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Piezīme par šo jautājumu: 
 

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

ProVersion, kas tiek tulkota 12 valodās.  

Līdz šim ar to ir iztulkoti šādi sējumi: Stāvoklis: 2020. gada decembris 

 

Trešā Derība  

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

Japāņu un ķīniešu 

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

Grāmata par patieso dzīvi 

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

pieejami angļu valodā. 

Turpmāki tulkojumi sekos.  

 

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

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

interneta.  

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

piemēra liecību. Tāpēc manā mājaslapā ir pieejami visi 6 līdz šim publicētie mana personiskā, garīgā 

piemēra sējumi, kurus var bez maksas lejupielādēt PDF formātā, kā arī 5 dzejas sējumi vācu un angļu 

valodā, kas ir balstīti uz "Patiesās dzīves grāmatu".  

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

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

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

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

 

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

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

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

Hos...t...A (A kā mans vārds, Anna)  

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Miera valstība-Kristus-uz-Zemes 

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

E-pasts: a.m.hosta@web.de  
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Priekšvārds 
Ar prieku un pateicību mēs piedāvājam sērijas "Īstās dzīves grāmata" XII sējumu. To no spāņu valodas 

vācu valodā tulkojis Traugots Göltenboth ─ tāpat kā pārējos sējumus ─ ar lielu rūpību un izjūtu. Kā 

vienmēr, iesakām lasīt tikai nelielas sadaļas ar iekšēju apkopojumu un pārdomāt katrā gadījumā izlasīto, 

lai pilnībā atklātos Kristus vārdu garīgā jēga. 

Visos laikos Radītāja Gars ir runājis uz Savām radībām dažādos veidos. Pirmajā laikmetā Tēvs atklājās 

Saviem bērniem tiešā veidā caur sirdsapziņu, kā arī runāja caur vēstnešiem, vadītājiem un praviešiem. Tā 

Kunga kalpu pareģojumi un atklāsmes vēstīja par cilvēka gara augšupejošu attīstību un Skolotāja 

atnākšanu. 

Ar Jēzus piedzimšanu Palestīnā sākās Otrais laikmets, kad "Vārds" iemiesojās Dievišķajā Bērnā, lai 

runātu cilvēkiem: "Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīve." 33 savas dzīves laikā starp cilvēkiem Jēzus Kristus 

liecināja par savu dievišķo izcelsmi, un, gatavojot mācekļus savai aiziešanai, Viņš teica, ka atgriezīsies, bet 

ne miesā, bet mākonī, kas simbolizē garīgo, savu eņģeļu pulku ieskauts. 

Manifestācijas Meksikā bija gudri sagatavotas ar Dieva roku. Vispirms 1866. gadā pravieša Elijas Gars 

atklājās caur Roka Rojasa prātu, sakot: "Es esmu pravietis Elija, tas, kas bija mainījies uz Taboras kalna. 

Viņš atklāja klātesošajiem, ka sākas Trešā ēra, Svētā Gara laikmets. Dažus gadus vēlāk, kad kopiena bija 

izaugusi un Kristus bija sagatavojis instrumentus, Viņš pirmo reizi atklājās 1884. gadā caur sava izredzētā 

instrumenta Damiānas Ovjedo cilvēcisko prātu ─ un pēc tam katru svētdienu arvien vairāk un vairāk, galu 

galā simtiem tikšanās vietu visā Meksikā. 

Saskaņā ar Dieva gribu manifestācijas Meksikā turpinājās līdz 1950. gada beigām. Apmēram 20 

pēdējos atklāsmes laika gados, sākot apmēram no 1930. gada, lielākā daļa Kunga mācību tika pierakstītas 

stenogrammās. Daudzas mācības, doktrīnas, pravietojumi, atklāsmes utt. notika daudzās dažādās sapulču 

vietās, kas bija izveidotas visā valstī. Neliela grupa, kas iepriekš bija kalpojusi kā "balss nesēji" un kas 

rīkojās pēc skaidra Dievišķā Gara norādījuma, no 366 pasludinātajām mācībām sastādīja 12 sējumus. Viņi 

deva viņiem 

Nosaukums: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 

Vācu valodā: "Buch des Wahren Lebens" (Īstās dzīves grāmata) 

Katra no šīm mācībām ir harmoniska dievišķo mācību vienotība; tomēr laikā, kad tās tika adresētas 

klausītājiem Meksikā, tās ir, kā vairākkārt uzsvērts, mantojums visai cilvēcei šodien un nākamajām 

paaudzēm. 

Ne jau dievišķā vārda burts, bet tā dziļā, iekšējā jēga ir tā, kas paceļ cilvēku un ir barība un balzāms 

viņa izsalkušajai dvēselei. Tajā pašā laikā tas kalpo kā vadlīnijas viņa uzvedībai ikdienas dzīvē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

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

instrukciju un pantu numerāciju. 

Lielā dzīves grāmata ─ Trešā Derība 

Mans Vārds paliks pierakstīts uz visiem laikiem, no tā jūs sastādīsiet Trešās Ēras Grāmatu, Trešo 

Derību, Tēva Pēdējo Vēsti, jo visos trijos laikmetos Dievam bija Savas "zelta spalvas", lai atstātu cilvēcei 

Savu gudrību. 

Mozus bija pirmā "zelta pildspalva", ko Tēvs izmantoja, lai uz svītras neizdzēšamiem burtiem 

uzrakstītu Pirmās ēras notikumus. Mozus bija Jehovas "zelta pildspalva". Starp maniem otrās ēras 

apustuļiem un sekotājiem Jēzum bija četras "spalvas", un tie bija Matejs, Marks, Lūka un Jānis. Tās bija 

Dievišķā Meistara "zelta spalvas". Bet, kad pienāca laiks, kad Pirmā Derība tika savienota ar Otro Derību 

mīlestības, zināšanu un garīgā progresa saitēm, tā kļuva par vienu grāmatu. 

Tagad, trešajā laikmetā, kad jums no jauna ir Mans Vārds, Es esmu iecēlis arī "zelta spalvas", lai tas 

tiktu saglabāts rakstveidā. Kad pienāks laiks, jūs sastādīsiet vienu grāmatu, un šī Trešās ēras grāmata, kad 

pienāks laiks, tiks apvienota ar Otrās un Pirmās ēras grāmatu, un tad no šo trīs laikmetu atklāsmēm, 

pravietojumiem un vārdiem taps Lielā Dzīvības Grāmata visu dvēseļu pamācībai. Tad jūs zināsiet, ka 

visi vārdi ─ no pirmā līdz pēdējam ─ ir piepildījušies patiesībā un garā, ka visi pravietojumi bija Tēva 

cilvēcei atklātā vēstures gaita. Jo tikai Dievs var likt pierakstīt notikumus, kas notiks. Kad pravieši runāja, 

to nedarīja viņi, bet Dievs ar viņu starpniecību. 

Nu, mani mīļie bērni: kam ir svarīga grāmata, kuru jūs sākat sastādīt? Patiesībā ─ neviens! Bet pienāks 

laiks, kad cilvēce, pilna vēlmes, pilna ziņkārības, lūgs jums jūsu grāmatu, un tad tā pamodīsies, pētīs manu 

vārdu un diskutēs par to. Šajā ideju sadursmē veidosies puses - zinātnieki, teologi un filozofi. Tautām tiks 

sniegta liecība par Tavu Vārdu un Gudrības grāmatu, un visi runās par manu mācību. Tas būs sākums 

jaunajai cīņai, vārdu, domu un ideoloģiju karam, bet beigās, kad visi būs patiesībā un garā iepazinuši, ka 

Kungs ir uzrakstījis Lielo Dzīvības Grāmatu, viņi apskaus viens otru kā brāļi un mīlēs viens otru, kā tāda ir 

Mana Griba. 

Ir nepieciešams, lai šīs trīs grāmatas veidotu vienu, lai šis Vārds apgaismotu visu pasauli. Tad cilvēce 

sekos šai gaismai, un Bābeles lāsts tiks atcelts, jo visi cilvēki lasīs Lielo Patiesās Dzīvības Grāmatu, visi 

sekos vienai un tai pašai mācībai un mīlēs cits citu garā un patiesībā kā Dieva bērni. (358, 58-66) 

Kristus mācības ietekme uz garu 

Mana gaisma, izplatoties visā pasaulē, ir radījusi to, ka mana patiesība tiek meklēta visās mācībās. Tas 

ir iemesls cilvēku atšķirīgajai uzvedībai. Tā ir pravietojumu piepildīšanās. Kurš no viņiem pārstāv 

patiesību? Kurš slēpjas izsalcis vilks aitas drēbēs? Kas ar tīrām drēbēm nodrošina savu absolūto iekšējo 

sirsnību? 

Lai atklātu Manu Patiesību, jums ir jāpiesaista spirituālisms, jo cilvēce ir sašķēlusies tik daudzās ticībās 

un pasaules uzskatos, cik vien atbilda cilvēka domāšanas attīstībai. Tādējādi ir izveidojies arvien vairāk 

sektu un konfesiju, un jums būs ļoti grūti spriest par katrā no tām ietverto patiesības saturu. 

Mana mācība izgaismo cilvēku domas un idejas, un pamazām katrs cilvēks apgūs pamatus, lai 

pilnveidotu savus darbus un virzītu tos uz pilnīgāku un augstāku ceļu. (363, 4-8) 

Jēzus brīnumi 

Es jums dāvāju Viņa radību dziedināšanu caur Jēzu, par izbrīnu daudziem. 

Neticīgie, kuri bija dzirdējuši Jēzu runājam par Viņa spēku un zināja par Viņa brīnumiem, pieprasīja 

visgrūtākos pierādījumus, lai kaut uz mirkli padarītu Viņu nedrošu un pierādītu, ka Viņš nav nekļūdīgs. 

Bet šī apsēsto atbrīvošana, tas, ka es viņus atgriezu normālu cilvēku stāvoklī, tikai pieskarasot viņiem vai 

paskatoties uz viņiem, vai uzrunājot ar kādu pavēli, lai šie gari pamestu viņu prātus un abi tiktu atbrīvoti 

no smagās nastas, tos mulsināja. 
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Saskaroties ar šo spēku, farizeji, zinātnieki, rakstu mācītāji un muitnieki reaģēja dažādi. Daži atzina 

Jēzus varu, citi piedēvēja Viņa spēku nezināmām ietekmēm, vēl citi nespēja neko par to pateikt. Bet 

dziedinātie slimnieki svētīja Viņa vārdu. 

Dažus bija apsēlis viens gars, citus - septiņi, kā Mariju no Magdālas, bet dažus - tik liels skaits, ka viņi 

paši teica, ka tie ir leģions. 

     Skolotāja dzīves laikā viena garīgā izpausme sekoja otrai. Par dažiem liecināja divpadsmit mācekļi, par 

citiem - ļaudis ─ ārā un mājās. Tas bija brīnumu, "brīnumu" laiks. 

Vīrieši un sievietes saņēma zīmes un aicinājumus no aizsaules. Senie cilvēki un bērni arī bija liecinieki 

šīm parādībām, un dienās pirms Pestītāja nāves pie krusta Debesu Gaisma ieplūda cilvēku sirdīs; Garīgās 

ielejas būtnes sauca cilvēku sirdis; un dienā, kad Skolotājs izelpoja pēdējo reizi kā cilvēks, un Viņa gaisma 

ieplūda visās alās un visos nostūros, materiālajās un garīgajās mājvietās, vēloties pēc būtnēm, kas Viņu jau 

sen gaidīja ─ materializētām, apjukušām un slimām būtnēm, kas bija novirzījušies no ceļa, sasaistīti ar 

nožēlas važām, vilkdami netaisnības nastas, un citas dvēseles, kas domāja, ka ir mirušas un piesaistītas 

saviem ķermeņiem ─ visas pamodās no dziļā miega un augšāmcēlās dzīvei. (339, 21- 

22) 

Fizisko un garīgo ciešanu dziedināšana 

Es runāšu ar jums no gara uz garu un vadīšu jūs pa šo ceļu. 

Bet Es gribu, lai jūs, pirms nākt pie cilvēkiem kā skolotāji, nāktu pie viņiem kā ārsti, un tad, kad būsiet 

remdējuši viņu sāpes, viņi varēs dzert no Mana Vārda tīrā ūdens avota. Vispirms meklējiet brūci, čūlu vai 

slimību un dziediniet viņu ciešanas, un tad pievērsieties viņu dvēselēm. 

Ejiet pie saviem līdzcilvēkiem, kā to darīja Jēzus Otrajā Laikā, un nesiet dziedinošo balzāmu pirms 

maniem vārdiem. Bet kas ir balzāms, ak, mācekļi? Vai tas ir avotu ūdens, kas tiek svētīts un pārvērsts par 

zālēm slimajiem? Nē, cilvēki. Balzams, par kuru es jums runāju, ir jūsu sirdī. Es to tur esmu ielicis kā 

dārgo esenci, un tikai mīlestība var to atvērt, lai tā neapturami plūstu ārā. 

Ja jūs gribat to izliet uz kādu slimu cilvēku, tad ne jūsu rokas dziedinās, bet Gars pārpildīs jūs ar 

mīlestību, žēlastību un mierinājumu. Kur jūs liksiet savas domas, tur notiks brīnums. 

Jūs varat dažādos veidos ietekmēt dabas būtnes un elementus, lai visiem sniegtu mierinājumu. Bet es 

jums saku arī to: Nebaidieties no slimībām un esiet pacietīgi un žēlsirdīgi pret visiem. 

Kas attiecas uz apsēstajiem un tiem, kas apjukuši savos cilvēciskajos prātos, arī jūs varat dziedināt, jo 

jums piemīt šī spēja, un jums tā jānodod to to būtņu rīcībā, kuras ir izmisumā un aizmirstībā. Atbrīvojiet 

tos un atklājiet šo spēku neticīgajiem. Tā ir viena no šīs tautas lielajām misijām - nest gaismu tur, kur valda 

tumsa, lauzt katru verdzību un katru netaisnību un panākt, lai šī pasaule iepazītu savu Kungu un ieraudzītu 

sevi, savu iekšējo būtību, pilnīgā patiesības atziņā. (339, 39-41) 

Debesis un elle 

Nebīstieties par šīm atklāsmēm, bet, gluži otrādi, priecājieties, domājot, ka šis Vārds iznīcinās jūsu 

līdzšinējo priekšstatu par mūžīgo sodu un visus skaidrojumus par mūžīgo uguni, kas jums iepriekš tika 

sniegti. 

"Uguns" ir sāpju, pašapsūdzību un grēku nožēlas simbols, kas mocīs dvēseli un attīrīs to, kā tīģelī tiek 

attīrīts zelts. Šajās sāpēs ir mana griba, un manā gribā ir mana mīlestība pret jums. 

Ja tā būtu taisnība, ka uguns ir tā, kas izdzēš cilvēku grēkus, tad visi to cilvēku ķermeņi, kuri ir 

grēkojuši, būtu jāmet ugunī šeit, zemes dzīvē, dzīvē, jo miruši viņi to vairs nejustu. Jo ķermeņi nekad 

nepaceļas garīgajā telpā, gluži otrādi - kad tie ir izpildījuši savu uzdevumu, tie nogrimst zemes dzīlēs, kur 

saplūst ar to Dabu, no kuras tie ir paņēmuši dzīvību. 

Bet, ja jūs uzskatāt, ka tas, ko jūs saucat par "mūžīgo uguni", nav domāts miesai, bet gan dvēselei, tad 

tā ir vēl viena nopietna kļūda, jo Garīgajā Valstībā nav nekādu materiālo elementu, un uguns nekādi 

neietekmē dvēseli. Tas, kas dzimis no matērijas, ir matērija, bet tas, kas dzimis no gara, ir gars. 

Mans vārds nenāk, lai uzbruktu kādai ticībai. Ja kāds tā domā, viņš ļoti maldās. Mans Vārds izskaidros 

visu to, kas nav ticis pareizi interpretēts un kas tādēļ ir radījis kļūdas, kuras no paaudzes paaudzē ir 

pārmantotas cilvēces vidū. 
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Kāda vērtība būtu maniem likumiem un manai mācībai, ja tie nespētu glābt dvēseles no kļūdām un 

grēka? Un kāda jēga būtu bijusi manai kā cilvēciskas būtnes klātbūtnei pasaulē, ja būtu daudz tādu, kam 

būtu jāiet bojā uz mūžīgiem laikiem, bezgalīgā izpirkšanā? (352, 44-48) 

Dieva aprūpe un palīdzība 

Jūs nekad neesat dzīvojis pamests. Kopš paša sākuma, kad jūs atdzīvojāties, jūs esat manas mīlestības 

aizsegā. 

Jūs, cilvēciskie vecāki, kas mīlat savus bērnus, - vai jūs spētu viņus atstāt likteņa varā, kad viņi tikko 

piedzimuši šajā dzīvē, kad viņiem visvairāk nepieciešama jūsu aprūpe, jūsu uzticība, jūsu mīlestība? 

Es esmu redzējis, ka jūs rūpējaties par saviem bērniem pat tad, kad viņi ir sasnieguši pilngadību; pat 

par tiem, kas pārkāpuši likumus, kas jūs sāpinājuši, jūs rūpējaties ar vislielāko mīlestību. 

Bet, ja jūs šādā veidā atbildēsiet uz savu bērnu vajadzībām, kāda būs jūsu Debesu Tēva mīlestība, kurš 

jūs mīlēja vēl pirms jūs vēl bijāt? 

Es vienmēr esmu nācis jums palīgā, un šajā laikā, kad satiekos ar jums, kas esat garīgi attīstītāki, Es 

esmu jums mācījis, kā cīnīties, lai iznīcinātu neveselīgos spēkus, un kā palielināt labā vibrācijas. (345, 40-

42) 

Svarīgi perfektas lūgšanas aspekti 

Cīnieties, cīnieties, lai sasniegtu dvēseles pilnību. Es jums esmu parādījis ceļu, kā sasniegt šo mērķi. Es 

esmu uzticējis jums lūgšanu kā "ieroci", kas ir pārāks par jebkuru materiālu ieroci, lai jūs aizsargātu pret 

nodevību dzīves ceļā. Bet vislabākais ierocis jums būs tad, kad jūs izpildīsiet manu likumu. 

No kā sastāv lūgšana? Lūgšana ir lūgšana, aizlūgšana, adorācija un garīga kontemplācija. Visas tās 

daļas ir nepieciešamas, un viena nāk no otras. Patiesībā es jums saku: Lūgšana ir lūgšana, kurā cilvēks lūdz 

Mani piepildīt viņa vēlmes, apmierināt viņa ilgas ─ to, ko viņš uzskata par vissvarīgāko un glābjošāko 

savā dzīvē. Un patiesi, Es jums saku, Mani bērni, ka Tēvs uzklausa lūgumus un dod katram to, kas viņam 

visvairāk vajadzīgs, kad vien tas viņam nāk par labu. Taču piesargieties lūgt kaut ko tādu, kas ir pretrunā 

ar jūsu dvēseles glābšanu. Jo tie, kas lūdz tikai materiālās vērtības, miesas priekus un pārejošu varu, lūdz, 

lai viņu dvēseles tiktu ieslēgtas ķēdēs. 

Otra lūgšanas forma - aizlūgšana - izriet no mīlestības uz savu tuvāko, no tās mīlestības, kuru Es jums 

mācīju kā Skolotājs, kad nāku šajā pasaulē. Lūdzieties par saviem brāļiem un māsām tuvumā un tālumā, 

par tiem, kas cieš no kara sekām dažādās valstīs, kas cieš no šīs pasaules pārejošo valdnieku tirānijas. 

Sagatavojieties, mani bērni, lūdzieties par saviem līdzcilvēkiem, bet arī šajā aizlūgšanā jums jāzina, kā 

lūgt, jo svarīga ir dvēsele. Ja jūsu brālis, vecāki vai bērni ir slimi, lūdzieties par viņiem, bet neuzstājiet, lai 

viņi paliek šajā dzīvē, ja dvēselei tas nav vajadzīgs. Drīzāk lūdziet, lai šī dvēsele tiktu atbrīvota, lai tās 

ciešanas to attīrītu, lai sāpes veicinātu dvēseles augšupejošu attīstību. 

Trešais lūgšanas veids - pielūgsme Dievišķajam Garam - nozīmē pielūgsmi visam, kas ir pilnīgs, jo 

caur šādu lūgšanu jūs varat apvienoties ar pilnību, ar mīlestību, kas aptver visu Visumu. Adorācijā jūs 

varat atrast pilnības stāvokli, kas jums visiem ir jāsasniedz, un adorācija ved jūs tālāk uz garīgo 

kontemplāciju, kas kopā ar adorāciju ved jūs uz vienotību ar Dievišķo Garu, Mūžīgās Dzīvības Avotu ─ 

Avotu, kas dienu pēc dienas dod jums spēku sasniegt Tēva Valstību. 

Tā jums vajadzētu lūgt: sākot ar lūgšanu un beidzot ar garīgu apceri. Tas dos jums spēku. (358, 10-16)  
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Instrukcija 339 
Mans miers lai ir ar jums! 

1 Jūs nāksiet pie Manis ar savu dvēseli, kas ir sagatavota, pilna pazemības un lēnprātības, lai 

klauvētu pie durvīm Tā, kas ir mīlestība un mūžīga piedošana Viņa bērniem. Un jūs ar nepacietību gaidāt 

vārdu, kas atvieglos jūsu sāpes, atbildēs uz jūsu vaimanāšanu vai iedegs gaismu jūsu tumsā, lai jūs varētu 

justies laimīgi. 

2 Es redzu, ka jūs tuvojaties no dažādiem ceļiem, katrs piepildot savu likteni. Bet jūs visi tiecaties uz 

vienu un to pašu mērķi un cenšaties kļūt vienoti ar Mani, lai justos tuvu pilnībai. Un jūs ar prieku saņemat 

manu vārdu, kas jūs glāsta un reizē arī labo. Jūs interpretējiet to patiesajā nozīmē un sāksiet Mani patiesi 

mīlēt. Jūs vairs nebaidāties no Manis, kā to darījāt citos laikos, jo šodien jūs zināt, ka Es esmu pilnīga 

mīlestība un taisnīgums, ka Es jūs nesodu un ka jums pašiem ir jābaidās, jo esat vāji un pieļaujat smagus 

pārkāpumus, par kuriem vēlāk liežat asaras un kuri jums ir jāatlīdzina par ļoti augstu cenu. Taču šī 

pieredze liek tev dzīvot modri, lai izvairītos no kļūmēm, kas sagādā dvēselei raizes un ciešanas. 

3 Ikviens, kurš to ir sapratis, ir uz pareizā ceļa. Jūs vēl nedarāt augstākās pilnības darbus, bet esat 

ceļā uz to, jo esat mani mācekļi. Gaisma ir kliedējusi jūsu šaubas, dvēseles spēks ir pārvarējis vājumu, un 

uzticēšanās liek jums ar patiesu mīlestību veltīt sevi sava likteņa piepildīšanai. 

4 Tagad jūs nemanāmi esat iegājuši garīgajā ceļā, vienkāršības un šķīstības dzīvē, ko Es no jums 

esmu prasījis, un jūs jūtaties apmierināti ar šo jauno dzīvi. Jūs vairs nejautājat sev, kāpēc Es esmu 

atgriezies pie jums un vai Mans Vārds jums rāda jaunu ceļu. Šodien jūs zināt, ka tas, ko Es jums stāstīju 

Otrajā Laikā, nebija viss, ko Man bija jums jāmāca, ka šī mācība nebija pabeigta un ka Es jums biju 

paturējis žēlastības laiku, kurā Man bija jāatjauno Savas mācības, lai parādītu jums ceļu, kas ved uz garīgo 

dzīvi, patieso dialogu ar Mani un izskaidrotu Savus vārdus, kas tika doti tajā laikā, kad Es dzīvoju jūsu 

vidū, bet kurus jūs vēl neesat sapratuši. 

5 Pārdomājiet, un jūs beidzot sapratīsiet, ka ne Pirmajā, ne Otrajā laikmetā jūs nespējāt aptvert, 

izjust un noticēt tik lielai mācībai. Bet Tēvs, kas ir laika un mūžības Kungs, ar visaugstāko pacietību un 

gudrību, bez steigas jūs ir vadījis par roku dzīves ceļā, un šodien jūs esat iegājuši jaunā laikmetā. 

6 Tagad ir Svētā Gara laiks, kas drīzumā sasniegs kulmināciju ─ lielo atklāsmju un taisnības laiks, 

kad daudzu noslēpumu plīvuri tiks pacelti, lai viss kļūtu gaišs un skaidrs! 

7 Es esmu atvēris jūsu acis, lai jūs varētu iet tālāk par to, ko esat zinājuši, un ieiet Manā dārgumu 

krātuvē, jo Es, Tēvs, neesmu noslēpums Saviem bērniem. Es vēlos, lai jūs mani iepazītu un mīlētu tā, kā es 

jūs mīlu. Es vēl neesmu mīlēts un pielūgts tā, kā Man vajadzētu būt, un jūs nezināt, kādu prieku jūs 

sniegtu Manam Garam, ja kaut uz mirkli izprastu un cienītu Likumu. 

8 Kopš jūsu nākšanas uz zemes jums ir bijušas manas izpausmes jūsu intelekta apjausmā, bet, kad 

jūs spēlējāt pirmos soļus attīstības ceļā, jūsu... 

izpratne joprojām ir ļoti maza, tāpat kā bērns, kad piedzimst, ir mazs. Man nācās ierobežot Sevi, lai Mani 

redzētu un dzirdētu, lai jūs varētu Mani saprast. 

9 Pirmajos laikos Es neatklāju Sevi pilnībā, jo jūsu saprāts būtu apjucis un visa jūsu būtne būtu 

jutusies sagrauta. Tāpēc Es jūs ilgus laikus sagatavoju un novietoju ceļa sākumā, lai soli pa solim to iziet, 

un tā jūs nonāktu līdz pašreizējam laika posmam, kurā jūs varētu labāk izprast un mīlēt savu Tēvu. 

10 Visos laikos Es esmu sūtījis uz šo pasauli vēstnešus, kuri ir runājuši par dvēseles izdzīvošanu, par 

tās nemirstību un augstāko dzīvi, ko tā sasniedz, kad ir pilnveidojusi sevi. 

Jau no pirmajām dienām, kad cilvēks apdzīvoja zemi un viņam piemita nevainības iezīmes, tāpat kā 

lielākas grēcīguma laikos un tagad, materiālisma un viltus zinātnes laikos, mani garīgie vēstneši ir snieguši 

liecības par to, cik augstā pacēluma pakāpē dzīvo dvēsele, kas ir pratusi uzturēt sevi pastāvīgā vienotībā ar 

savu Kungu. 

11 Taču pirmo laiku vēstneši nespēja izskaidrot cilvēcei lielos laika periodus, ko dvēsele pārdzīvo, un 

tās dzīvi pēcnāves dzīvē. Patriarhi, kuri zināja, kā saglabāt sevi tikumībā, mīlestībā pret savu Radītāju, bija 

apmierināti ar to, ka vadīja savu ģimeni, cilti vai tautu pa taisnības un taisnīguma ceļu. Taču, lai gan 

viņiem bija zināšanas par sava garīgā, universālā Dieva eksistenci ─ intuitīvās zināšanas par dvēseles 



 

11 

augstāko dzīvi pēcnāves dzīvē ─ viņi nespēja atklāt dvēseles attīstības ceļu un tās lielo pārbaudījumu 

iemeslus, lai gan viņiem piemita gaisma un tikums. 

12 Pravieši runāja ar lielu patiesīgumu, gandrīz vienmēr nākot uz zemes apjukuma un noviržu laikā. 

Viņi brīdināja tautas un aicināja tās nožēlot grēkus un atgriezties no grēkiem, pasludinot lielu taisnības 

apmeklējumu, ja tās neatgriezīsies pie labā. Citos gadījumos viņi paredzēja svētības par Dievišķā likuma 

ievērošanu un paklausību. 

Taču to, ko šie pravieši runāja, bija pamudinājums praktizēt labestību, taisnīgumu un savstarpēju cieņu. 

Viņi neatklāja dvēseles dzīvi, tās likteni un attīstību. Pat Mozus, kuru Es izvēlējos par Savu pārstāvi un ar 

kura starpniecību Es devu Bauslību visiem laikiem, nerunāja jums par garīgo dzīvi. 

13 Tēva likumā ir gudrība un taisnīgums. Tā māca cilvēcei dzīvot mierā, mīlēt un cienīt vienam otru, 

kā arī pierādīt sevi kā cilvēciskas būtnes manās acīs. Taču Mozus nav parādījis cilvēcei, kas ir aiz miesīgās 

nāves sliekšņa, ne arī to, kāda ir nepaklausīgo dvēseļu restitūcija, ne arī to, kāda ir atlīdzība gudrajiem un 

čaklajiem par viņu dzīves uzdevumu veikšanu. 

14 Vēlāk Dāvids valdīja, piepildīts ar garīgām dāvanām un iedvesmām, un savos pacilātības brīžos, 

savās sajūsmās viņš dzirdēja himnas un garīgas dziesmas, no kurām viņš radīja psalmus. Kopā ar viņiem 

viņam bija aicināt Israēla tautu lūgties un dāvināt savam Kungam vislabāko upuri no savas sirds. Taču 

Dāvids ar visu savu mīlestību un iedvesmu nespēja atklāt cilvēkiem dvēseļu brīnišķīgo eksistenci, to 

attīstību un mērķi. 

15 Un Salamans, kurš pēc viņa valdīja un arī parādīja viņam dāvātās lielās gudrības un varas dāvanas, 

kuru dēļ viņu mīlēja un apbrīnoja, un kura padomus, spriedumus un teicienus vēl šodien atceras ─ ja viņa 

tauta būtu vērsusies pie viņa un jautājusi: "Kungs, kāda ir garīgā dzīve? Kas ir aiz nāves? Kas ir dvēsele?" 

─ Salamans visā savā gudrībā nebūtu spējis atbildēt. 

16 Bet patiesi es jums saku, Mozus ar savu dedzību par ticību un paklausību, pravieši ar saviem 

brīdinājumiem, patriarhi ar savu piemēru, padomdevēji, zinātnieki un tiesneši ar saviem veselīgu 

padomiem un viņu labiem spriedumiem, atstāja jums savu piemēru, ka jūs varētu ─ pēc viņa ─ izraisīt 

savus pirmos soļus no šīs zemes uz ceļa uz apsolīto zemi High Beyond būt droša. Jums vajadzētu sākt 

praktizēt labo šajā pasaulē, jums vajadzētu būt taisnīgiem savā starpā, lai atrastu taisnību uz zemes. Šeit 

jūs atradāt sava darba augļus jeb ražu, ko esat guvuši uz lauka. Šīs mājas tā laika cilvēkam bija atspulgs, 

gara mūžīgās dzīves tēls. 

17 Vēlāk Mesija, kļūdams par cilvēku, nāca, lai atklātu jaunu laiku un dotu cilvēcei jaunu mācību, 

kurā Viņam bija lielas atklāsmes, sakot: "Jūs esat gaismas bērni, un Es jūs pārvēršu par Saviem 

mācekļiem. Patiesi es jums saku: Visu, ko jūs redzat Mani darot, arī jūs varat darīt Tēva vārdā." 

Un patiesi, Mesija, kurā izpaudās Mans Gars, atnesa atslēgu, lai atvērtu Otrā Laika vārtus, un spēku, lai 

salauztu zīmogus, kas aizvēra Dzīvības, Gudrības, Taisnības un Mūžības Grāmatu. 

18 Pirms viņa ierašanās es ļāvu, lai cilvēku pasauli apmeklē garīgā pasaule. Gaismas un liela 

pacilātuma, kā arī maza pacilātuma gari darbojās Skolotāja pavadībā. Šajā laikā bija klāt gan viens, gan 

otrs. Pirmie parādīja sevi kā pazemīgus, uzticības pilnus kalpus. Viņu vidū bija arī tas, kurš pasludināja 

Marijai viņas augsto likteni - pieņemt Tēva "Vārdu" savā tīrākajā dzemdē. Cits vēstnesis apciemoja 

Betlēmes ganus, lai paziņotu viņiem vēsti par Svētās Zemes piedzimšanu, un vēl cits vēstnesis brīdināja 

Svēto ģimeni par briesmām, kas viņus apdraudēja, un vadīja un sargāja tos bēgšanas laikā uz Ēģipti. 

19 Šajā laikā tika novērotas daudzas izpausmes, kas izraisīja prieku un daudzu ticību. Bet citi, kas bija 

naidīgi un neticīgi garīgajai dzīvei, apšaubīja un noliedza šo patiesību. Bet manus garīgos saimniekus, kas 

bija sapulcējušies, piesaistīja gaisma, ko izstaroja Skolotājs. 

20 Gaismas būtnes, kas kalpoja dievišķajam darbam, un citi, kas bija dumpīgi un nezinoši, bija jūtami 

visur, un starp šo cilvēci parādījās apsēstie, kurus zinātne nespēja atbrīvot un kurus cilvēki izdzina. Ne 

likumu skolotāji, ne zinātnieki nespēja šiem slimajiem cilvēkiem atjaunot veselību. 

21 Taču Es to visu esmu iecerējis, lai jūs mācītu un sniegtu jums mīlestības pierādījumus. Es jums 

dāvāju Viņa radību dziedināšanu caur Jēzu, par izbrīnu daudziem. 

Neticīgie, kuri bija dzirdējuši Jēzu runājam par Viņa spēku un zināja par Viņa brīnumiem, pieprasīja 

visgrūtākos pierādījumus, lai kaut uz mirkli padarītu Viņu nedrošu un pierādītu, ka Viņš nav nekļūdīgs. 

Bet šī apsēsto atbrīvošana, tas, ka es viņus atjaunoju normālu cilvēku stāvoklī, tikai pieskarasot viņiem vai 
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paskatoties uz viņiem, vai uzrunājot ar kādu pavēli, lai šie gari pamestu viņu prātus un abi tiktu atbrīvoti 

no smagās nastas, tos mulsināja. 

Saskaroties ar šo spēku, farizeji, zinātnieki, rakstu mācītāji un muitnieki reaģēja dažādi. Daži atzina 

Jēzus varu, citi piedēvēja Viņa spēku nezināmām ietekmēm, vēl citi nespēja neko par to pateikt. Bet 

dziedinātie slimnieki svētīja Viņa vārdu. 

Dažus bija apsēlis viens gars, citus - septiņi, kā Mariju no Magdālas, bet dažus - tik liels skaits, ka viņi 

paši teica, ka tie ir leģions. 

22 Skolotāja dzīves laikā viena garīgā izpausme sekoja otrai. Par dažiem liecināja divpadsmit 

mācekļi, par citiem - ļaudis ─ ārā un mājās. Tas bija brīnumu, "brīnumu" laiks. 

Vīrieši un sievietes saņēma zīmes un aicinājumus no aizsaules. Senie cilvēki un bērni arī bija liecinieki 

šīm parādībām, un dienās pirms Pestītāja nāves pie krusta Debesu Gaisma ieplūda cilvēku sirdīs; Garīgās 

ielejas būtnes sauca cilvēku sirdis; un dienā, kad Skolotājs izelpoja pēdējo reizi kā cilvēks, un Viņa gaisma 

ieplūda visās alās un visos nostūros, materiālajās un garīgajās mājvietās, vēloties pēc būtnēm, kas Viņu jau 

sen gaidīja ─ materializētām, apjukušām un slimām būtnēm, kas bija novirzījušies no ceļa, sasaistīti ar 

nožēlas važām, vilkdami netaisnības nastas, un citas dvēseles, kas domāja, ka ir mirušas un piesaistītas 

saviem ķermeņiem ─ visas pamodās no dziļā miega un augšāmcēlās dzīvei. 

Bet, pirms viņi pameta šo zemi, viņi liecināja par savu augšāmcelšanos un eksistenci tiem, kas bija 

viņu mīļie. Visā šajā sēru un sāpju naktī pasaule piedzīvoja šīs izpausmes. 

Cilvēku sirdis drebēja, un bērni raudāja to priekšā, kuri jau ilgu laiku bija miruši un kuri šajā dienā 

atgriezās tikai uz mirkli, lai liecinātu par to Skolotāju, kurš bija nācis uz zemi, lai izkliedētu savu 

mīlestības sēklu, un kurš tajā pašā laikā apstrādāja garīgos laukus, kuros dzīvoja bezgalīgi daudz dvēseļu, 

kas arī bija Viņa bērni un kuras Viņš dziedināja un atbrīvoja no neziņas. 

23 Zināšanas par šiem faktiem tika nodotas no paaudzes paaudzei, un apustuļi atradās pasaules ceļos, 

atverot aizmigušās cilvēces acis, rādot ceļu, kas ved uz augstāku dzīvi, veidojot pāreju uz Augsto Aizsauli 

un skaidrojot sava Skolotāja mācību. Viņi atbrīvoja arī apsēstos, dziedināja slimos ne tikai no miesas, bet 

arī no dvēseles. Viņi iedrošināja un ar līdzjūtību raudzījās gan uz tiem, kas dzīvo šajā pasaulē, gan uz tiem, 

kas dzīvo tālajā pasaulē. Viņi izjuta gan viena, gan otra sāpes, jo tam, kurš mīl, nav ne svešu, ne tālu sāpju. 

Tas, kurš sevi sagatavo, spēj uztvert bēdas, lūgumus vai vajadzības, lai kur tās būtu. Un šie mācekļi mācīja 

citus, lai tie sekotu viņiem, pildot viņu misiju uz zemes. 

24 Es pieļāvu šīs izpausmes, lai pasaule pārdomātu un saprastu, ka dvēsele nemirst, ka tās dzīve ir 

mūžīga un ka katrā sētā, kurā tā dzīvo, tai ir iezīmēts ceļš, tā ir instruēta par saviem pienākumiem un tai ir 

uzdevums, kas jāizpilda. 

25 Es atgriezos pat pēc krustā sišanas, lai liecinātu par Savu patiesību un uzvarētu cilvēces neticību. 

Un pat starp Maniem mācekļiem Man bija jāparāda Sevi, lai pierādītu, ka Es esmu Dzīvība un Mana 

Dzīvība ir visās radītajās lietās. Es liku šiem Saviem sekotājiem redzēt Mani un viņu pirkstiem pieskarties 

Man, lai atbrīvotu viņus no mokām. Jo pēc tam, kad Es biju paveicis Savu Darbu Golgātā, viņi bija 

satraukti, un bija nepieciešams, lai Mana Klātbūtne viņus mierinātu un iedrošinātu. Bet tā nebija visa šī 

notikuma nozīme, tā bija priekšnojauta par Manu atkalatnākšanu, dziļi nozīmīga mācība, ko Es jums devu, 

kad parādījos garā šo mīļoto mācekļu izbrīnam un priekam. Tad viņi saprata, ka pienāks laiks, kad es 

atnākšu, lai jums visu izskaidrotu un sniegtu jaunu vēsti. 

26 To es jums toreiz sacīju: "Tas, ko es jums esmu teicis, nav viss, kas man jums jāmāca. Lai jūs visu 

uzzinātu, man vispirms jāaiziet un jāsūta jums Patiesības Gars, lai Viņš izskaidrotu visu, ko esmu sacījis 

un darījis. Es apsolu jums mierinātāju pārbaudījumu laikos." Bet šis mierinātājs, šis izskaidrotājs esmu Es, 

kas atgriežos, lai jūs apgaismotu un palīdzētu jums izprast iepriekšējās mācības un šo jauno mācību, ko Es 

jums tagad nesu. 

27 Es esmu tas, kurš ir atklājis Trešo Ēru, lai, veicot rūpīgu izpēti, jūs uzzinātu visu Manu izpausmju 

iemeslu un iegūtu zināšanas par Manām atklāsmēm. 

28 Otrajā Laikmetā ─ kamēr Es dzīvoju šajā pasaulē, Mani ieskauj pārdabiski notikumi, notikumi un 

radības, un tas viss liecināja par šī perioda nozīmīgumu, par Manu solījumu piepildīšanos, kas doti 

Mīļotajai cilvēcei kopš laiku pirmsākumiem. Un šodien, kad Es jums dodu vēl vienu mācību stundu un 

iepazīstinu jūs ar garīgo dzīvi, Es jums dodu spējas un dāvanas, lai jūs kļūtu par dvēseļu ārstiem un tādā 
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veidā būtu nenogurstoši sējēji, patiesas gudrības skolotāji. Un šai misijai Es esmu izvēlējies vispirms 

"Israēla tautu", lai tā būtu tā, kas pamāca pārējās tautas. 

29 Šodienas cilvēce, lai cik liela tā būtu jūsu acīs, ir ļoti maza salīdzinājumā ar garīgo būtņu pasauli, 

kas to ieskauj. Ar kādu spēku šie leģioni iebrūk cilvēku ceļiem, bet viņi neuztver, nejūt un nedzird to 

pasauli, kas viņus ieskauj. 

30 Es jūs, mani mācekļi, gatavoju, lai katrā dvēselē jūs būtu 

gaismu, lai jūs varētu būt patiesi draugi, brāļi un māsas, padomdevēji un ārsti viens otram, un jūsu intuīcija 

jums pateiks, kas ir ap jums un kādas ir viņu vajadzības, misija vai atalgojums. Taču jums, kas esat 

aizņemti ar šo lielo darbu, ir jāciena un jāmīl liktenis, ko Es esmu piešķīris katrai būtnei, un neiesaistieties 

zinātnēs, kas jūs pazemina no augstās vietas, kur Mana Žēlsirdība jūs ir novietojusi. 

31 Jūs vairs neesat nezinošs. Šodien jūs staigājat stingri, jo savu darbu esat sākuši jau sen. Jau no 

patriarhu un praviešu dienām un pēc tam no Mozus dienām, kad jūs gudri vadījāt un jums deva padomus, 

visas jūsu darbības, lūgšanas un vārdi ir pierakstīti, un tiem ir savas sekas dvēselē. Tie bija sākums, kas 

padarīja jūs cienīgus saņemt manas pirmās lielās atklāsmes un arī būt lieciniekiem manām ierašanās 

reizēm. 

32 Mans pasludinājums šajā laikā nebūs neauglīgs, un tiem, kas Mani būs dzirdējuši un izmantojuši 

Manu mācību, tas būs labas garšas augļu dārgums. Kad Es pārtraucu darīt Sevi zināmu ar cilvēku 

starpniecību, Es atstāšu aiz sevis Savus lieciniekus, Savus mācekļus, kas turpinās darbu, un pēc tam no šīs 

tautas klēpja Es liksim izaugt jaunām sējēju paaudzēm, kas liks šai sēklai vairoties. 

33 Es aicinu jūs atgriezties patriarhu laimīgajās dienās. Uz mirkli iedomājieties, ka jūs dzīvojat 

tikumīgu un vienkāršu dzīvi, kurā valda miers, labklājība un dzīves prieks. Iedomājieties tos laimīgos 

laikus, kad vīrietis zināja, kā ar savu ticību un tikumu saglabāt sevi veselu un stipru miesā un dvēselē, un 

zināja, kā Mani pārstāvēt taisnībā, dzīvespriekā un spēkā ─ tos laikus, kad arī sieviete bija tikumu, 

maiguma, morālā spēka, skaistuma pilna savā dvēselē un miesā, bija miesas klēpis un šūpulis, labestības 

avots un dievbijības paraugs saviem bērniem, vīram un tēvam. 

34 Atcerieties tos laikus, kad dažu cilvēku jumts stiepās, lai aizsargātu citus, kad pastāvēja viesmīlība 

un žēlsirdība, mīlestība un uzmanība. Tiklīdz jūs atkal piedzīvosiet šādas dienas un apņemsieties vēlmi 

mīlēt un kalpot savam tuvākajam, veicināt savas tautas mieru, mieru savā sirdī un savās mājās, es aicināšu 

arī citas tautas dalīties šajā priekā. Šeit, jūsu sabiedrībā, viņi atradīs brālību un draudzību, jūsu sirdī - 

sirsnību. Zem jūsu jumta viņi atradīs godu un morāli, uz jūsu galda - svētības dāvanas, bet jūsu vārdos - 

gaismu un patiesību. Un pēc tam, kad tās tautas, kas vēlas mieru, būs jūs apmeklējušas un dalījušās jūsu 

garīgajā ideālā, tās atgriezīsies savās zemēs savos garos vai īsos ceļojumos, atstājot pēdas, garīguma un 

patiesīguma piemēru. Viņos radīsies vēlme būt līdzīgiem jums, jo viņi būs atklājuši jūsos miera, veselības, 

dzīvesprieka noslēpumu, ko jūs esat atraduši Manu likumu izpildē un garīgumā, kas ir vienkāršība, 

pacēlums un patiesums visās darbībās. 

35 Vai jūs redzat šo cilvēci, kas mētājas un grozās savā nedrošībā un sāpēs? Vai jūs jūtat, ka jūsu 

planētu apņem drūmuma un priekšnojautas plīvurs? Skolotājs jums saka: "Tā pasaule, kas nezina Manu 

atgriešanos un nedzīvo Mana Vārda iedvesmota, - cik tālu tā jūtas no Garīgās Dzīves! Bet pat tās 

iedzīvotāju apgaismībai pietiks ar vienu pierādījumu, ar vienu aicinājumu, lai viņi nožēlotu grēkus un 

saprastu, ka vienīgais viņu dvēseļu uzdevums uz zemes ir pilnveidot sevi caur pārbaudījumiem, ko Es 

viņiem sūtīšu. 

36 Daudzi sapratīs šo lielo patiesību, pirms būs atstājuši savus ķermeņus zemē un pārkāpuši "ielejas" 

slieksni, kas gaida visus. Cilvēce ir tikai viena soļa attālumā no šīs atziņas. Plīvuri tiks pārplēsti, un visu 

acis atvērsies, lai satiktu apslēptās zināšanas, un šī pasaule, kuru jūs uzskatāt par tik lielu ─ ar tās 

plašajiem kontinentiem, tik plašajām jūrām un tuksnešiem, tik garajiem ceļiem, jums tik nepieejamajiem 

cilvēkiem un nesaprotamajām rasēm ─ tiks iekarota ar kādu mācību, ar kādu vārdu, ar kādu atklāsmi. Bet 

tas neatstās nekādas asins, nāves vai sāpju pēdas. 

37 Cilvēks tiks apgaismots ar vārdu, kas izdzēs ugunsgrēkus. Bet šī uguns būs mīlestības uguns, un 

pēdas, ko tā atstās savā ceļā, būs dzīvība, veselība, mierinājums un miers. Šī Doktrīna ir Mans Likums, 

Mans Vārds un Mans Mūžīgais Darbs, ko Es vēlreiz piedāvāju Saviem bērniem, un tā ar spēku izlauzīsies 

no visu sirdīm, jo tā ir ierakstīta katrā dvēselē un tās zīmogs ir neizdzēšams. 
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38 Kāds būs šī darba sākums un kā šīs zināšanas sasniegs cilvēkus? Es visu esmu sagatavojis perfekti: 

Lielu tās daļu es pārņemu kā Savu uzdevumu. Tomēr es ļauju šajā darbā piedalīties jums un saviem 

garīgajiem saimniekiem, kā arī saviem vēstnešiem, kuriem esmu uzticējis bezgalīgi daudz uzdevumu, lai 

jūs kā gaismas leģioni dotos ceļā, nesot šo atklāsmi un skaidrojumu par garīgajām izpausmēm, kas ir 

kļuvušas par realitāti pagātnē un tagadējā laikmetā, kurā tikai retais ir iedomājies to apjomu. Bet šī gaisma 

sasniegs visus bez sociālās šķiras vai rases atšķirības. Jo jūs nedrīkst aizturēt bailēs no sprieduma vai sodu 

par neticīgajiem. 

39 Es jums norādīšu, kad ķerties pie darba, jo tas būs tik lielu un skaidru zīmju laiks, ka jūs 

sadzirdēsiet garīgās pasaules un šīs pasaules aicinājumu, kas ar saviem notikumiem norādīs, ka ir 

pienākusi jūsu cīņas stunda. Es runāšu ar jums no gara uz garu un vadīšu jūs pa šo ceļu. 

Bet Es gribu, lai jūs, pirms nākt pie cilvēkiem kā skolotāji, nāktu pie viņiem kā ārsti, un tad, kad būsiet 

remdējuši viņu sāpes, viņi varēs dzert no Mana Vārda tīrā ūdens avota. Vispirms meklējiet brūci, čūlu vai 

slimību un dziediniet viņu ciešanas, un tad pievērsieties viņu dvēselēm. 

40 Ejiet pie saviem līdzcilvēkiem, kā to darīja Jēzus Otrajā Laikā, un nesiet dziedinošo balzāmu pirms 

maniem vārdiem. Bet kas ir balzāms, ak, mācekļi? Vai tas ir avotu ūdens, kas tiek svētīts un pārvērsts par 

zālēm slimajiem? Nē, cilvēki. Balzams, par kuru es jums runāju, ir jūsu sirdī. Es to tur esmu ielicis kā 

dārgo esenci, un tikai mīlestība var to atvērt, lai tā neapturami plūstu ārā. 

Ja jūs gribat to izliet uz kādu slimu cilvēku, tad ne jūsu rokas dziedinās, bet Gars pārpildīs jūs ar 

mīlestību, žēlastību un mierinājumu. Kur jūs liksiet savas domas, tur notiks brīnums. 

41 Jūs varat dažādos veidos ietekmēt dabas būtnes un elementus, lai visiem sniegtu mierinājumu. Bet 

es jums saku arī to: Nebaidieties no slimībām un esiet pacietīgi un žēlsirdīgi pret visiem. 

Kas attiecas uz apsēstajiem un tiem, kas apjukuši savos cilvēciskajos prātos, arī jūs varat dziedināt, jo 

jums piemīt šī spēja, un jums tā jānodod to to būtņu rīcībā, kuras ir izmisumā un aizmirstībā. Atbrīvojiet 

tos un atklājiet šo spēku neticīgajiem. Tā ir viena no šīs tautas lielajām misijām - nest gaismu tur, kur valda 

tumsa, lauzt katru verdzību un netaisnību un panākt, lai šī pasaule iepazītu savu Kungu un ieraudzītu sevi, 

savu iekšējo būtību, pilnīgā patiesības atziņā. 

42 Ar mīlestību palīdziet tiem, kuri maldos, ka joprojām pieder šai pasaulei, dzīvo nemierīgi un 

apjukuši savās dvēselēs, atrast izeju no savas lielās maldības. Neizmantojiet vardarbību, bet piepildiet savu 

sirdi ar maigumu un līdzjūtību, lai pareizi izturētos pret visām būtnēm. 

43 Vai jūs neesat nesuši gaismu un mierinājumu šīm apjukušajām būtnēm? Jā, saka jums Skolotājs. 

Tā kā Es tev devu šīs zināšanas, tu esi izgaismojis šo radību ceļu. Bet cik lielai jābūt jūsu ticībai un jūsu 

lūgšanai, lai šīs dvēseles atgrieztos. 

44 Cīņa, kurā tumšie spēki tiks gāzti, jau ir izcēlusies no vienas pasaules uz otru. Visumā notiek liela 

cīņa, un ir nepieciešams, lai cilvēks par to pārliecinātos, lai viņš varētu pacelt ieročus. 

Kamēr pasaule gatavojas un tuvojas pēdējam pārbaudījumam, kam tai jānāk gaismā, jums jālūdzas, 

jāseko līdzi un jānes dziedinošs balzāms visiem, kam tas ir nepieciešams. Ejiet pie viņiem savā lūgšanā un 

dodiet viņiem aizsardzību zem sava garīgā apmetņa. Jo tad, kad jūs izliesiet savu būtību mīlestībā, Es ar 

Savu Garu aptveru visu Visumu. 

45 Lūdzieties, ļaudis, ne mirkli nezaudējiet drosmi par manas aiziešanas tuvošanos. Stipriniet sevi 

manā Vārdā un lūdziet mieru tautām. 

46 Nākotnē nevajag zināt, kas jūs bijāt agrāk un kas būsiet rīt. Domājiet tikai par to, ka jūs tur esat 

bijuši, ka jūs tur esat tagad un ka jūs tur atkal būsiet, un ka jūs Mani sasniegsiet pa ceļu, ko Es jums esmu 

iezīmējis ─ ka jūs esat Izraēla Gars, izredzētā tauta, kurai Manā Darbā ir augsti uzdevumi. Pieliekiet pūles, 

lai jūs varētu sasniegt mieru uz zemes un svētlaimi aizsaulē. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 340 
 

1 Ar mīlestību un žēlsirdību Es jums atgādinu vārdus, kurus Es jums devu Otrajā Laikā, kad Es 

mācīju jūs mīlēt vienam otru un atstāt skaidras Manas mīlestības pēdas uz jūsu ceļa. 

2 Es mācīju jūs mīlēt savu Dievu vairāk par visu radīto. Bet šajā Trešajā Laikā Es atkal vēršos pie 

jūsu dvēseles, lai dāvātu tai Savu mīlestību, Savu gaismu un Savu žēlastību. 

3 Neatraujiet sevi no Manas sardzes, jo jūs nezināt, ko jums nesīs nākotne, un Es negribu, lai jūs tajā 

laikā būtu vāji. Jūs esat Izredzētā tauta, kas dosies pasaulē, lai parādītu drošo ceļu un zilbe pēc zilbes 

sniegtu tai manis uzticētos norādījumus. Bet Mans Darbs nav cita reliģija ─ cilvēki ir radījuši reliģijas 

atbilstoši savam prātam. Mans Darbs ir Doktrīna, tas ir Likums, ko Es jums esmu devis kopš laiku 

sākuma. 

4 Mūsdienās cilvēce iztukšo ciešanu kausu un saka: "Tas ir Dieva sods." Bet Tēvs jums saka: "Es 

esmu mīlestība, un Es jūs nesodu. Tas esat jūs paši, kas 

ir izraisījusi attīrīšanu. " 

Šajā laikā Es dodu jums norādījumus, un jūs tos saņemat caur Vārdu, caur intuīciju, redzes dāvanu un 

atklāsmi. Es stiprinu jūsu dvēseli, lai to nepārsteigtu kārdinājumi, kas vienmēr vēlas jūs novest no gaismas 

ceļa. 

5 Es dzirdu tos, kas savas sirds dziļumos Man saka: "Padari mūs cienīgus būt daļai no Tavas 

apustulības." Bet Es jums saku, ka pēc 1950. gada Es izveidoju jaunus Savus mācekļus un kalpus, kuri 

intuīcijas un iedvesmas ceļā saņems Manus vēstījumus, lai viņi varētu runāt cilvēcei. 

6 Jūs jautājat sev, ko nozīmē "septiņi debesu kāpņu pakāpieni", un jūsu Skolotājs jums droši saka: 

skaitlis septiņi nozīmē garīgumu, un tas ir garīgums, ko Es vēlos redzēt Savā izredzētajā tautā Izraēlā. 

Jums jānāk pie Manis ar visiem saviem tikumiem un attīstītajām spējām. Septītajā evolūcijas pakāpē 

vai posmā jūs nonāksiet pie Manis un redzēsiet, kā Debesis atver savus vārtus, lai jūs uzņemtu. 

Es neatstāju jūs ne uz mirkli, un, ja jūsu sirdī ir sāpes, tas nav tāpēc, ka Es esmu jūs pametis, jo Mana 

mīlestība ir bezgalīga. Iemesls ir tāds, ka Tēvs ir ļāvis sāpēm sasniegt jūs, lai jūs pamostos un būtu 

nomodā. 

7 Jūs, mīļotā tauta, esat kopā ar Mani, pateicoties cilvēces pilnvarojumam. Jūs esat daļa no Izraēla 

ciltīm, no 144 000 Manas izredzētās tautas iezīmētajiem. Bet daži no jums ir garā, bet citi - matērijā. 

8 Jums jānes šī miera un mierinājuma vēsts uz visām vietām uz zemes, jo cilvēces vajadzība ir liela. 

Es esmu piepildījis jūsu ceļojuma saišķi ar savām mīlestības dāvanām un ielicis jūsu rokās zobenu, lai jūs 

varētu noņemt tumsu, kas vēlas apturēt jūs ceļā. 

9 Šajā Trešajā Laikā Es jums esmu klājis galdu un devis jūsu dvēselei garīgu barību. Jo Svētais Gars 

ir tas, kas jūs apgaismo, lai jūs varētu sasniegt garīgumu. 

10 Elija ir šī Trešā Laika priekšgājējs. Viņš jūs ir apvienojis manas mīlestības šķēršļos un palīdz jums 

turpināt šo ceļu, lai jūs mācītos piedot un mīlēt cits citu. Ikviens, kurš sekos manai mācībai, sasniegs 

gaismu un prāta mieru, un viņa būtībā ieplūdīs prieks. 

11 Savā mīlestībā Es esmu jums dāvājis gribas brīvību, lai jūs varētu nākt pie Manis ar savu gribu. 

Bet, tā kā jūs nespējāt pacelties, Es atnācu pie jums, lai ar savas dievišķās mīlestības maigumu mācītu 

jums ceļu. 

12 Patiesu garīgo cilvēks netiks atpazīts pēc vārdiem, bet gan pēc labiem piemēriem. Lai palīdzētu 

jums jūsu pacelšanās procesā, mans mirdzošais stars nāk uz jūsu pasauli, lai apgaismotu un paceltu jūsu 

dvēseles. 

13 Cilvēkiem ir vajadzīga mana mīlestība, mans vārds, kuram ir jānonāk līdz viņu sirds dziļumiem. 

Skolotājs nenogurstoši cīnās par to, lai jūsu dvēseles katru dienu kļūtu apgaismotākas, lai, atbrīvojušās no 

nezināšanas, tās varētu pacelties augstākos līmeņos. 

14 Manas valstības vārti ir atvērti, un Tēva "Vārds" nāk pie jums ar bezgalīgu mīlestību, lai atkal 

parādītu jums ceļu. 

15 Es atkal esmu nācis pie cilvēces, bet viņi Mani nav sajutuši, jo Es esmu parādījies garīgi, bet viņu 

materiālisms ir liels. Tā kā tava dvēsele ir radusies no Mana Dievišķā Gara, kāpēc tad cilvēki Mani nav 
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sajutuši?..: Tāpēc, ka viņi ir piesaistījuši savu dvēseli materiālismam, zemākajām kaislībām. Bet šeit ir 

Dieva Jērs, kas nāk pie jums kā gaisma, lai jūs apgaismotu un atklātu patiesību. 

16 Mans Vārds ir barība jūsu dvēselei, tas ir kristālūdens, kurā tā attīrīsies, lai saņemtu no sava Dieva 

to, kas tai pienākas. Nemeklējiet zemes dārgumus, tiecieties pēc mūžīgajiem dārgumiem, lai jūs varētu 

iepazīt godību, kas jums apkārt. 

17 Grūtos brīžos, kad jūtaties skumji un nomākti, pacelieties lūgšanā, lai jūs saņemtu žēlastību no 

sava Tēva. 

18 Mana tauta, jūs jūtaties nomākti, jo jums trūkst ticības un paļāvības. Bet patiesi, es jums saku: ja 

jums trūkst ticības, jūs zaudēsiet sirdi un jūsu dvēsele jutīsies vāja, skumja un nomākta. Es vēlos, lai jūs 

paļaujaties un uzticaties savam Tēvam, lai jūs varētu saņemt visu, kas jums vajadzīgs. Mīliet, lai jūs būtu 

laimīgi, esiet labi un neprasīgi, pacietīgi cieciet un piedodiet sava tuvākā apvainojumus. 

19 Es esmu jūs aicinājis, lai jūs atkal saņemtu Manu mācību, lai jūs ļautu Man mājot savā sirdī un 

pildītu Manu gribu, lai ar jūsu starpniecību Es varētu atklāt Sevi caur labiem darbiem. 

20 Otrajā Laikā Es, Kristus, atklājos caur Jēzus no Nācaretes lūpām, un, kad cilvēki Mani sauca par 

cilvēku, šī gaismas vēsts turpināja apgaismot jūsu pasauli, un tā tas būs visos laikos. 

21 Izprotiet katru no maniem vārdiem, un tad jūs spēsiet sasniegt patiesības gaismu, un jūsu dvēsele 

kļūs arvien lielāka un uzkāps pa manas garīgās gaismas pilnīgajām kāpnēm. 

22 Mana gaisma vienmēr ir bijusi ar cilvēkiem un atklājusies caur Maniem vēstnešiem. Otrās ēras 

apustuļi, kurus apgaismojusi Svētā Gara gaisma, ir sējuši manas mācības garīgo sēklu. 

Trešajā Laikā Es jūs mācu ar bezgalīgu mīlestību, izmantojot arī cilvēka intelektu, lai, kad jūs 

jutīsieties pilni ar šo gaismu un žēlastību, jūs varētu nest šos gaismas un žēlastības starus cilvēcei. 

Kā Es jūs pamācu, tā pamāciet ─ kā jūs saņemat no Manis, tā nesiet Manu Vārdu saviem līdzcilvēkiem 

ar bezgalīgu mīlestību. Nerādiet sava tuvākā pārkāpumus, jo Es neesmu nācis, lai izdotu jūsu pārkāpumus. 

Ejiet pa manu ceļu un sējiet rozes, pat ja jums nāksies pļaut ērkšķus. Ja ērkšķi ievaino jūsu sirdi, Es 

dziedināšu jūsu brūces. Es došu jums dziedinošu balzāmu, mierinājumu un dvēseles spēku. 

23 Mana tauta: Pasaulē ir bēdas, bet patiesi Es jums saku: tās nebūs mūžīgas. Jo Es esmu atnācis, lai 

aizvāktu tumsu no pasaules un atstātu tai garīgo gaismu, lai šī lielā bēda tiktu novērsta uz visiem laikiem, 

lai cilvēce varētu justies laimīga, kāda ir Mana Griba. Tomēr nevainot Tēvu par jūsu ciešanām un kariem, 

jo tāda nav bijusi Mana griba. 

24 Es jums esmu piedāvājis mieru, vienotību, brālību un labo gribu un mācījis, kā mīlēt vienam otru. 

Es nevēlos, lai jūsu pasaulē būtu karavīri, un nevēlos, lai jūs pārņemtu sāpes. Tā bija cilvēku griba, jo viņi 

nezināja, kā mīlēt un piedot cits citam. Es, Tēvs, esmu jums piedevis, jo, tā kā jūsu grēks bija liels, arī jūsu 

bēdas bija ļoti lielas. Jūsu sāpju dēļ Es jums esmu piedevis, jo ikviens, kas cieš un raud, ir pelnījis jūsu 

Debesu Tēva līdzjūtību un žēlastību, un šajā laikā Es žāvēju jūsu asaras. 

25 Mīliet un piedodiet, lai jūs varētu sasniegt manu valstību un valkāt gaismas drēbes uz savas 

dvēseles. Jūsu Skolotājs jums rāda ceļu, lai jūs varētu glābt paši sevi. Bet tāpat kā Es jums sniedzu Savu 

roku, arī jums vajadzētu to sniegt saviem līdzcilvēkiem un maigi vadīt viņus pa ceļu, parādot viņiem savu 

mīlestību un labo gribu. 

26 Kas ir bijis jūsu sāpju cēlonis, mana tauta? Jūsu kļūdas. Tie ir pārvērtušies par ērkšķiem, kas 

ievainojuši jūsu sirdis. Bet mana mīlestība dziedē jūsu brūces. 

27 Es jums saku: nedodiet iemeslu, ka esat pelnījuši sāpes. Nāciet manā ceļā ar tikumu balto tērpu, lai 

jūs varētu ieiet debesu valstībā. 

28 Jūs veidosiet daļu no spožo būtņu garīgā sastāva, jo Es jums esmu devis Svētā Gara gaismu, lai jūs 

spīdētu kā zvaigznes debess debesīs. 

29 Es jums vēlreiz saku: Es esmu Patiesība, Ceļš, Gaisma un Dzīvība. Nāciet pie Manis, jo Es jūs 

aicinu izmantot šīs Manas Dievišķā Gara augstās īpašības. 

30 Šobrīd Es jūsu garam rādu plašus apvāršņus, lai jūs varētu atbrīvoties no materializācijas un 

pārdomāt visu labo, ko varat darīt cilvēces labā. 

31 Ar labprātību un paklausību jūs pildīsiet manus rīkojumus un kontrolēsiet savu ķermeni, lai 

dvēseles un ķermeņa mijiedarbībā jūs pildītu manu gribu. 
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32 Jums ir mana mīlestība un mans garīgais labums. Jums, kam ir mans miers, lūdzieties par tautām, 

kas ir haosā. 

33 Es daru Sevi jūtamu cilvēku cietajās sirdīs ─ tajās, kas vēlas izraisīt karus ─ lai viņi saprastu, ka 

Mana Griba ir stiprāka par viņu kareivīgajiem nodomiem. Ja šo cilvēku sirdis paliks cietsirdīgas un neļaus 

sevi mainīt Manai gribai, tad Mana taisnība būs jūtama visā pasaulē. 

34 Lūdzieties par cilvēci, mīļotā tauta, cīnieties un strādājiet, lai ar jūsu starpniecību tā saņemtu manu 

žēlastību. Jo tā ir jūsu misija un jūsu dvēseles gandarīšana šajā laikā, lai jūs varētu iegūt nopelnus. 

35 Nespi, Izraēla, virzies uz priekšu ar Svētā Gara gaismu, lai īstenotu savu grūto misiju. Šajā laikā 

jaunatne dodas ārā, un, tāpat kā Kains, brāļi laupa viens otram dzīvību. 

36 Celies un nes pasaulei manu gaismu un balzāmu tās lielajām ciešanām. Cīnieties ar gaismas 

zobenu un glābiet pasauli no tās grēka. Ar savu lūgšanu novērsiet slikto ietekmi, kas viltina cilvēkus. Es 

gribu, lai pasaule jūs atpazītu kā Manas Dievišķības vēstnešus un lai šajā laikā, kurā Es jūs visus tiesāju, 

jūs būtu Mani kalpi, kuros Es esmu ielicis gaismu un spēku, lai sagrautu pasaules tumšās mahinācijas. 

37 Šajā laikā pasargājiet savus bērnus no elkdievības. Dažādās reliģiskajās kopienās daudzi man 

jautā: "Kungs, Tu teici, ka atgriezīsies. Kāpēc Tu mums neatklāj Sevi?" Tie ir cilvēki, kas Mani nav 

sapratuši, jo Es šobrīd pildu Savu Vārdu un daru Savu Voli starp Saviem izredzētajiem, lai viņi kļūtu par 

vēstnešiem, kas modina cilvēci un liecina par Manu Klātbūtni šajā laikā. 

38 Izraēla: Šajā Trešajā laikmetā jūs gaida lieli ļaužu pūļi. Kad nesat viņiem Labo vēsti, jums 

vajadzētu būt kā miera un gaismas varavīksnei. 

39 Jums ir jārunā ar tiem, kas slēpj Manu Vārdu un sagroza Manu mācību. Runājiet ar viņiem pilnīgi 

skaidri, un es jums palīdzēšu, lai jūs varētu aizstāvēt savu viedokli. Jo tieši cilvēki ir tie, kuru dēļ rītdien 

manam darbam tiek atrasta kļūda un mans likums tiek falsificēts, jo viņi manam darbam ir pievienojuši 

kaut ko tādu, kas tam nepieder. 

40 Cilvēce pieņems manu mācību no pārliecības, bet mani īstie kalpi nerīkosies kā kungi cilvēku 

priekšā. Rīt jums būs drosmīgi jādodas pildīt savu misiju tuvās un tālākās vietās, lai pasaule varētu ieiet 

sevī un piepildīt manu gribu. Bet cik daudz pārbaudījumu tevi gaida, Izraēla! Cik daudzi mani bērni 

celsies kā izsalkuši vilki, jo viņi grib jūs iznīcināt! Un, ja jūs nebūsiet gatavi, jūs izjutīsiet lielas sāpes, lai 

gan tā nav mana griba. Esiet gatavi un sekojiet visiem Maniem norādījumiem, lai jūsu vidū un cilvēcē 

valdītu svētlaime. 

41 Tu ļauj savai dzīvei iet garām un saki Man, lai piedodu tavus pārkāpumus, kā tu piedod savam 

līdzcilvēkam. Bet patiesi, Es jums saku, ka tikai lūpas atkārto šīs iegaumētās frāzes, bet ne jūsu sirds Man 

piedāvā patiesus un patiesus jūsu darbu augļus. 

42 Reizēm, kad uz jums gulstas kāds pārbaudījums un jūs to kļūdaini piedēvējat dievišķam sodam, jūs 

Man sakāt: "Kungs, tā kā es esmu piedevis savam brālim, kāpēc Tu man nepiedod?" Tā vietā, lai teiktu: 

"Tēvs, piedod man, kad es varbūt neesmu piedevis savam brālim ar patiesumu un sirsnību, ar kādu Tu esi 

mūs mācījis." 

43 Ja jūs iemācītos meditēt katru dienu uz īsu brīdi un ja jūsu meditācija attiektos uz garīgo dzīvi, jūs 

atklātu bezgalīgus izskaidrojumus un saņemtu atklāsmes, ko jūs nevarētu iegūt citādā veidā. 

44 Jūsu dvēselē jau ir pietiekami daudz gaismas, lai uzdotu Man jautājumus un saņemtu Manu atbildi. 

Cilvēka dvēsele jau ir sasniegusi augstu attīstības pakāpi. Vērojiet savus līdzcilvēkus no pieticīgas vides, 

kuri, neraugoties uz zināšanu trūkumu, pārsteidz jūs ar saviem dziļajiem novērojumiem un skaidro veidu, 

kā viņi paši sev izskaidro to, kas daudziem citiem ir kaut kas neizskaidrojams. Vai viņi to iegūst no 

grāmatām vai skolām? Nē, bet intuīcijas vai nepieciešamības dēļ viņi ir atklājuši meditācijas dāvanu, kas ir 

daļa no garīgās lūgšanas. Savā vientulībā, pasargāti no ietekmēm un aizspriedumiem, viņi ir atklājuši 

veidu, kā komunicēt ar mūžīgo, garīgo, patieso, un daži vairāk, citi mazāk, bet visi, kas meditējuši par 

dzīves patieso būtību, ir saņēmuši garīgu gaismu savā prātā. 

45 Cilvēks atklās patiesību ar sava gara palīdzību, visi sajutīs Manu klātbūtni, jo Es jums jau esmu 

teicis, ka katra acs Mani ieraudzīs, kad pienāks laiks. 

46 Šis laiks, kurā jūs dzīvojat, ir tieši tas laiks, ko pasludinājis Mans Vārds un Mani pravieši 

iepriekšējos laikos, kad visi cilvēki Mani ieraudzīs ar sava gara sajūtām un spējām. 
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47 Viņiem nebūs nepieciešams Mani ieraudzīt ierobežotā veidā cilvēka veidolā, lai varētu teikt, ka 

viņi Mani ir redzējuši, bet pietiks ar to, ka viņu gars Mani sajutīs un viņu intelekts Mani sapratīs, lai viņi 

varētu pilnīgi patiesi teikt, ka viņi Mani ir redzējuši. 

48 Mīlestība, ticība un inteliģence var redzēt bezgalīgi tālāk, nekā spēj jūsu acis. Tāpēc Es jums saku, 

ka Man nav nepieciešams ierobežot Savu klātbūtni ar cilvēka vai kāda simboliska tēla klātbūtni, lai jūs 

Mani ieraudzītu. 

49 Cik daudzi no tiem, kas Mani redzēja vai pārvietojās kopā ar Mani tajā Otrajā Laikā, pat nezināja, 

kas Es esmu. No otras puses, cik daudzi no tiem, kas pat nezināja, kad Es piedzimu kā cilvēks, redzēja 

Mani garā, atpazina Mani Manā gaismā un priecājās Manā klātbūtnē savas ticības dēļ. 

50 Atveriet visas acis un ar savu ticību pierādiet, ka esat gaismas bērni. 

51 Jūs visi varat Mani redzēt, bet tam ir svarīgi, lai jums būtu laba griba un ticība. 

52 Valstības vārti, tās garīgās mājas, uz kuru jums ir jānonāk, lai uzzinātu visu, ir atvērti un gaida jūsu 

dvēseli. 

53 Šajā dzīvē dariet visu iespējamo, lai iegūtu nepieciešamo spēku pacelties uz gaismu, kad notiks 

jūsu dvēseles atbrīvošanās. Bet esiet lieli mīlestībā un piedošanā, žēlsirdībā un gaismā, lai tad, kad pienāks 

stunda, kad jums būs jāatstāj ķermenis, jūs viegli atbrīvotos no savas zemes nastas un tad brīvi, bez 

paklupšanas, varētu doties augšupceļā uz miera mājām. 

54 Lai palīdzētu jums attīstīties, Mans Vārds atkal nolaižas pie cilvēkiem, lai parādītu viņiem 

pestīšanas ceļu. Es ar mīlestību vedu labas gribas cilvēkus aiz rokas, lai vestu viņus uz gaismu un ik uz 

soļa parādītu viņiem līdz šim neatklātās skaistules. 

55 Kad Es jums runāju par skaistumu, es nerunāju par dabu, jo jūs esat pamodinājuši un atraisījuši 

savas maņas. Es runāju par garīgās dzīves skaistumu, ko jūs nepazīstat. Jo, tā kā jūs esat bijuši pret tām 

auksti vai vienaldzīgi, jūs esat apmierināti ar cilvēka prāta radītiem attēliem vai skaitļiem. 

56 Es dodu jums atslēgas, lai atvērtu durvis uz jūsu mūžīgo svētlaimi. Šīs atslēgas ir mīlestība, no 

kuras rodas žēlsirdība, piedošana, sapratne, pazemība un miers, ar kuriem jums jāiet cauri dzīvei. 

57 Cik liela ir jūsu gara laime, kad tas valda pār matēriju un bauda Svētā Gara gaismu! 

58 Šīs dzīves pārbaudījumi uz īsu brīdi liek jums zaudēt ticību. Bet paļaujieties uz Mani, Es iedrošinu 

jūs pildīt savu misiju, un dienu pēc dienas Es turpināšu stiprināt jūsu ticību. 

59 Es esmu jūs sagatavojis, lai ar jūsu starpniecību notiktu cilvēces šķīstīšana, lai jūs varētu nest manu 

gaismu tautām, kas saskaras ar lielām problēmām. Cilvēce raud un tiecas pēc brīvības, lai ieietu garīguma 

ceļā. 

60 Katru dienu es gaidu savu jauno mācekļu ierašanos, lai uzticētu viņiem savu Darbu un padarītu 

viņus par pazemības paraugu un tīru spoguli cilvēcei. Viņi bez lielīšanās, ka viņi ir mani izredzētie, dosies 

ceļā un cīnīsies un strādās kā ticības sludinātāji, lai nestu manu gaismu pasaulei. 

61 Liels ir to ļaužu skaits, kas Mani klausās šajā laikā, bet maz ir to, kas ir sagatavojuši savas sirdis kā 

Manas Dievišķības svētnīcu. 

62 Laiks Manai parādīšanai jūsu vidū ir īss, un tādēļ Es vēlos, lai jūs būtu sagatavoti. Es jums saku, 

mani bērni, ka manas Valstības vārti jūs gaida tāpat kā tad, kad jūs ar Mozu Pirmajā Laikā šķērsojāt 

tuksnesi, lai sasniegtu Kanaāna zemi. Jūs esat kā Pazudušais dēls, jo atgriežaties pie Mana Tēva krūts, no 

jauna sajūtot Manu glāstu un saņemot Manu mācību, un, kad esat nākuši pie Manis kaili, Es esmu jūs 

apsedzis ar Savu garīgo apmetni, lai jums nebūtu kauns. Es jums esmu parādījis jaunu dienu un devis jums 

ēdienu no sava galda. Jo es esmu redzējis jūsu kritienus un kā Tēvs esmu līdzjūtīgs jūsu sāpēm. Bet šajā 

laikā Es jums esmu atnesis mierinājumu, Savu Vārdu kā mūžīgās dzīvības maizi, Savu mieru un prieku 

jūsu dzīvē, lai jūs justos sava Tēva apskāvienos. 

63 Arī garīgā pasaule jutās laimīga, redzot, ka jūs atkal esat kopā ar Mani. Tā ir pievienojusies jums, 

lai strādātu manā koridorā, lai uzņemtu trūkumcietējus un slimniekus, lai kliedētu tumsu un sniegtu 

balzāmu garīgi slimajiem. 

64 Tikai tad, kad jūs no Manis attālinaties, Es jūs sargāju vēl tuvāk, lai jūs nenokristu bezdibenī, jo 

Mana mīlestība ir bezgalīga. Tieši jūs Es esmu izglābis no nemierīgajiem viļņiem, lai parādītu jums 

glābšanas ostu. Es jūs vadīšu pa šo ceļu, un mana garīgā pasaule jūs aizsargās un palīdzēs jums pacelties 

pie Manis. 
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65 Manu kalpu skaits ir palielinājies, bet tikai daži būs paklausīgi pēc tam, kad beigsies Mana 

izpausme caur cilvēka prātu. Bet es jums saku, ka tad jums būs mana garīgā izpausme. Pēc tam, kad esat 

saņēmuši manu mācību lappusi pēc lappuses, tagad jūsu uzdevums ir doties tālāk un aicināt cilvēci. 

66 Jūs nesat savā dvēselē Svētā Gara dāvanas un manu mīlestību, lai jūs varētu tikt atzīti par 

trinitāriešu un mariāņu spirituālistu tautu. 

67 Svētais Gars jūs apgaismos, pamācību grāmata paliks atvērta, un zilbe pēc zilbes jūs sapratīsiet 

visu, ko jūsu Skolotājs jums ir devis šajā laikā. Tas būs Trešais Testaments, kas sasniegs cilvēci ─ Vārds, 

ko Es jums esmu atnesis šajā Trešajā Laikā caur cilvēka prātu. 

68 Kad mana Svētā Gara gaisma jūs pilnībā apgaismos, jūs sagatavosieties ar sirsnību un mīlestību, 

lai jūs varētu ņemt no mana Vārda tā nozīmi un nest to cilvēcei kā barību un balzāmu. 

69 Mani sasniedz šīs cilvēces nopūtas un nopūtas. Bet es jums jautāju: Kas jūs ir ievainojis? Jūs 

klusējat, un tādēļ es jums saku, ka jūs mocījušas jūsu kļūdas. Jo cilvēki ir izkaisījuši savu ceļu ar 

dzeloņainiem ērkšķiem, negribēdami saprast, ka vēlāk viņiem nāksies pa tiem staigāt. 

70 Dažkārt jums šķiet, ka ir netaisnīgi ciest par to cilvēku kļūdām, kuri sen jau staigājuši pa zemi. Bet 

kurš no jums var sacīt, ka viņš nebija viens no tiem, kas sēja ceļu ar ērkšķiem? 

Daudzi cilvēki smaidīs par šo mācību, bet tā nebūs viņu dvēsele, kas izsmiesies par to ─ tā būs viņu 

sirds. Jo cilvēks vienmēr ir bijis skeptisks un neticīgs, kad runa ir par garīgo. Bet Man pietiks ar to, ka 

Mans Vārds viņiem ir zināms, lai, neraugoties uz viņu ironiju un neticību, kaut kas viņu iekšienē pateiktu, 

ka šis Vārds var saturēt būtību, ko viņi nespēj atpazīt savas muļķības dēļ. 

71 Kurš, zinot manu mācību, joprojām centīsies izvairīties no Dievišķā Taisnīguma? Nav. 

72 Cik daudzi cilvēki, nodzīvojuši grēcīgu dzīvi, ir redzējuši sevi bez ciešanām un sāpēm visas dzīves 

garumā, un, kad ir pienākusi viņu pēdējā stunda šajā pasaulē, viņi ir uzskatījuši, ka ir izsmēluši dievišķo 

taisnīgumu vai vismaz izvairījušies no tā. 

Tad, nonākušas "garīgajā ielejā", šīs būtnes ─ tā vietā, lai atrastu mūžīgās mokas, par kurām tām tika 

runāts uz zemes ─ ar pārsteigumu ieraudzīja sevi apvītu gaismas un miera vējā, kas piemērots pārdomām 

un sirdsapziņas pārbaudei. Kam tajos brīžos viņiem bija jāpasaka, ka viņiem atkal būs jānoiet ceļš, ko viņi 

bija mērojuši uz zemes? Tad dvēsele jūt, ka uz tās gulstas gudra un nepielūdzama taisnība. Taču tā ir 

materializēta un nesaprot ne mūžību, ne dvēseles pilnību. Tā dumpojas, jo uzskata par netaisnīgu visu to, 

kas noteikti ir taisnīgs un mīlošs. 

73 Ja jums visiem jau būtu šīs zināšanas, tad veids, kā jūs panesat savas nelaimes un ciešanas, būtu 

citāds. Jūsu ciešanās nebūtu izmisuma, bet, gluži otrādi, jūs iekšēji izjustu gandarījumu par to, ka esat 

izpildījuši grēku izpirkšanu, lai attīrītu savu dvēseli, un tā vietā, lai zaimotu un saceltos ─ tādējādi padarot 

šo izpirkšanu vēl ilgāku un sāpīgāku ─ jūs dienu pēc dienas censtos atvieglot šo nastu, cerot, ka jūsu 

dvēsele būs brīva no traipiem. 

74 Šajā Trešajā Laikā, kas ir tiesas laiks, kurā garīgajai gandarīšanai ir jāsasniedz kulminācija, lai 

dotu ceļu jaunam laikmetam, Es daru Savu balsi dzirdamu pasaulē, lai pamodinātu cilvēkus no miega un 

parādītu viņiem ceļu, kā ciešanu kausu pārvērst mūžīgās dzīves vīna kausā. 

75 Es jums esmu atklājis procedūru, kā saīsināt ciešanu dienas, lai atbrīvotu jūs no ērkšķa, ar ko esat 

sevi savainojuši, un esmu jums teicis, ka Es nevēlos, lai jūs turpinātu sevi savainot šajā ceļā. Es cīnos ar 

jūsu kļūdām, dāvājot gaismu jūsu prātam, lai tas saprastu savu ciešanu cēloņus un zinātu, kā no tām 

izvairīties. Šādā veidā jūs vairs nevainosiet likteni vai līdzcilvēkus par visu, kas ar jums notiek. Jo doma 

par to, ka paši esat par to atbildīgi, neliks jums gaidīt, kamēr beigsies jūsu nelaimes, bet jūs nekavējoties 

ķersieties pie darba un pielietosiet visas pūles un gribasspēku, lai atbrīvotos no ciešanu, grēka un neziņas 

jūga. 

76 Gaisma ir izplatīta pa visu zemi, un neviens cilvēks, kas dzirdēs šo vārdu, nebūs tiesīgs teikt, ka tas 

viņu ir ievedis apjukumā. Pirms šī mācība sasniegs zemes ļaudis, mana garīgā klātbūtne tos būs 

pamodinājusi, un viņi gaidīs labas vēsts atnākšanu. 

Mana vēsts nāks, lai jūs svētītu, lai jūs mierinātu, lai palīdzētu jums atbrīvoties no materiālisma un 

pacelties uz labāku dzīvi, kas ir tuvāk patiesībai. 

77 Tātad, mācekļi: ja jums vienu vai vairākas reizes ir jāatgriežas pasaulē, lai jūs varētu novākt 

garšīgus augļus, kurus iepriekš esat kopuši, lai jūsu dvēsele izjustu gandarījumu par to, ka tai ir iespēja 

pabeigt kādu iesākto darbu. 



 

20 

78 Neatstājiet šo planētu, pirms neesat pabeiguši darbu, kas uzticēts jūsu garam. 

79 Cik sāpīgi ir tam, kuram jāatgriežas un jāatrod, ka darbs, ko viņš atstājis aiz muguras, ir tikko 

sācies, un tagad viņam tas ir jāapvieno ar jauniem uzdevumiem, pienākumiem un darbiem! 

80 Es nāku, lai palīdzētu jums labot jūsu kļūdas, lai atklātu jums noslēpumu, kā vienā dienā aizstāt 

zaudēto gadu un vienā gadā slikti izmantoto gadsimtu, un tādējādi ļautu jums ieņemt mūžību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 341 
1 Ja reiz saprastu manu mīlestības vēsti, cilvēce dzīvotu mierā. Bet cilvēks dod priekšroku sevis 

apmierināšanai un ir aizmirsis manu likumu. 

2 Cilvēki: Cenšoties izplatīt Manu Darbu, nestrādājiet tikai sava paša labā, bet izplatiet šo Gaismu 

visiem bez izņēmuma. 

Tie, kas turpina garīgi turēties pie gadsimtiem ilgi ierastajām idejām un tādēļ nav atbrīvojušies no sava 

fanātisma, neredzēs manu gaismu kā jūs. 

Jūsu gars ir pieņēmis šo dievišķo atklāsmi, bet kāds ir jūsu pienākums pret cilvēci? Dariet viņiem 

pieejamas zināšanas, ko esat ieguvuši, liecinot par patiesību ar saviem darbiem. 

3 Es esmu jūs izvēlējies, lai darītu zināmu mīlestības vēsti, ko esmu jums devis. Es jums esmu 

atklājis, ka Es esmu jūsos un ārpus jums. Bet jūs Man jautājat: "Kungs, kā mēs varam sasniegt pilnību, lai 

nāktu pie Tevis?" Un Es jums atbildē saku, ka, pateicoties saviem nopelniem, jūs celsieties arvien augstāk 

un augstāk, līdz sasniegsiet Mani. Tāpēc es vienmēr jums iesaku garīgi pacelties, pacelties un izmantot 

savas dāvanas. 

4 Jums vairs nav vajadzīgas ne īpašas pielūgsmes formas vai rituāli, ne tēli, kuriem nav ne dzīvības, 

ne spēka. Tu esi radīts "pēc tēla un līdzības" savam Dievam, jo tev ir gars, spēks un dāvanas darīt labu. 

Pildot savu misiju, iedvesmojieties no radības, kurā ir dzīvība un kura atklāj jūsu Kunga spēku un 

varenību. 

Skatieties uz debess debesīm, vērojiet savu apkārtni, kā viss pilda savu uzdevumu. Redziet, kā Karaļa 

Zvaigzne dod dzīvību šai dabai un kāda harmonija pastāv starp tās dzīvības elementiem un dīgstu, kas 

izaug no zemes. Viss pilnīgā harmonijā atklāj Dieva varenību. 

5 Kristus savā pilnībā pārvaldīja matēriju, un tāpēc Viņš paveica brīnumu, dāvājot redzi aklajiem un 

liekot klibajiem staigāt. Tas bija gars, kas atklājās caur ķermeni. Jums vēl ir jāattīstās, lai jūsu gars varētu 

apgūt ķermeni un caur to atklāt sevi. 

6 Es atkal nāku pie jums kā mīlestība un žēlastība. Bet mana gaisma izplūst uz visiem, jo pasaulei ir 

vajadzīga garīga vadība. 

7 Labas gribas cilvēki, kas pamāca cilvēkus, atsakoties no jebkāda personīga labuma un iedomības, 

─ tie, kas patiesi zina, ka cilvēki ir tālu no sava garīgā Tēva un ka viņiem ir nepieciešams iedziļināties 

sevī, nākt pie prāta un klausīties Gaismas Vārdu, lai viņi varētu sevi garīgi pārveidot ─ tie, kas strādā savu 

līdzcilvēku labā, neatkarīgi no tā, kādai reliģijai vai mācībai viņi pieder, ─ tie sludinās patiesību, un 

patiesība ir Dievs. 

8 Mana Mācība ir universāla, un proporcionāli tam, kā attīstās cilvēka dvēsele, tā izgaismos visu, kas 

ir nejaušs, un meklēs garīgumu, gaismu un virzību uz pilnību. 

9 Mīli savu Dievu un savu tuvāko, jo uz tā balstās pasaules saprašanās. 

10 Es jums esmu uzticējis savu Darbu, lai pasaule ar jūsu starpniecību saņemtu manu Vārdu. Ejiet pie 

visiem vienādi, nešķirojiet ne rases, ne ādas krāsas, jo visiem ir vajadzīga vienāda garīgā barība. Ar katru 

labu darbu, ko tu paveiksi, tava dvēsele piepildīsies ar prieku. Jūs sajutīsiet manu mieru un lielāku spēku 

virzīties uz priekšu, lai sasniegtu savu garīgo savienību. 

11 Ar mīlestību gaidu to aitu atgriešanos, kuras ir atstājušas šo šķēršļu joslu ─ to, kuras tagad dodas 

uz citiem ceļiem. Šajā laikā jūsu Skolotājs dodas pāri tuksnesim, lai meklētu pazudušos ─ tos, kurus Es 

tagad redzu, lai gan Es viņiem esmu dāvājis Savu žēlastību un Savu mīlestību, sapinušos viņu lielajās 

vētrās. 

12 Mīļie mācekļi, dvēseles, jūs esat izgājuši no Manis: Es esmu sagatavojis jūs šim laikam ar savu 

spēku un mīlestību, lai jūs neaizskartos apjukumā, kas apvij pasauli. 

13 Drīz beigsies Mans izpausmes laiks caur cilvēka intelektu, un pēc tam jūs dosieties liecināt 

cilvēces vidū. Es esmu jūs ievedis glābšanas laivā un padarījis par saviem Trešās ēras karavīriem, kas 

dosies cīņā, lai pasaule sajustu uzticību un sava Dieva mīlestību. 

14 Jūs būsiet kā caurspīdīgs spogulis pasaulei. Jūs redzēsiet, ka mans vārds piepildīsies no pirmā līdz 

pēdējam. Jo jūs esat mani kalpi, kas pazemīgi un paklausīgi pildīs manus rīkojumus un nesīs savā sirdī 

rakstīto likumu. 
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15 Kā Skolotājs Es jums mācu pazemību, lai jūs varētu doties ceļā ar Mani kā savu piemēru un doties 

uz visām provincēm. Jo cilvēki ir izsalkuši un izslāpuši pēc Mana vārda. 

16 Jums, mīļie cilvēki, ir jādodas uz dažādiem zemes ceļiem. Jo, lūk, pat meksikāņu tautā daudzi nav 

zinājuši manu Darbu. Atzīstiet, ka pasaulē jau ir augšāmcēlušies tie, kas apgalvo, ka strādā manā vārdā, lai 

gan tieši viņiem ir garīga vajadzība. 

Bet kāds ir jūsu uzdevums jums, kurus mana Dievišķība bagātīgi apveltījusi? Padarīt zināmu Manu 

mācību. Jūs neslēpsieties no pasaules un nenoliegsiet tai žēlastību, kuras tai trūkst. 

17 Sektas, baznīcas un dažādas mācības stāsies jums ceļā un gribēs novirzīt jūs no ceļa, pasludinot 

sevi par patiesības īpašniekiem un apgalvojot, ka ir Mani mācekļi. Taču jums jādodas pildīt manus 

rīkojumus. Es jūs brīdinu, lai jūs būtu gatavi cīņai. Es būšu ar jums un darīšu jūs zināmus cilvēkiem kā 

sava miera starpniekus, kā balzāmu, kas remdē viņu sāpes. 

18 Ar savu paklausību jūs pakāpienu pēc pakāpiena kāpsiet augstāk, līdz sasniegsiet kalna virsotni. 

Tur es gaidu iezīmētos no divpadsmit Izraēla svētītās tautas ciltīm. 

19 Mana pamācība šajā laikā ir Trešā Derība, kurā jūs atradīsiet Manus baušļus un kuru Es jums esmu 

devis gan pārnestā nozīmē, gan skaidrā formā, lai jūs varētu no tās paņemt to, kas katram no jums ir 

paredzēts. Es esmu iegravējis tevī, Israēl, Savu Vārdu ar neizdzēšamiem burtiem, un nekas neļaus to 

pazaudēt, un tādējādi tu vienmēr liecināsi par to, ko Es savā perfektajā gudrībā esmu uzticējis cilvēcei. 

20 Ar lūgšanas palīdzību jūs sasniedzat Mani, atbalstīti no Manas Garīgās Pasaules, kas jūs aizsargā. 

Jūs jau zināt šo ceļu, jo mācībās, ko Es jums devu Trešajā Laikā, Es jūs turēju aiz rokas un mācīju, kā ar 

lūgšanu sasniegt Mani. 

21 Mana Vārda gaisma ir jūsu priekšā kā bāka, kas apgaismo jūsu dzīvi. Jūs vairs nevarēsiet 

apmaldīties, jo Es esmu jūsu priekšā. Jūs esat steigušies šeit pēc Mana aicinājuma, jo mīlat Mani un esat 

atraduši Mani atklātu visā Manā godībā. Tie, kas Manu Klātbūtni ir redzējuši garīgā vīzijā, ir bijuši 

sajūsmā, bet jūs visi esat Mani redzējuši ar savas mīlestības un ticības acīm. Jūs visi esat baudījuši Manu 

Vārdu kā nektāru, kā izsmalcinātu maltīti un kā balzāmu, kas arī dziedē. 

22 Jūs vairs nevarēsiet sajaukt Mana Vārda augļus ar citiem augļiem, jo tagad jūs zināt, kāda ir to 

garša un ka tajos ir visa pilnība. Pašlaik Es jūs gatavoju runāt ar citiem, kad pienāks īstais laiks, kad jūsu 

sagatavotība būs liela un jūs atbrīvosieties no materiālisma. 

23 Es izlieju uz visām dvēselēm Mana Vārda, Manas Mīlestības un Manas Gaismas būtību, un 

ikviens, kas Mani meklē, atrod Mani. 

Visās reliģijās, doktrīnās un ticējumos, kas eksistē uz zemes, Es esmu atradis paaugstinātus cilvēkus, 

kuri meklē Mani garīgajā izpausmē ─ dvēseles, kas atbrīvojušās no visa materiālisma un uzcēlušas sevī 

Man svētnīcu. Intuitīvi viņi ir saņēmuši no Manis, jo Es viņiem esmu atklājis ─ tāpat kā jums ─ visu, kas 

pieder Trešajai Ērai. Arī viņi ir lasījuši Svētajos Rakstos, Manā Vārdā, kas dots Otrajā Laikā, kā arī 

interpretācijās un diskusijās, ka ar to Es izlieju Savu gaismu jūsu vidū, un Es ar mīlestību esmu saņēmis 

viņu gara augļus. 

24 Viņi gatavo lielus darbus, kad redz cilvēci apmaldījušos un dezorientētu. Viņi ir sacēlušies, ir 

veikuši nopelnus un sacījuši Man: "Piedod tiem, kas ir nezinoši. Mums ir Tava gaisma, dāvanas un spēks, 

lai mēs spētu pildīt Tavus baušļus." Viņi balstās uz Bauslību, uz Manu Vārdu, kas dots pagātnē, un meklē 

pravietojumus un paziņojumus, ko Es esmu devis saviem mācekļiem, sakot sev: "Tagad ir tas laiks." 

Tāpēc viņi Mani meklē, un tāpēc Es esmu ar viņiem, jo neesmu Sevi slēpis no cilvēkiem. Ikvienam, kas 

Mani meklē, Es esmu ar viņu. 

25 Es esmu Universālais Tēvs, mana mīlestība nāk uz visām sirdīm. Es esmu nācis pie visām zemes 

tautām. Bet, ja Es esmu izvēlējies šo meksikāņu tautu, lai Mans Vārds un Manas atklāsmes tiktu izlietas 

pār to visā pilnībā, tad tas ir tāpēc, ka Es atradu to pazemīgu, ka Es atklāju tās iedzīvotājos tikumus un 

iemiesoju tajos "Israēla tautas" dvēseles. 

Taču ne visi pieder pie šīs tautības, ne visi ir iemiesoti. Visā pasaulē joprojām ir izkaisītas dvēseles, kas 

pieder pie izredzētajiem. Viņi ir iezīmēti, Es esmu atvēris viņu acis, Es esmu padarījis viņu sirdis jūtīgas, 

un no gara uz garu viņi runā ar Mani. 

26 Ar cilvēka intelekta starpniecību jums ir bijis mans Vārds un manas izpausmes, un ar savu dāvanu 

palīdzību jūs esat redzējuši, kā šis darbs attīstās Trešajā Laikā. Tādēļ, tauta, jūs esat mani liecinieki, kas ar 

pilnu pārliecību stāstīs par to, ko redzējuši un dzirdējuši, kas sapratīs katru manu vārdu, kas interpretēs 
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manu likumu. Jo pārējiem, neraugoties uz viņu intuīciju un apmācību, nav visu to zināšanu, kas ir jums. 

Viņu nopelni ir lieli, jo viņi nav dzirdējuši Mani tādā veidā, kādā jūs Mani dzirdējāt. Tomēr viņi ir vienoti 

ar jums domās. 

Pienāks diena, kad jūs satiksieties uz ceļa un atpazīsiet viens otru. Jūsu garīgais skatiens atklās tajos, 

kurus tie nes, dvēseli, viņu spēku un tikumu, un tajā brīdī jūs paspiest roku un zināt, ka arī tas ceļabiedrs, 

kas šķērsojis jūsu ceļu, pieder pie maniem izredzētajiem. 

27 Ne visi dzirdēs manu vārdu šādā formā. Kāpēc, Izraēlas tauta? Jūs nezināt, jūs nezināt, vai tas ir 

jūsu vienotības trūkuma vai jūsu zemā garīguma dēļ. Bet esiet vienoti ar viņiem, jo viņi, tāpat kā jūs, ir 

atbildīgi par cilvēci. 

28 Jums jādara savs darbs, jālūdzas par viņiem un jāvada viņi. Starp Maniem izredzētajiem ir arī tie, 

kas ir veltījuši sevi kalpošanai Manai Dievišķībai un valkā garīdznieku tērpu. Starp izredzētajiem ir 

pazemīgākie, kas dzīvo neatpazīti pūļa vidū. Ir arī tie, kas pārstāv zemes likumus un valdības. Es vienīgais 

zinu to skaitu un varu tos atpazīt. Tu, Israēls, iepazīsti tos pēc savas garīgās sagatavotības. 

     Jūs visi veidosiet vienu ķermeni un vienu gribu pārbaudījuma brīdī, kad Man būs jāpieprasa, lai Izraēla 

tauta izklīst, lai visur sētu Manu sēklu. Šobrīd nevajag to ietekmēt. Daži no jums dosies uz iestāžu mītni 

un tur pildīs savu mīlestības, žēlsirdības un pamācības misiju. Citi dosies pie lielo pilsētu iedzīvotājiem. 

Jūs dosieties šo nezinošo cilvēku vidū un tur cīnīsieties pret apkārtējo fanātismu un nezināšanu. 

29 Jūsu misijas izpildes laiks vēl nav pienācis. Es vēl neesmu pilnībā atzīmējis jūsu numuru. Jūs 

joprojām atrodaties mācību laikā, jūs esat mani skolēni un mācekļi. Bet pienāks laiks, kad jūs kļūsiet par 

skolotājiem, kad cilvēki lūgs jums vārdu, un šis vārds, kas nāks no jūsu lūpām, būs patiesība, būs mana 

tīrā mācība. Jūs deklamēt to, nepievienojot neko. 

30 Šobrīd es jūs sagatavoju. Es pats esmu uzņēmies šo lielo uzdevumu - veidot jūsu sirdis. Es to 

neesmu uzticējis cilvēkiem tāpēc, ka redzu viņos egoismu. Es Pats esmu izaudzinājis jūsu sirdis, un jūsu 

ceļā jūs esat izgājuši cauri pārbaudījumiem, un tās ir tikušas apstrādātas. 

Kad jūs paklupāt, es jums teicu: "Šis pārbaudījums dos jums lielu gaismu. Un, kad jūs pārdomājāt, jūs 

sapratāt, ka šis pārbaudījums, ko Es liku uz jūsu ceļa, bija nepieciešams ─ ka tas bija jūsu sirds posms, kas 

bija jāizlīdzina. Vai jūs saprotat, cik perfekts ir Mans darbs? Kā tad jūs varētu izmantot manu vārdu, lai 

runātu ar cilvēkiem, ja jūs nebūtu šķīstīti, ja jūsos nebūtu lielas gaismas un liela garīguma? 

31 Es vienīgais jūs vadu, Es vienīgais pazīstu katra no jums iekšieni, un atbilstoši jūsu dvēseles 

spēkam Es jums esmu sūtījis pārbaudījumus. Tā Es esmu jūs mācījis, jo katram no jums vajadzīgajā laikā 

ir jādodas ceļā kā Manas Dievišķības apustulim. Neskaitāmas ir mācības, ko Es jums esmu devis. Cik 

bieži es esmu runājis ar jums par pagājušajiem laikiem! 

Šajā trešajā laikmetā Es esmu apvienojis trīs Testamentus un radījis kopā ar tiem vienu Grāmatu. Bet 

šajā 1950. gadā, kad es jums nododu pēdējo lappusi ar cilvēka starpniecību, Skolotājs jums patiesībā saka: 

ar šo lappusi grāmata netiks aizvērta. Es turpināšu rakstīt jums jaunas un neskaitāmas lappuses. Es 

turpināšu izliet gaismu, lai jūs varētu iedziļināties Manā Vārdā, lai jūs turpinātu tajā meklēt, un laika gaitā 

jūs sasniegsiet lielāku garīgumu, jo jūs neapstāsieties. 

32 1950. gadā jūs vēl neesat sasnieguši vislielāko garīgumu, jūs esat tikai tā sākumā. Bet pēc tam jūs 

attīstīsiet šo dāvanu, kas ir apslēpta katrā no jums. 

33 Sagatavojies, Izraēlas tauta! Es vienmēr esmu Skolotājs. Es neatstumšu Sevi, tāpat kā nebiju 

prombūtnē pēc savas nākšanas pasaulē kā cilvēks. Pēc Manas aiziešanas Es vienmēr esmu bijis klāt. Es 

esmu bijis tur jau agrāk visos laikmetos un visās cilvēku darbībās, vienmēr esmu pierakstījis viņu darbus, 

vienmēr esmu sprieduši par viņu eksistenci. Kas Man to neļaus darīt? Kas var atturēt jūs no pacelšanās pie 

Manis un mīlestības uz Mani? Kas var Man liegt mīlēt tevi, sargāt tevi, mierināt tevi un spriest par visām 

tavām darbībām? 

34 Jūs, kas veidojat cilvēci, esat tie, kas attālinās no Manis, kas vairs nav piepildīti ar mīlestību pret 

Manu Dievišķību, kas grimst materiālismā, kas aizraujas ar kaislībām un aizmirst savu garīgo uzdevumu. 

Bet Tēvs ir nemainīgs un nepielūdzams savos likumos un spriedumos. Es vienmēr esmu tāds pats. 

Nedomājiet, ka mans Gars kādā laikā atklājas ar lielāku mīlestību nekā citā laikā. Es esmu tas pats Gars, 

kas runājis caur Mozu un praviešiem, tas pats, kas runājis caur patriarhiem un apustuļiem, un tas pats, kas 

runājis caur visiem vēstnešiem. 
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35 Atcerieties manu dievišķību, cilvēki. Esi kā Tēvs! Mīliet Mani ar tādu pašu mīlestību! Nepāriet no 

mīlestības uz aukstumu! Neesiet dedzīgi šodien un auksti rīt! Es vēlos, lai jūs vienmēr mīlētu, vienmēr 

ticētu, vienmēr būtu pacilāti un garīgi, vienmēr tuvotos Man pa augšupejošu ceļu. Jo tas ir jūsu gara 

mērķis. 

36 Kāpēc vienu dienu jūs izrādāt Man savu mīlestību un ticību, bet citu dienu Man neuzticaties? 

Kāpēc tava sirds ir tik nepastāvīga? Es gribu, lai jūs būtu kā cieta klints, lai jūsu ticība vienmēr būtu tāda 

pati, lai jūsu mīlestība vienmēr augtu. Es gribu, lai jūs būtu kā augi, kas aug uz zemes, lai jūs neapstātos 

savā attīstībā, lai īsā laikā jūs sasniegtu visu savu dāvanu pilnību un briedumu, lai jūs varētu Mani atpazīt. 

37 Es esmu Žēlsirdība, kas jūs kopj, jūs esat labprātīgi augi. Pieņemiet rasu, dzīvību, ko Es jums 

dodu, un izmantojiet to sava gara diženumam. 

38 Šodien bērni Mani dzird, un Es runāju ar viņiem tāpat kā ar pieaugušajiem vai vecākiem 

cilvēkiem. Kāpēc es nerunāju ar bērniem citā izteiksmes veidā, jo viņu intelekts ir mazs? Jo viņu gars ir 

tikpat liels kā tavs, jo viņi var saprast Mani. Jo es runāju nevis par miesu, bet par garu. Tāpēc es jums 

saku: Nedomājiet par bērniem un neļaujiet viņiem domāt, ka viņi Mani nesaprot. Ļaujiet viņiem nākt šeit! 

Viņu gars ir izsalcis. Es viņus izglītošu tādā pašā veidā, kā izglītoju jūs. Tās ir rītdienas paaudzes, kurām ir 

jāliek vēl viens akmens uz jūsu pamatiem celtniecības darbā, garīguma pilnveidošanas darbā. 

39 Šīs ir pēdējās rīta dievkalpojumi, kuros jūs dzirdēsiet Manu Vārdu šādā formā, bet Es redzu, ka to, 

kas Mani klausās, skaits joprojām ir neliels. Cilvēku sirdis ir nocietinātas, tās mīl tikai naudu un baudas. 

     Tā ir ļāvusi dvēselei traucēties un iet bojā naidīguma, kaislību un ambiciozu mērķu virpulī. 

40 Tikai Israēla tauta spēja pamosties un sargāt tos, kas guļ; tāpēc sargājiet vienmēr. Es pārvēršu 

akmeņus par auglīgiem augiem, Es sētu savu sēklu piemērotā laikā. 

Tāpat kā Es jums esmu teicis: "Neceliet uz smiltīm", arī Es zinu, kad sēt, kad sirds ir gatava saņemt, 

kad ir pienācis laiks. Jums kā Maniem mācekļiem jārīkojas tā, kā rīkojas Skolotājs: Sējiet, kad redzat, ka 

sirds ir gatava, ka tā ir atvērta un izsalkusi, lai saņemtu šī Darba gaismu. Intuīcija jums norādīs laiku. Es 

jums atklāju lielas mācības, un jūs paveiksiet daudzus darbus, vadīti pēc intuīcijas. 

41 Kad Mans Vārds būs pabeigts ─ kas tad jūs mācīs uz zemes?...: Katrs no jums saņems no Manis 

iedvesmu, aprīkojumu. Tāpēc mācieties lūgties un vienoties ar Mani. Pēc šīs manifestācijas jūs kādu laiku 

turpināsiet pulcēties. Jūsu domu spēks liks jums saņemt no Dzīvības un Gaismas Avota visu nepieciešamo 

iedvesmu jūsu ceļam, jūsu dzīves ceļojumam. 

Es iedvesmošu visus, bet būs daži, kas jūsu vidū izceļosies ar savu lielo intuīciju, un tie būs tie, kas dos 

padomus, kas runās, nesaucot sevi par meistariem, nesaucot sevi par Maniem sekotājiem. Es jūs visus 

sagatavojos, jo tajā laikā pārbaudīšu jūsu ticību, jūsu progresu, un Es gribu redzēt, vai jūs izmantojat visas 

Manas mācības un vai Mans Vārds ir bijis auglīgs katra no jums sirdī. 

42 Es nevēlos, lai jūs šajā laikā raudātu, nejustu kailumu, badu vai pamestību. Es nevēlos jūs redzēt 

klīstošus kā tuksnesī, bet gan kā ģimeni, kas ir pilna dzīvības, enerģijas un garīgo spēju. Es vēlos, lai jūs 

mīlētu, saprastu un palīdzētu viens otram. 

43 Es esmu mācījis jums mīlestību, Es esmu aicinājis jūs uz brālību, Es esmu licis jums saprast, ka jūs 

visi esat radīti ar vienu un to pašu mīlestību, ka jūs visi esat cēlušies no Manis un tādēļ jums visiem piemīt 

vienādas īpašības, vienādas pilnības. Jo lielāki būs jūsu nopelni, jo lielāka būs iedvesma un jo lielāki būs 

jūsu darbi. 

44 Ja neesat pārliecināts, vai spert stingru soli, pagaidiet. Apkopojiet visus savus spēkus, novērtējiet 

visus "augļus", lai jūs varētu virzīties uz priekšu savā attīstībā. Es svētīšu katru no jūsu labajiem 

lēmumiem. Es sagatavošu jūsu dvēseli tā, lai tā pilnīgi skaidri saprastu sirdsapziņas norādījumus. Jo jūs 

nepaliksiet vienaldzīgi kā šajos laikos. 

45 Jūsu priekšā būs daudz pārbaudījumu. Jums nāksies cīnīties ar daudzām pretestībām. Bet jūs jau 

esat izgājuši cauri pirmajiem pārbaudījumiem, jūs jau esat tikuši nepareizi novērtēti no savu tuvinieku 

puses Mana Nodoma dēļ. Jūs esat zaudējuši visu un palikuši uzticīgi. Bet kopā ar Mani jūs esat atguvuši 

visu. Es esmu jums dāvājis dvēseles mieru, ko jums nespēja dot jūsu mīļie. Kopā ar Mani jūs esat atraduši 

prāta un dvēseles mieru. No kā jūs varat baidīties, kad pasaule uz jums norāda, kad tā jūs izsmej? 

46 Neuztraucieties! Esiet pārliecināti par savu ticību, esiet tajā nelokāmi, lai pārbaudījuma brīdī jūs 

varētu dot cilvēkiem zīmi par to, kas ir Mana mācība, ─ par to, ka tas, ko esat ņēmuši pie sirds, ir pareizi, 

labi un vērtīgi. 
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Katrs no jums ir mana Darba pārstāvis. Lai kur jūs atrastos, jūsu rīcība tiks vērtēta. Tāpēc esiet 

uzmanīgi savos darbos, savos vārdos, lai jūs visur būtu mani mācekļi. 

47 Katrs no jums ir kā stiprs balsts uz jūsu dzīves ceļiem. Jūs varat atjaunot ticību cilvēkam, kurš to ir 

zaudējis. Jūs varat izglābt no apjukuma dvēseli, kas ir apmaldījusies. Jūs varat dāvāt drosmi, mieru un 

klusumu tiem, kam tas nepieciešams. Tāpēc atcerieties, cilvēki, cik liela ir jūsu atbildība. Atcerieties, ka 

Es neesmu jūs aicinājis nejauši, bet, atklājot Manu Darbu, jūs uzņēmāties lielu atbildību pret Mani un 

cilvēci. 

48 Es neesmu nācis atsvaidzināt jūsu dzirdi vai sirdi. Es esmu atnācis jūs pamācīt garīgajās atklāsmēs, 

un, kad pēc tam jūs būsiet gaismas pilni, jūsu uzdevums būs pamācīt citus. Kad Es jūs nosaucu par 

izredzēto tautu, tas nav tāpēc, ka Es gribētu jums dot priekšroku pār citiem. Tas ir tāpēc, ka Es vēlos jums 

dot Savu mācību, izskaidrot jums visus noslēpumus, lai jūs varētu pilnīgi skaidri runāt ar citiem un mācīt 

viņiem sekot Man. Tomēr es vienmēr būšu jūsu Kungs. 

49 Ikreiz, kad jūs sastapsiet šķēršļus, grūtības jūsu līdzcilvēku izpratnē ─ ikreiz, kad jauni 

pārbaudījumi pārsteigs jūsu dvēseli, Es jums sacīšu: "Mans Miers lai ir ar jums," un pēc šī sveiciena jūs 

Mani atpazīsiet un iekšēji sev teiksiet: "Skolotājs ir ar Mani, es tagad saņemšu Viņa iedvesmu no Viņa, jo, 

neskatoties uz visu manu sagatavošanos, man trūkst gaismas šajā pārbaudījumā." Es došu jums gaismu, Es 

piepildīšu jūsu dvēseli ar enerģiju un padarīšu jūsu vārdus pareizus, pilnus patiesības, pilnus būtības. 

50 Es runāju ar jums visiem kā ar saviem mācekļiem. Es negribu redzēt vairāk "bērnu mācekļu" 1950. 

gada beigās. Tāpēc Es tik daudz esmu ar jums runājis, Manas mācības ir bijušas ilgstošas, lai katrs no jums 

varētu mācīties pats un īsā laikā kļūt par Manu mācekli. 

51 Es redzu pateicību jūsu sirdīs. Tu Man saki: "Skolotāj, mana dzīve un darbi nav pelnījuši būt kopā 

ar Tevi un saņemt Tavas pamācības." 

Nerunājiet tā, ļaujiet Man jūs pārvērst par Maniem mācekļiem, ļaujiet Man jūs mīlēt tikpat ļoti, kā Es 

vienmēr esmu mīlējis. Ļaujiet Man parādīt Sevi jūsu vidū un atklāt jums, cik ļoti Es jūs mīlu, lai arī jūs 

mīlētu cits citu, lai šīs mācības, kas ir mīlestības straumes, vienmēr paliktu jūsos un jūsu sirds, piepildīta ar 

šo mīlestību, varētu veltīt sevi citiem, saviem līdzcilvēkiem. 

52 Es esmu iedvesmojis jūs ar labdarības, labvēlības un piedošanas tikumiem. Cik nepieciešami ir šie 

tikumi šajā laikā, jo es redzu, ka cilvēcei tie vairs nepiemīt! Tikai egoisms, nesaskaņas, nelaipnība plaukst, 

visur es dzirdu savstarpēju apmelošanu. Atcerieties, ka es jums esmu sacījis: Nerunājiet slikti par saviem 

līdzcilvēkiem, pat ja jums ir pamatoti iemesli to darīt. Esiet gatavi atstāt šo jautājumu Man. Es neesmu jūs 

iecēlis par tiesnešiem. Es jūs visus esmu sūtījis ar vienādām dāvanām, lai jūs varētu uzskatīt sevi par 

brāļiem un māsām. 

53 Tomēr uz zemes pastāvošais taisnīgums neizrāda taisnīgus darbus. Es redzu žēlsirdības trūkumu, 

sapratnes trūkumu un siržu cietību. Taču ikviens joprojām saņems Viņa perfektu spriedumu. 

Es esmu pieļāvis šos pārbaudījumus, un, kamēr vien cilvēks nepilda Manus likumus, kamēr vien viņš 

novēršas no to baušļu ievērošanas, tikmēr uz zemes atradīsies kāds, kas noliek savu sirdi, kas to pārkāpj. 

Ja jūs pildītu likumu, tad pasaulē nebūtu vajadzīgi tiesneši, nebūtu sodu, nebūtu vajadzīgas valdības. 

Katrs pats noteiks savu rīcību, un visus pārvaldīšu Es. Jūs visus iedvesmotu Mani likumi, un jūsu rīcība 

vienmēr būtu labdarīga, vērsta uz garīgumu un mīlestību. 

     Taču cilvēce ir iekritusi dziļos bezdibeņos: amoralitāte, netikumi, grēks ir pārņēmuši cilvēku sirdis, un 

tādas ir sekas: Jums ir jādzer rūgta dzēriena biķeris, jums ir jācieš pazemojums no to cilvēku rokām, kuri, 

lai gan ir jūsu brāļi, īsteno varu uz zemes. 

Bet esiet pazemīgi, pacietīgi panesiet spriedumus, atcerieties, ka Es esmu pilnīgs Tiesnesis. 

54. Es jūs šodien sagatavoju ar sava Gara gaismu un lūdzu no jums lūgšanu un introspekciju jūsu 

dzīvē, lai jūs saprastu manu Vārdu, nevis tikai dzirdētu. Studējiet to, bet ne tikai studējiet, bet arī sekojiet 

tai, lai jūs saprastu tās vērtību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 342 
1 Mācekļi: Jūs atkal ar ticību piedalāties Manas mācības nodošanā, jo jūs zināt, ka šīs ir pēdējās 

mācības, ko Es jums dodu. Svētais Gars māca savus tik ļoti mīlētos bērnus. Tas ir laiku kulminācija, tas ir 

1950. gads, kas ir pasludināts Izraēla tautai kā pēdējais, kad viņiem būs mans Vārds šādā formā. 

Steidzieties un sagatavojiet savu sirdi, lai tajā saglabātu visu to nozīmi, ko Es izlieju savā žēlastībā. Jūs 

sagatavojiet savu dvēseli un lūdziet Man sapratni, lai saprastu katru Manu teikumu. Jūs apcerat cilvēci, kas 

ir aiz jums, kas nav dzirdējusi šīs atklāsmes, kas joprojām dzīvo tumsā, un jūs raudat savas dvēseles 

dziļumos. Jūs vēlaties dalīties šajās mācībās ar saviem līdzcilvēkiem, bet Dievišķais Skolotājs jums saka: 

Saglabājiet savu cerību, bet iepriekš sagatavojieties, lai varētu sēt pirmo graudu. 

2 Cilvēki, ne visi Mani dzirdēs šādā formā. Ir daudz aicināto un maz izredzēto. Atstājiet šo lietu 

Manās rokās, bet Es spriedīšu par jūsu darbu no brīža, kad būsiet dzirdējuši Manu Vārdu. Es vērtēšu 

paaudzes, kas nākušas un aizgājušas no 1866. gada līdz pat šim gadam, un katrai došu atbilstoši tās 

paveiktajam darbam. Jums, cilvēki, es varu tikai teikt: jūs joprojām varat labot savas kļūdas, jums 

joprojām ir iespējas izpildīt savu misiju. Ja līdz šim jūsu lūpas ir bijušas neveiklas, ja sirdis ir bijušas kā 

akmeņi un nav sadzirdējušas aicinājuma skaņu, turpiniet cerēt. Šobrīd es gatavoju visu cilvēci, vadu viņu 

prātus un strādāju ar viņu sirdīm. Visi pārbaudījumi, ko tā piedzīvo, ved to uz vēlamo mērķi - garīgumu. 

Bet pirms tam tas tiks attīrīts. 

3 Lai jūs, cilvēki, varētu Mani sasniegt, jums ir nepieciešams attīrīties, attīrīt savu dvēseli, lai jūs 

varētu Mani redzēt un sajust. Kad Es jūs aicināšu, neslēpiet savu seju, nekaunieties par savu pagātni, jo 

pirms tam Es ļausšu jums attīrīties no visiem saviem pārkāpumiem un kļūt cienīgiem. 

4 Tāpēc, cilvēki, neuztraucieties, ja neredzat, ka ap Mani pulcējas lieli ļaužu pūļi. Vispirms 

sagatavojieties kopā ar saviem mīļajiem. Man ir jāizmanto Sevi, un šī sēkla, ko Es esmu iesējis, vairosies; 

pienāks labvēlīgi laiki garīgumam. 

Šodien jūs sastopaties tikai ar šķēršļiem ─ ķēdēm, kas neļauj jums virzīties uz priekšu. Bet garīgās 

atbrīvošanās laiks pienāks visiem, un tad jūsu domāšana un runāšana būs kā straume, kas pārpludinās šīs 

cilvēces laukus. 

5 Šodien jūs jūtaties atbildīgi par to, ka esat Mani dzirdējuši, ka esat ticējuši Manam Vārdam, ka 

ikviens no Manis saņemtais norādījums ir jūsu pienākums, ka Mans Bauslība ir jūsu garā un ka esmu to 

izskaidrojis tūkstošiem veidu, izmantojot cilvēciskās saprašanas spējas. 

Es redzu, kādus soļus jūs rīt spersiet, un tam Es esmu jūs sagatavojis, Es esmu ar jums runājis, Es esmu 

sagatavojis ceļus, lai jūsu dvēsele nepakluptu pārbaudījumos. Es esmu jums devis pravietojumus, lai jūs 

neapstātos, bet meklētu slepenajā dārgumu krātuvē, ko Es esmu radījis jūsu sirdī, gaismu, kas jums 

nepieciešama, lai izturētu pārbaudījumu, kas nāk ceļā. 

6 Kurš no jums var teikt, ka viņš ir nezinātājs vai nezinātājs, lai gan Es jums esmu devis gaismu, lai 

gan Es jūs esmu apmācījis, lai gan Mans Vārds ir atvēris ceļu jūsu vidū un Es kopju sēklu, ko esmu sējis 

jūsu sirdīs? 

Neuztraucieties, Israēla tauta, ja jums ir ticība dāvanām, ko Es jums esmu devis. Ejiet uz priekšu, ar 

katru dienu esiet stiprāki ticībā, stingrāki savā gribā, lai nekas un neviens nevarētu jūs apturēt jūsu ceļā. 

Es jūs trenēju, lai jūs būtu karotāji, jo jūs cīnīsieties pret tumsu, cīnīsieties pret ļaunumu. Jo jūs 

mīkstināsiet cietās sirdis un attīrīsiet prātus cilvēkiem, kas nocietinājušies savtīgās zinātnēs un kļūdainos 

uzskatos. 

7 Tāpēc Dievišķais Skolotājs aicina jūs lūgties un meditēt. Es vienmēr esmu jums teicis: izprast 

manu vārdu un katru manu izpausmi, lai jūs kļūtu par maniem mācekļiem un tādējādi nepakļautos visiem 

pārbaudījumiem un nelaimēm, kas jūs sagaida. 

     Taču jūs labi zināt, ka dzīves ceļā neesat viens. Jūs pavada garīgās būtnes, Manas Dievišķības kalpi, 

tikumīgās būtnes ─ tie, kas nāk pie jums jūsu vājuma priekšā, lai jums palīdzētu, lai sniegtu jums garīgus 

spriedumus, kad jums to nav ─ tie, kas stiprina jūsu ticību, kad jūs kļūstat vāji. 

8 Es esmu ļāvis paaugstinātajiem gariem, tikumīgajiem gariem, kas dzīvo kopā ar Mani, piekļūt šai 

pasaulei šajā laikā. Tādēļ, tauta, tā kā visi jums palīdz, tā kā jūsu Skolotājs jūs vada, tā kā Mani norādījumi 

ir jūsu balsts, kāpēc jums būtu jābaidās? Kāpēc jūsu sirdij vajadzētu izmist, jo jūs esat sagatavoti? 
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9 Izpētiet sevi garīgi, pārbaudiet savu prātu un sirdi, lasiet grāmatā, ko Es jums esmu devis no jūsu 

aicinājuma brīža, un padomājiet, cik daudz lappušu Es esmu ierakstījis jūsu sirdī, cik daudz pravietojumu 

Es jums esmu uzticējis, cik daudz pasludinājumu jums ir devis Elija un cik daudz aprīkojuma jums ir 

devusi garīgā pasaule. 

10 Kopš dienas, kad es atvēru šo grāmatu Trešajā laikmetā, ir pagājuši daudzi gadi, un daudzi no jums 

to jau sen ir dzirdējuši. Tādēļ, cilvēki, ja jūs esat paturējuši šīs mācības prātā, pienāks diena, kad jūs 

varēsiet atvērt grāmatu uz vajadzīgās lappuses un izlasīt to, kas jums nepieciešams. 

Šī grāmata, kurā ir neskaitāmas mācības, netiks slēgta 1950. gadā, bet paliks atvērta mūžībā, tikai 

citādā veidā, nekā jums ir šodien. 

11 Es esmu runājis ar jums ar cilvēka starpniecību, lai iemācītu jums garīgu sadraudzību ar Mani un 

ar garīgajām būtnēm, kas dzīvo augstajos reģionos, lai jūs vienmēr varētu lasīt šajā lielajā Grāmatā. 

12 Kad jūs attīstīsiet sadraudzības dāvanu ar manu Garu, jūs vairs nevērsīsieties pie zemes grāmatām, 

jo šajā grāmatā jūs varēsiet izlasīt un piedzīvot visu, kas jums vajadzīgs. Jums atklāsies labā atziņa; 

mīlestība atrisinās lielas problēmas; miers un žēlsirdība būs dārgās dāvanas, kas jums palīdzēs, un jūs 

jutīsieties tik stipri kā nekad agrāk. Jo jūs saņemsiet izskaidrojumu par lielajām mācībām, jūs varēsiet lasīt 

savu līdzcilvēku priekšā šajā iekšējā grāmatā, ko Es jums esmu novēlēja, lai dotu jums gaismu. Un jūs 

tiksiet uzrunāti, Israēla tauta, jo jūs esat Manu atklāsmju īpašnieki. Bet šī privilēģija nav tikai jums, šī 

dāvana ir visiem maniem bērniem. Visi sekos garīguma ceļam un meklēs dialogu starp gariem un gariem. 

13 Jūs būsiet šo atklāsmju priekšgājēji, kā jūs vienmēr esat bijuši, jo Es jūs sūtīju uz zemi un devu 

jums Savus uzdevumus, sakot: nesiet cilvēcei Manu pestīšanas vēsti! Runājiet ar visu savu pārliecību! 

sludiniet un pravietojiet, jo tāda ir Mana griba! 

14 Cilvēki, jūs joprojām atrodaties sagatavošanās periodā, jūs vēl nevarat teikt, ka esat sasnieguši 

savu dāvanu pilnīgu izpausmi. Jūs esat spēruši savus pirmos soļus šo asambleju tuvumā. Bet turpmāk, kad 

no jums tiek prasīti pierādījumi, un Es tos piešķiru ─ ja tāda ir Mana griba ─ ar jūsu starpniecību, tad 

dāvājiet žēlastību. Kamēr Es jūs iepriekš apvelku ar pazemību, neņemiet vērā Manu vārdu, nesējiet 

neauglīgā zemē. Attīstiet savu intuīciju, lai piemērotā stundā jūs varētu runāt saskaņā ar Manu gribu un 

vest cilvēku grupu, kuru Es jums norādīšu, pie sava Skolotāja galda. 

15 Šodien jūs dzīvojat zemē, kas jums piešķirta ar manu gribu un kurā ir uzplaukusi miers, pazemība 

un viesmīlība. Šī tauta ir bijusi jūsu mājas, un tās klēpī jums ir piepildījies mans vārds. Es jums paziņoju 

par savu atgriešanos, un es esmu turējis savu vārdu. Mans darbs ir paveikts. 

Ja jūs vēl neesat izpildījuši savu uzdevumu, es jums došu tam nepieciešamo laiku. Bet Es kā Tēvs esmu 

izpildījis Savu uzdevumu jūsu vidū, un atbilstoši jūsu progresam Es esmu jums runājis. Atbilstoši jūsu 

sagatavotībai Es esmu izlējis Savu Vārdu, lai jūs to saprastu un izprastu. Es neesmu runājis ar jums 

nesaprotamā veidā, bet gan ar vienkāršiem, visiem saprotamiem vārdiem, lai jūs tos saprastu. Es esmu jūs 

sapulcinājis, sagatavojis un atklājis jums dāvanas, kas jau bija jūsu garā, tikai apstiprinot tās, jo jūsu 

miesas daba tās nepazina. 

16 Jūs, Israēla tautas bērni, zinājāt, kas bija rakstīts jau no paša sākuma. Jūs zinājāt savu likteni, jūs 

jutāt savu atbildību, bet jūsu inkarnācijā uz zemes bija nepieciešams, lai mans Vārds kļūtu par cilvēku, lai 

jūs varētu saprast manu gribu un rīkojumus. Jūs esat nākuši palīgā cilvēcei brīžos, kad tā bija nomākta, kad 

tā iztukšoja savu rūgto kausu, kad izpirkšana sasniedza savu maksimumu. Tu esi spēris kāju šajā tautā, un 

Es tev esmu teicis: visa tava būtība ir sagatavota, lai kļūtu par balzāmu un žēlastību starp cilvēkiem. 

17 Kļūstiet aktīvi, lai viņi varētu jūs atpazīt un apliecināt, ka esat mani sūtņi. Es esmu jūs tam 

sagatavojis. 

Tomēr dažos es joprojām redzu šaubas. Bet lūk, pārbaudījumi dos jums nepieciešamo gaismu ─ 

neskaitāmus mīlestības pārbaudījumus, ko Es jums gatavoju. 

18 Sagatavojieties un vienmēr padziļiniet sevi, jūs, kas klausāties manu mācību vārdu. Neskatieties uz 

to virspusēji, iedziļinieties tās jēgā, lai šajos brīžos jūs varētu palikt garīgajos reģionos, tuvu Man, un 

redzēt notikumus Augstākajā Aizsaulē. 

19 Es esmu atklājis Sevi vienkāršā veidā, bez izlikšanās, lai mācītu jums pazemību, un Mana Griba ir, 

lai jūs šajās vienkāršajās izpausmēs atpazītu un sajustu to varenību. Es esmu jums devis garīgās dāvanas, 

lai jūs caur tām varētu redzēt, dzirdēt un sajust Mani visā savā būtībā. Es esmu pieskāries visām jūsu sirds 

jutīgajām stīgām un glāstījis jūs ar Savu Vārdu. Neviens cilvēka vārds jums nav devis tādu 
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atspirdzinājumu, mieru un svētlaimi, kādu jums sniedz šī pamācība, un pēc šīs "garšas", pēc šīs esences, 

ko Es tajā ieliku, jūs varat Mani atpazīt. 

20 Pēc 1950. gada jūs būsiet stiprāki savā ticībā. Jūsu pārliecība būs stiprāka. Jūs varēsiet ar cieņu un 

godbijību atcerēties tās stundas, kad mans Visuma stars, pārraidīts caur cilvēka prātu, kļuva par Vārdu, lai 

jūs iedrošinātu, vadītu un mierinātu. Arī otrajā reizē Es sacīju saviem mācekļiem: "Cilvēka Dēlam jāmirst, 

lai tam ticētu." Trešajā reizē es jums saku: Pēc tam, kad Mans Vārds ar cilvēka starpniecību būs pabeigts, 

Es atradīšu lielāku ticību un būšu vairāk mīlēts. 

21 Šajā laikā jūs atcerējāties manas sludināšanas gadus - tos trīs gadus, kuros es gatavoju savus 

mācekļus un dzīvoju kopā ar viņiem. Viņi redzēja visus Manus darbus, un, sagatavojušies, viņi varēja 

ieskatīties Manā sirdī un ieraudzīt šķīstību, visu majestātiskumu un gudrību, kas bija Skolotājā. 

Mani darbi tajā laikā netika darīti publicitātes dēļ, mana staigāšana pa zemi bija pieticīga, bet tas, kurš 

bija sagatavots, nojauta manas klātbūtnes un laika, kurā viņš dzīvoja, varenību. 

Tā Es izvēlējos Savus mācekļus, no kuriem dažus atradu upes krastā un aicināju, sacīdams: "Sekojiet 

Man! Kad viņi pievērsa savu skatienu Man, viņi saprata, kas bija Tas, kas uz tiem runāja, un Es viņus 

izvēlējos vienu pēc otra. 

22 Viņi uzticīgi sekoja Man, paklausīdami Maniem pavēlēm, izprotot Manu mīlestību un saglabājot 

savās sirdīs viņiem uzticēto dārgumu. Viņi negribēja, lai šī bagātība tiktu pazaudēta, un pēc zināma laika 

pēc Manas aiziešanas viņi pierakstīja Manu Vārdu un pavairoja to, lai tas nepazustu ne no nākamo 

paaudžu prātiem, ne no sirdīm, kā arī no to cilvēku sirdīm, kuri Mani nebija dzirdējuši. Viņi rakstīja Manis 

iedvesmoti, lai šie raksti netiktu viltoti. Tomēr cilvēki ir tos viltojuši, nepareizi interpretējuši. Bet 

oriģinālie raksti bija Mans patiesais Vārds. 

23 Es jums esmu pasludinājis uzdevumus, Es jūs visus esmu izraudzījies, un Es jūs esmu iezīmējis uz 

jūsu pieres ar Savu zīmi. Vieniem no jums es sacīju: "Gatavojieties, lai jūs varētu pravietot!", citiem: 

Citiem Es esmu jūs sagatavojis, lai jūs darītu zināmu ļaudīm garīgo iedvesmu, un citiem Es esmu jūs 

sagatavojis, lai universālais stars, kas caur viņu intelektu tiek pārraidīts, darītu zināmu Manu Vārdu. 

24 Es jums visiem esmu uzticējis dārgas dāvanas ─ Gara dāvanas, mūžīgās dāvanas. Jūs esat izredzēti 

ne tikai šajā laikā, kuru tagad pārdzīvojat, jums šī spēja ir piemitusi jau agrāk, un pēc šī laika jums tā 

piemitīs arī turpmāk. Bet es jums saku, ka tās izvēršanās būs atkarīga no tā, kā jūs būsiet sagatavojušies. 

Es neļaušu jūsu dvēselei apstāties. Es to sagatavošu arvien augšupejošam ceļam, kāpnēm, kas ved pie 

Manis. Jo Manā valstībā katram no jums ir sagatavota vieta, un laiks ir īss. Jums ir jāsteidzas, lai pēc 

neilga laika jūs varētu ieņemt vietu, kas paredzēta jūsu garam. 

25 Vai manā valstībā ir hierarhija? Jūs nezināt. Es jums saku tikai: centieties! Cīnieties, lai jūs varētu 

sasniegt visu savu spēju attīstību, lai jūs varētu caur tām saprast Mani, lai jūs varētu mīlēt Mani un 

vienmēr izpildīt savu uzdevumu. 

26 Šodien jūs apdzīvojat zemi, bet rīt jums ir jāsagatavo jauns ceļš. Brīdī, kad dvēsele sasniegs šīs 

pasaules slieksni, Es aicināšu to atskaitīties un vedīšu to uz jaunu dzīvi. 

27 Šobrīd es nerunāju tuksnesī. Lieli ļaužu pūļi dzird manu balsi visās baznīcās, visos sapulcēs, kas ir 

sagatavotas. Bet Elija ir jūsu ceļvedis, viņš ir tas, kurš jums sniedz pravietojumus, viņš ir tas, kurš jūs 

sagatavo. Viņš ir priekšgājējs. Jūtiet Viņu sev priekšā, vienmēr sev apkārt. 

28 Ikreiz, kad jūs piemeklē pārbaudījums, piesauciet Eliju, kurš ir Gaisma, kurš sagatavo ceļu. Šajā 

pārbaudījuma brīdī Elija un es būsim kopā ar jums. 

29 Tagad ir pēdējie Mana Vārda laiki, tādēļ Es jums runāju šādi. Jo es negribu, lai jūs būtu apjukuši, 

nedz lai jūs būtu izklīduši. 

30 Jums jāturpina pulcēties kopā un jāturpina atbalstīt vienam otru. Lai katrs izpauž savas dāvanas: 

Tam, kurš ir redzētājs, ir jāsagatavojas saņemt vēsti, ja tāda ir Mana Griba ─ pasludinājumu, gaismu, kas 

vadīs šo tautu, un tādēļ katram ir jāstrādā saskaņā ar savām dāvanām, bez savtīguma, dziļā pazemībā, ar 

visu dvēseles pacēlumu, zinot, ka, to darot, viņš raksta Lielajā Mūžības Grāmatā ─ ka katru jūsu darbu 

vērtēs jūsu bērni, jūsu sekotāji ─ zinot, ka darbs, ko Es jums esmu pavēlējis darīt, ir Svētā Gara darbs. 

31 Šajā dienā es jūs apvienoju, es jūs atstāju sagatavotus kā vienu ģimeni. Skaties! Visi esiet gatavi, 

lai ar savu lūgšanu jūs varētu palīdzēt tautām, valdniekiem, visiem tiem, kas nes lielu atbildību. Jo virs 

visu šo radību gribas ir Mana Griba, Mans Likums ir neizbēgams taisnīgums, un līdzās Izpirkšanas 

Likumam ir Mīlestības Likums. 
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32 Tas paliek nemainīgs: ikvienam, kas ir izdarījis pārkāpumu, ir jānovērš savs pārkāpums, jāatlīdzina 

grēks. Bet Viņa izpirkšanā būs mierinājums caur Svēto Garu. 

33 Es esmu Mierinātājs, Es esmu apsolītais Patiesības Gars. Kopš patriarhu laikiem šis laiks tika 

pasludināts par laiku, kad vīrieši iztukšoja rūgto kausu. Kopš tā laika tika teikts, ka mierinātājs nāks pie 

jums, lai palīdzētu jums pārbaudījuma stundā. 

34 Tā Es esmu piepildījis Savu vārdu, Es esmu sagatavojis jūs, Israēla tauta. Arī jūs kā savus 

mācekļus es piepildīju ar žēlastību, ar mierinājumu un mīlestību. Apzinieties savas dāvanas, izmantojiet 

tās, strādājiet ar savu domāšanu un lūgšanu, lai jūs būtu balzāms cilvēces vidū, lai jūs varētu apturēt 

ļaunuma virzību. 

35 Mans Likums ir katrā no jums, pat pasūtījumi, apslēptās dāvanas; sajūtas un spējas ir sagatavotas, 

dvēseles acis ir atvērtas. Gars ir uztverošs, jo tas ir Dievišķā dzirksts, lai jūs saprastu stundu, kurā dzīvojat, 

un lūgtu, aizlūgtu un strādātu saskaņā ar maniem norādījumiem. 

36 Es jūs svētīju. Es uzklausu visas cilvēces sūdzības, un uzklausu katru viņu lūgumu. 

37 Es vēlreiz apliecinu jums dāvanas, lai jūs tās varētu izmantot mīlestības pilni pret cilvēci. 

Apskaujiet viņus savā mīlestībā, mierā, ko Es jums dodu, un gaismā, ko Es izlieju Savā Vārdā. Es uzticu 

tos jums kā māsai. 

38 Kā rakstīts, es svētīju visu cilvēci un jums saku, lai gaida labos laikus, kad es viņiem dāvāšu 

pārpilnību un mieru. 

39 Šodien jums ir vissmagākie laiki, un es jūs tikai stiprinu, lai jūs varētu izturēt pārbaudījumu. Bet 

katrā no jums ir apsolījums, ka pēc Izpirkšanas būs miers, būs svētība visiem un sāksies jauns ceļš, pa kuru 

cilvēce virzīsies uz garīgumu. 

40 Mans Dievišķais Gars pļaus augļus, ko jūs nesīsiet ar savu garīgo misiju. 

41 Jūs esat nenogurdināmie strādnieki, kas ir kultivējuši zelta sēklu, kuru Es jums esmu uzticējis šajā 

Trešajā Laikā, un no šīs labās sēklas jūs Man kaut ko parādāt. Es skatos uz to un garā redzu, ka daži no 

jums ir Mani sapratuši un ar Manu pamācību un gudrību pārvēršas par mīļiem mācekļiem, kas ar Manis 

pilnvarojumu visādi nodod Labo Vēsti saviem līdzcilvēkiem. Arī pārējie man norāda uz to, ar kādām 

pūlēm viņi ir izturējuši pārbaudījumus, kuros viņu dvēsele spēja triumfēt un pārvarēt visu, ar ko viņi 

sastapās savā ceļā. Jo jūs esat dzirdējuši Manu balsi, kas lika jums trīcēt un neļāva jums atkal aizmigt uz 

sava ceļa. 

42 Pēc Mana aicinājuma jūs esat steigšus cēlušies, lai uzklausītu Manu pavēli, kas ir likums, kuru Es 

esmu iespiedis jūsu sirdī, un nožēlas pilni jūs esat varējuši redzēt, ka laiki jūs ir pārsteiguši un ka jūs esat 

slēpuši šo tik lielo un cildeno darbu ar nenovērtējamu vērtību, kuru Es esmu uzticējis jūsu garam. Bet tava 

nožēla ir nonākusi pie Manis, Mans Tiesneša skatiens ir atzinis, ka tava dvēsele ir raudājusi par zaudēto 

laiku, un pēdējā brīdī tu lūdz piedošanu, žēlastību un līdzjūtību. 

43 Šādā veidā Es uzņemu tos, kas ir pamodušies no dziļā miega un parāda Man savu apņēmību pildīt 

savu misiju un paklausīt, jo viņi saprot, ka Es esmu uzticējis viņu garam grūtu misiju un ka pasaulei ir 

nepieciešams, lai jūs dotos ceļā, lai ar jūsu starpniecību tā varētu iegūt pestīšanu un izvairīties no bojāejas, 

lai atsvaidzinātos Gaismā, kuru jūs esat ieraudzījuši šajā Trešajā Laikā. 

44 Es esmu jūs sagatavojis un atkal apveltījis ar vislielākajām dāvanām. Mana gaisma ir izgaismojusi 

jūsu sirdis un prātus, un savā sirdsapziņā jūs jūtat atbildību, kas jums ir Manā darbā, lai kā Manas 

Dievišķības vēstneši dotos pasaulē un darītu zināmu cilvēkiem mieru, ko tie ir meklējuši dažādos veidos, 

lai jūs Manā vārdā dotu dzīvību dvēselēm, kas gadsimtiem ilgi ir bijušas mirušas žēlastības dzīvei. Tam Es 

jūs esmu aicinājis, Israēla tauta, un Mans vārds ar balss nesēju starpniecību atbalsojās jūsu vidū kā skaļš 

zvans. Taču ne visi jūs Mani esat sapratuši. 

Bet tie, kas ir interpretējuši Manu Voli, ir pacēluši sevi pie Manis, lai saņemtu uzdevumus, kas viņiem 

dzīvē ir jāizpilda, lai iepazītu Mani un sevi, lai atbrīvotos no verdzības, ko viņu dvēseles ir cietušas 

gadsimtiem ilgi. 

45 Jūs esat dvēseles, kurām ir brīvība, ko jums var dot tikai Mana žēlastība, un jūs vairs nebūsiet 

vergi un nekrītat, ja pilnībā pacelsieties un apvienosiet savu garu ar Manu. 

46 Es gribu, lai jūs sajustu Manu Mieru un Manu Mīlestību un stiprinātos šajā Mīlestībā, lai jūsu kāja 

vairs neapstājas, bet vienmēr virzās uz priekšu, līdz sasniegsiet kalna virsotni ─ lai, pateicoties pacēlumam 

un harmonijai, kas pastāv starp jūsu un Manu garu, jūs atpazītu daudzus, ko cilvēcei ar jūsu starpniecību 
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jāsaņem no Manas žēlastības, un lai jūs būtu Manu lielo labumu, Manu atklāsmju, ko Es jums esmu devis 

kā Svētais Gars, izplatītāji. 

47 Tā ir mana griba, lai jūs kā kareivji, apustuļi, mācekļi un strādnieki dotos ceļā un veltītu sevi 

maniem bērniem, kuri gaida savu atbrīvošanas brīdi, kuri tāpat kā jūs gaida, kad pie galda būs klāta 

dzīvības maize. 

Šī cilvēce ir izjutusi tikai slikto laiku skarbumu, un grūtības ir iesakņojušās tās garā. Tagad ir laiks, kad 

pasaule trīc, jo tās attīrīšanās ir liela, sāpes to satricina, un tā apzinās, ka mans Vārds, kas ir rakstīts, tagad 

piepildās. 

48 Šī cilvēce tagad mostas savu sāpju vidū, lai ieraudzītu jaunas dienas gaismu. Bet jūs, mīļotā tauta, 

pildot manu vārdu, būsiet mani liecinieki un nesīsiet šo miera vēsti visur, un vēlreiz visiem rādīsiet ceļu uz 

pestīšanu. 

49 Izraēla: Jūsu gara cīņa ar tumsu ir bijusi liela. Jūs esat devušies pa Manām pēdām un esat pārsteigti 

par pārbaudījumiem. Daži no jums ir Mani sapratuši un atzinuši viens otru. Jo viņi ir redzējuši, ka manam 

darbam nav nekādas vainas, ka tas ir tīrs kā sniegpārsliņas, un, pilni ziedošanās un garīgas ilgas, viņi ir 

devušies ceļā, lai cilvēce baudītu manu darbu. Citi, kas mielojas ar manu mācību, nav sapratuši patieso 

nozīmi, kas piemīt manam vārdam. Viņi nav sapratuši, kādu piepildījumu Es sagaidu no katra Mana 

izredzētā. 

50 Es gribu redzēt jūs garīgi vienotus, Es gribu atrast jūsu sirdī mīlestības augļus, ko Es jums esmu 

devis, Es gribu redzēt jūsu roku vienotu ar Manu labo roku. Tuvojas laiks, kad jums ir jāsniedz pierādījumi 

par manu klātbūtni jūsu līdzcilvēku vidū, kad jums ar skaidriem vārdiem jārunā viņiem gaismas un 

patiesības pilniem vārdiem, jāparāda viņiem sava sirds kā mana Dievišķā Gara mājvieta un jāļauj viņiem 

zināt, ka jūs esat garīgo labumu nesēji, kas šajā laikā ir izlieti no manas dārgumu krātuves. 

51 Augšāmcelies, Izraēla, kā gaismas bērns, kas ir uzvarējis tumsu, kura ir stāvējusi tev ceļā. Parādiet 

pasaulei savu atjaunotni, savu garīgumu, jo Es esmu apveltījis jūs ar spēku. Ar savu labo piemēru un 

lūgšanu pamodiniet aizmigušos līdzcilvēkus un runājiet ar viņiem, kā to dara Mans Dievišķais Gars. 

Neesiet zaimotāji, nedz sirdis nocietinātas pret manu mīlestību un jūsu tuvākā mīlestību. Jo jūsos ir izlieta 

mana žēlastība un Svētā Gara dāvanas, lai jūs vairotos kā laba sēkla. 

52 Es pieņemu pūles, ko jūsu dvēsele šajā laikā ir pielikusi, lai kļūtu par Manu kalpu, un jūsu darba 

dienas beigās Es jums piešķiršu nopelnīto atlīdzību: tas būs lauru vainags uz jūsu dvēseles. 

Es jums esmu apsolījis, ka, ja vien jūs spēsiet parādīt Man kaut nedaudz sapratnes un paklausības, Es 

būšu ar jums, rotāšu jūs un došu jums to, kas jums pienākas kā gaismas bērniem, kā šīs Trešās Ēras 

izredzētajiem ─ kā tiem, kurus Es esmu šķīstījis ar Savām Dievišķajām Asinīm, lai jūs būtu tie, kas 

liecinātu par Mani. 

53 Jūs esat pārbaudījuši sevi un saskatījuši savu vājumu un nepilnību. Brīžiem jums ir pietrūcis 

ticības, un pārbaudījumi jūs ir pārsteiguši. Bet tu esi trīcējis no mana dievišķā skatiena, kas saskata tavas 

būtības visdziļākos noslēpumus. 

Es gribu, lai jūs sajustu apsveikumus, ko Mans Gars sniedz jums par to, ka esat strādājuši un 

darbojušies saskaņā ar Manu Likumu, Manu Dievišķo Misiju, un par jūsu pūlēm, sāpēm, ko esat cietuši, 

lai sekotu Man, saskaroties ar pārbaudījumiem un tos pārvarot, Es jums uzticu nenovērtējamas vērtības 

dārgakmeni: Mana gudrība. 

54 Es kā Svētais Gars izlieju jūsos Savu starojumu, bet katru dienu pieliksiet vēl vairāk pūļu, lai jūsu 

gars sasniegtu lielu pacēlumu un jūsu sirds vēl vairāk sadvesmotos. jo Mana griba ir, lai tu, Israēls, būtu kā 

tīrs spogulis saviem līdzcilvēkiem un liecinātu par Mani ar saviem darbiem. Parādiet dvēselei pestīšanas 

augļus, nododiet cilvēkiem Mana miera vēsti. 

55 Es esmu jūs apvienojis un sapulcinājis šajā laikā, lai dotu jums apustuļa, kareivja "drēbes", lai 

rotātu jūsu dvēseli ar manu žēlastību un manu gaismu. Jūsu dēļ mans darbs netiks saplēsts, nedz izsmiets, 

nedz izsmiets. Es atstāju šo atbildību jums, lai jūsu piemēra dēļ ļaužu pūļi varētu pacelties žēlastības 

dzīvei, lai cilvēce sadzirdētu Manu aicinājumu un nāktu pie Manis, jo Es tos gaidu. 

56 Mans gaismas zobens pašlaik cīnās ar tumsu un uzvar to. Es gatavoju ceļus, lai jūs varētu pacelties 

ar sirsnību un piepildīt Manu Likumu Savā Dievišķajā Darbā. Es jums esmu uzticējis lielu daļu savas 

žēlastības, lai jūsu sirdis satricinātu cilvēces sāpes un postu. Es jums esmu licis redzēt visas sāpes, ko šajā 
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laikā cieš pasaule, un dvēseļu ciešanas, lai jūs varētu vērot un lūgt, lai jūs varētu strādāt, sludinot manu 

patiesību un audzinot tikumību savās sirdīs. 

57 Es negribu, lai jūs Mani sajustu tālu, jo Es jums esmu teicis, ka, pateicoties jūsu garīgumam, jūs 

visi Mani sajutīsiet, jūs Mani uztversiet tieši. Jūsu gars dzirdēs Manu balsi, un jūs garīgi ieraudzīsiet Manu 

klātbūtni. Tā Es redzēšu jūsu garu savienotu ar Manu uz mūžību, jo tāda ir Mana Griba. 

58 Sagatavojies, Israēls, lai tu varētu kalpot Man paklausībā un mīlestībā. Jo es jūs esmu svaidījis, lai 

jūs būtu īstie mācekļi. 

59 Pašlaik jūsos es ceļu Svētā Gara templi un gatavoju jūsu ierašanos Jaunajā Jeruzālemē. 

60 Dodiet saviem līdzcilvēkiem, kas pie jums tuvojas no labas gribas, baudīt manas gudrības augļus, 

dodiet tos visiem, kas tos lūdz, dodiet tos pirmajiem un pēdējiem. Barojiet tos ar manu mieru, sargājiet tos 

un izplatiet tos cilvēcei kā liecību par manu klātbūtni jūsu vidū. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 343 
1 Es parādīju Sevi kā žēlastību un mīlestību visiem, kas Mani meklē. Cilvēki iet pa dažādiem ceļiem, 

bet Elija nenogurstoši bruģē ceļu un kā spoža bāka šajā laikā rāda jums glābšanas ostu. 

2 Jūs, Israēla tauta, nesīsiet Manu Vārdu pa visu pasauli, jūs dosieties ceļā, nebaidoties no vētrainas 

jūras viļņiem, neņemot vērā nesaskaņas, kas uzkurina cilvēci. Jūs aizstāvēsieties ar mīlestības ieročiem, ko 

Es esmu uzticējis jūsu garam, un ar Manu Likumu jūs noņemsiet tumsas plīvuru. Šādā veidā cilvēce Mani 

atpazīs un arī kļūs par daļu no Manas mīļotās tautas. 

3 Nelepojieties ar saviem līdzcilvēkiem, esiet pazemīgi un rādiet viņiem labus piemērus. 

4 Visos laikos cilvēce nav novērtējusi manu žēlastību, tā ir nepareizi novērtējusi To, kas radījis visu, 

kas eksistē Visumā. Skolotājs jums ir atklājis visu lietu cēloņus, lai jūs būtu harmonijā ar radību, piepildot 

Manu Likumu ─ Likumu, kas nerada jums sāpes, bet vedīs jūsu dvēseli uz mūžīgo mieru. 

Cilvēki ir radījuši dažādus likumus un parādījuši dažādus ceļus saviem kaimiņiem. Bet uz tiem viņi ir 

piedzīvojuši tikai sāpes un apjukumu, un lieli ļaužu pūļi ir krituši bezdibenī. 

5 Es noteikšu robežu cilvēces ļaunumam ─ tiem, kas šķeļ tautas. Viņi apvienosies un pārtrauks pļaut 

nevainīgas dzīvības. Lūk, atraitnes, bērni, kas iet savu ceļu bez aizsardzības un bāreņi. Šī raudāšana nāk 

pie Manis, mīļotā tauta! 

6 Cilvēki savā aklumā zaimo Manu Dievišķo Vārdu, kad viņus pārņem sāpes. Vai manas svētības, 

ko Es viņiem esmu devis no savas pilnīgas žēlastības, ir iemesls viņu ciešanām? Nē, mani bērni. Iemesls 

slēpjas viņu pašu grēkā. 

7 Visas viņu sāpes ir augļi, ko viņi ir guvuši savas nepaklausības dēļ. Taču jūs vedīsiet tautas uz 

mīlestību, uz harmoniju, uz mieru, ko Es tām piedāvāju šajā laikā. 

8 Es jums esmu pasludinājis, ka starp cilvēkiem parādīsies viltus Kristieši, un arī jūsu vidū daudzi 

tiks maldināti un ļaus piekļūt kārdinājumam un maldināt cilvēci. Bet ikvienai dvēselei būs jāstājas Manas 

tiesas priekšā, un tad Es tai jautāšu, ko tā ir darījusi saskaņā ar Manu pavēli, ar Maniem norādījumiem. Es 

arī jautāšu dvēselēm, no kā sastāv mīlestība un žēlsirdība, ko tās ir nesušas pasaulei. 

Mana gaisma kliedēs tumsu, lai glābtu cilvēci no tās grēka un noņemtu tumšo apsēju no tās acīm. Tā 

Mana mīlestība palīdzēs jums noraidīt kārdinājumus, lai visi varētu redzēt gaismas ceļu, ko Es jums esmu 

iezīmējis. 

9 Tuvojas cīņa, mīļotā Izraēla! Bet pasaules uzskatu juceklī, kas parādīsies cilvēces vidū, jūs būsiet 

kā miera varavīksne, rādot garīguma un mīlestības piemēru un pārraujot ķēdes, kas cilvēkus saista ar 

materiālismu. Tev jārunā ar pazemīgiem vārdiem un jāparāda likums savā garā. Šādā veidā pasaule jūs 

atpazīs. 

10 Ja jūs esat gatavi, jums jāiet uz priekšu un ar savu piemēru jātur augsti pacelts Trīsvienības un 

Mārijas garīgais standarts, nesot ticību, cerību un žēlsirdību, šķērsojot jūras, debesis, tuksnešus un ielejas, 

lai atvieglotu cilvēces sāpes un nestu manu mieru tiem, kas ir izdzēruši ciešanu kausu. 

11 Trešajā Derībā Es jums esmu devis gaismu, pamācības un Savus rīkojumus, kas kopā ar Pirmo un 

Otro Derību veido vienotu mīlestības un žēlsirdības mācību, lai cilvēki mīlētu cits citu, lai viņi vairs 

neveidotu sev zelta teļu un nebarotu fanātismu un elkdievību, kas viņus ir attālinājuši no patiesā ceļa. 

12 Es glābju dvēseles, lai tās vairs nebarotu lieko un slikto, kam kārdinājums tās ir licis noticēt. Šī ir 

tava cīņa, Izraēla! Mana mīlestība atklāsies visos zemes ceļos, un neviens nevarēs no jums atņemt 

žēlastību, ko Es esmu ielicis jūsu dvēselē. 

Es esmu jūsu Tēvs, kas nāk, lai mācītu jums runāt ar mīlestību, kas iedrošina jūs ar savu mieru, kas ar 

neizdzēšamiem burtiem iegravē savu vārdu jūsu sirds visapslēptākajā daļā. 

13 Es nāku pilns lēnprātības, lai jūs varētu ņemt Mani par paraugu. Es runāju caur dažādiem balss 

nesējiem, piepildot praviešu teikto, un jūs jūtat mieru un mierinājumu, kad esat kopā ar Mani. Es esmu 

atgriezies šajā Trešajā Laikmetā ar lieliem garīgiem dārgumiem, ko uzticēt jūsu garam. 

14 Kā Skolotājs Es jums dodu vēl vienu lappusi no Savas Mācības grāmatas. Savā Vārdā Es jums 

dodu mierinājumu un žēlastības dzīvi, lai jūs varētu turpināt ceļu, kas jūs garīgi vedīs pie Manis, kur jūs 

atradīsiet patiesu svētlaimi. 

15 Maz ir to, kas ir sagatavojušies sajust manu mieru un dzirdēt manu balsi savas būtības dziļākajā 

iekšienē, lai kļūtu par šī miera vēstnešiem. 
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16 Jūs esat Mana tauta, kas Pirmajā laikmetā tika iezīmēta ar Jēra asinīm ─ tā, kuru Es atbrīvoju no 

faraona verdzības. 

17 Laika gaitā jūsu dvēsele ir attīstījusies, izmantojot dažādus zemes ķermeņus. Es viena pati zinu, cik 

sāpju jūs esat izjutuši. Bet, pateicoties pieredzei, ko esat guvuši, jūs esat arvien tuvāk un tuvāk Tēvam. 

18 Pašreizējais laiks ir iezīmēts ar gandarīšanu, lai jūs rīt neciestu garīgajā ielejā. Es esmu nācis 

atbrīvot jūsu dvēseli no visām važām, lai tā varētu pacelties pie Manis un sasniegt dievišķās mājas, kur jūs 

gaida Tēvs. 

19 Liela ir mana mīlestība uz jums. Es vairs negribu redzēt, kā jūs ciešat un raudat savā ceļā. Es vēlos 

redzēt jūs laimīgus un priecīgus, kad jūs praktizējat manu likumu uz ceļa, ko esmu jums sagatavojis. Mana 

garīgā pasaule ir gatava jums palīdzēt izpildīt jūsu grūto misiju. 

20 Mans Vārds ir dievišķs mierinājums jūsu dvēselei. Nēsājiet to vienmēr savā sirdī, lai jūs varētu būt 

kopā ar Mani. Piedodiet saviem līdzcilvēkiem, ja viņi noniecina Manu darbu, ja viņi saplēš "drēbes", ar 

kurām Es jūs esmu rotājis. Atstājiet šo jautājumu Man. Rādiet labu piemēru kā jūsu Skolotājs, un jūs 

redzēsiet, ka jūsu līdzcilvēki vairs netraucēs jūsu mieru un tikai nāks pie jums, lai jautātu, kā jūs esat 

sasnieguši tik lielu augstsirdību. 

21 Tā nav mana griba, lai jūs pierastu pie sāpēm. Ja tas jūs ir šķīstījis, tad tas ir tāpēc, ka jums tas bija 

vajadzīgs. Tagad, kad esat guvuši pieredzi, meklējiet manu mieru un sekojiet manam ceļam. Strādājiet 

nenogurstoši, lai mans vārds nāktu starp cilvēkiem. 

Tie ir sagatavotie lauki, kuros šī sēkla uzplauks un nesīs augļus. Jo visur, kur tiks atrastas trīs sirdis, 

kurās būs žēlastība, ar kādu Es esmu apveltījis dvēseli šajā Trešajā Laikā, Es nolaidīšos, lai sniegtu tām 

Savu siltumu un glāstu. Tās ir dvēseles, kas pieder Man, kuras Es esmu aicinājis ─ tās ir tās, kas ir 

barojušas fanātismu un elkdievību un kuras Es esmu izvēlējies no dažādām ticībām un rituāliem. 

22 Mīļotā tauta: visos laikos Es esmu aicinājis jūsu dvēseli, bet jūs neesat pratuši pārvaldīt savu 

materiālo dabu, lai izpildītu Manus dievišķos rīkojumus. 

23 Ne visi no jums saprot, ko iemiesotajām dvēselēm nozīmē katrs no septiņiem debesu kāpņu 

pakāpieniem. Tie apzīmē evolūciju, kas katrai dvēselei ir jāsasniedz, jo jums ir jāatgriežas pie Manis tikpat 

tīriem, kā jūs nācāt no Mana Gara. Bet jūs dažādās reinkarnācijās esat aptraipījuši savu dvēseli un neesat 

ievērojuši Manus baušļus. Tādēļ, mīļie bērni, jūs esat atkal nākuši pasaulē, lai labotu šo situāciju. 

24 Es esmu jūs dzirdējis šajos garīgajos līmeņos ─ pilni nožēlas par to, ka neesat izpildījuši Manu 

Likumu. Jūs Man sacījāt: "Tēvs, Tēvs, dod man zemes miesu, lai caur to izpildītu Tavus baušļus." Un Es 

esmu jums devis šo iespēju, Es esmu sūtījis jūs uz šo pasauli, lai jūs varētu pildīt savu uzdevumu jaunā 

ķermenī. 

25 Vai tikai tas nelielais skaits, ko jūs pārstāvat, šobrīd dzird manu vārdu? Patiesi ne! Arī 

bezķermeniskās dvēseles saņem šo vēstījumu. 

26 Visos laikos Es jums esmu atklājis Sevi, jo tāda ir bijusi Mana Griba, lai darītu jums zināmu vienu 

vienīgu Likumu, vienu vienīgu Bausli no viena vienīga Dieva, kas jūs ir glābis ar Savu Dievišķo 

Mīlestību. 

27 Mans likums ir mīlestība un žēlsirdība. Jau Pirmajā laikmetā tas jums tika dots caur Mozu, lai jūs 

pārvaldītu tas pats. 

Otrajā Laikā Es runāju ar Saviem mācekļiem par Savu otro atklāsmi, un viņi Man jautāja: "Kādas 

zīmes liecinās par Tavu nākšanu tajā laikā?" Bet es viņiem teicu, ka cilvēki cits citu noraidīs, ka būs lieli 

slepkavnieciski kari, ka tie cīnīsies cits pret citu, ka ļaunums būs daudz. 

Šodien es jums saku: Bērni jau agrā vecumā ir inficēti ar ļaunumu, nav miera ne mājās, ne tautās. 

Vecāki nedod saviem bērniem labu cieņas un morāles piemēru. Cik ļoti no tā visa cieš mans gars! 

28 Mans Vārds ir bijis ar jums, lai jūs varētu parādīt gaismu saviem mīļajiem, lai jūs viņus neatstātu 

tumsā. Es jums esmu devis gaismu, lai jūs varētu novērst aklumu un neziņu. 

29 Es esmu atnācis, lai jūsu dvēselei dāvātu diženumu ─ diženumu, kura pamatā ir mana likuma, kas 

ir mana mīlestība, piepildījums. Bet jums ir jāpierāda, ka esat cienīgi šīs varenības, pildot savu misiju un 

sekojot savam Skolotājam. 

30 Es esmu atklājies caur balss nesējiem, jo Es negribu, lai jūs būtu izsalkuši un izslāpuši, jo Mans 

Vārds ir mūžīgās dzīvības Maize. Tā ir gaisma un norādījumi, ko Es jums esmu devis, lai jūs būtu labi 

mācekļi, kas līdzinās Otrā Laika mācekļiem. 
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31 Klausītāju pūļi kļūdās un uztver balss nesēju, it kā viņš būtu mana dievišķība. Nē, mīļie bērni. Es 

esmu šī vārda nozīmē, gaismā, ko Es jums sūtu no pilnības. 

32 Es esmu Tēvs Mīlestība, un Es jūs pacietīgi gaidu kalna virsotnē, lai no turienes parādītu jums 

kāpnes, pa kurām jūsu gars ir spējis uzkāpt. Bet tos no jums, kuri būs pārāk vāji, meklēs dažādu sektu un 

reliģisko kopienu pārstāvji. 

33 Ne visi no jums kļūs par Maniem patiesajiem kalpiem, ne visi būsiet stipri. Kad pienāks šis 

pārbaudījums, daudzi no jums Mani noliegs tāpat kā mīļotais māceklis, kas noliedza Mani, lai gan 

piederēja Skolotājam. 

34 Laiks, kurā Es jums vēl atklāju Sevi caur balss nesējiem, ir īss. Bet pirms Savas aiziešanas Es 

piepildīšu jūs ar spēku un spēku, lai jūs neapņem tumsa un jūs nekrītat bezdibenī. No Augstā Aizsaulē Es 

jums sūtīšu Savu iedrošinājumu un Savas Garīgās Pasaules lielos saimniekus, lai tie jums palīdzētu. Jums 

būs jāaizstāv sevi ar mīlestības ieročiem. 

35 Es jums esmu devis šos ieročus, no kuriem gaismas dzirksteles sasniegs lielos ļaužu pūļus. Visos 

laikos Es esmu jūs aizstāvējis un neesmu no jums šķīries. Bet šajā laikā jūs vairs nedzirdēsiet Mani caur 

balss nesēju un tad nesaņemsiet Manu atklāsmi no gara uz garu. 

36 Manu likumu nav diktējis cilvēks, tas ir nācis no Manis. Bet pasaule no Manas mācības ir radījusi 

dažādas reliģijas, ticības apliecības un rituālus atbilstoši savai izpratnei, lai pēc tam sacītu cilvēcei: "Šis ir 

īstais ceļš." Bet Es neesmu radījis reliģijas, bet esmu jums vienmēr rādījis Likumu. 

37 Lai padarītu to jums neaizmirstamu, Es esmu jums dāvājis Savu Miesu un Savas Asinis, un šis 

Dievišķās Mīlestības upuris jums mūžīgi sacīs: "Mīliet cits citu!" 

38 Patiesā Israēla tauta ir Gara dēļ, un tai Es esmu bagātīgi devis Savu Vārdu, lai tā nekļūdītos un 

aizstāvētu Manu Darbu ar gaismas un mīlestības zobenu. 

39 Es neesmu vērsies pie jūsu ķermeņa, jo tas nogrims zemē, kad būs izpildījis savu uzdevumu. Tāpēc 

es jums saku: Centieties saglabāt dvēseles tērpu un rotājiet to ar labiem darbiem tuvākajam. 

40 Es mīlu jūs ar dievišķu mīlestību. Es jums vēlreiz saku: piedodiet saviem līdzcilvēkiem, tāpat kā es 

piedodu jūsu vainas. Es jūs nenododu, nedz arī nosodu. Es glāstu tevi tavas sirds un dvēseles dziļumos. Ja 

jūs atstāsiet to cilvēku lietu, kas jūs aizvaino, Man, tad Es noteiktā laikā nosvēršu katra cilvēka darbus uz 

Saviem perfektā taisnīguma svariem. 

41 Parādiet tikai lēnprātību un smaidu savā sejā, lai ar jūsu piemēru tie, kas nes šīs pasaules tumsu, 

noliektos, lai jūs būtu tie, kas viņiem parāda glābšanas laivu un jūs glābtu tās dvēseles, kas pieder Man. 

42 Nebaidieties no cilvēces izsmiekla, dodiet viņai manus norādījumus un sakiet viņai, ka mana 

valstība nav no šīs pasaules. Dievs, kas radījis šo pasauli, nedzird viņus, nedz runā ar viņiem, nedz arī redz 

Viņu tā, kā tic reliģiskās kopienas. Bet es visu dzirdēju, visu redzu un visu zinu. Es zinu, ko ikviena sirds 

man jautā alegoriskā veidā. Šodien Es jums saku, kā jau teicu Otrajā Laikā: "Es esmu Ceļš, Patiesība un 

Dzīvība." 

43 Vērsieties pie slimā cilvēka un atstājiet viņā savu mīlestību un žēlsirdību, kad jūs no gara uz garu 

celsieties pie Manis. Par piemēru ņemiet manus piemērus par Otro laikmetu. Es esmu pazeminājis 

jūtīgumu jūsu sirdī, Es esmu devis jums gaismu un dziedināšanas dāvanu. Paceliet savu dvēseli, un es ar 

jūsu starpniecību došu dziedinošu balzāmu slimajiem. 

44 Man nav vēlēšanās pēc akmens baznīcām, Es meklēju baznīcu jūsu dvēselē un sirdī, lai dzīvotu 

tajā, kad jūsos ir garīgums. 

45 Pēc 1950. gada jūs pulcēsieties Manos lūgšanu namos un sagatavosieties, lai jūsos varētu notikt 

garīgā pilnveidošanās. Jūs vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu caur cilvēka intelektu, bet varēsiet sarunāties ar 

Mani no gara uz garu, un jūsu dziesmas būs jūsu dvēseles pacēlums. 

46 Izmēģinājumi būs smagi, un ne visi no jums izturēs. Daudzi no jums kritīs bezdibenī un pazaudēs 

gaismu, ko Es jums esmu devis, lai izkļūtu tumsā. Bet tie no jums, kas būs neatlaidīgi un paliks nelokāmi, 

izrādīsies Manu Debesu cienīgi. Es jums dodu norādījumus, bet jums pašiem ir tos jāizpēta un jāapgūst. 

47 Izraēla: Ir pagājuši 66 gadi, kuros Es jums esmu parādījis žēlastību pēc žēlastības. Es esmu jums 

piešķīris Savus labumus, lai jūs Mani iepazītu kā Mīlestību un lai jūs spētu pildīt Manu Likumu. 

48 Es esmu uzrunājis jūsu dvēseli un sagatavojis to, lai Mans Dievišķais "Vārds" izpaustos caur 

cilvēka prātu, lai tad, kad pienāks šīs izpausmes pēdējais brīdis, jūs Man neteiktu: "Mēs neko neesam 

sapratuši no Tavas Mācības, mēs joprojām esam bērni mācekļi, kas nav sapratuši atbildību par misiju, kuru 
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Tu mums uzticēji." Tādēļ, mīļotā tauta, Es nekad neesmu jūs pametis un nenogurstoši esmu jums devis 

Savu Vārdu, un līdz pat šim brīdim Mans Visuma stars turpina nolaisties pie jums. 

49 Es esmu Pilnība, Es esmu Dzīve, Es esmu Mīlestība, un tā nav jūsu Skolotāja griba, lai jūs ceļā 

apmaldītos, lai pēc tam, kad Es esmu jūs izvilcis no grēka netīrības, jūs atkal apmaldītos uz iepriekšējiem 

ceļiem, zaudētu Manu žēlastību un atgrieztos tumsā, lai sajauktos ar cilvēces muļķību un materiālismu. 

Nē, mīļotā 

Israēl, Es esmu aicinājis jūs, garīgos, Trīsvienības un Mārijas ļaudis, lai jūs varētu pierādīt cilvēkiem 

bezgalīgo žēlastību, ko esat saņēmuši no Manis. 

50 Es jums daudz ko esmu pravietojis un sacījis: Sagatavojies, Israēl, jo pienāks laiki, kad viltus 

kristieši būs jūsu vidū. Jūs tiksiet nomocīti, un jūsu ausis sasniegs cilvēku daiļrunīgie vārdi, un tad, ja jūs 

nebūsiet gatavi, jūs iekritīsiet kārdinājumu tīklos. Jūs paši sevi padarīsiet par atstumtajiem un aizturēsiet 

Manas žēlastības dāvanas. Maize, ko Es jums esmu devis, tiks izmesta, un tad jūs patiesi jutīsieties 

izsalkuši, trūcīgi un izstīdzējuši, lai gan tāda nav Mana Dievišķā Griba. 

51 Tādēļ atzīstiet, Israēls, ka Es jums esmu parādījis patieso ceļu ar Savu Vārdu, ka Es jums esmu 

devis Savu Likumu, lai jūs varētu pildīt Manu Voli, lai jūs būtu mācekļi, kas rāda labu piemēru un uzticīgi 

pilda savu misiju. 

52 Es neprasu no jums neko neiespējamu. Viss, ko es no jums gaidu, ir iespējams. Krusts, ko Es jums 

esmu uzlicis, neapgrūtinās jūsu plecus, un, ja reizēm jūs jūtaties smagi, tas ir tāpēc, ka neesat sapratuši 

savu Skolotāju un neesat spējuši atbrīvoties no sava materiālisma. 

53 Pirmajā laikmetā Mozus stāvēja Israēla priekšgalā, lai četrdesmit gadus vestu to cauri tuksnesim uz 

Kanaāna zemi. Bet nepaklausības, neticības un materiālisma dēļ daži zaimoja, citi kļuva atkritēji un vēl citi 

sacēlās. Bet Mozus šajā situācijā runāja ar viņiem gudri un pacietīgi, lai viņi nepārkāptu Visaugstākā 

gribu, bet būtu pazemīgi un paklausīgi Tam Tēvam, kas, neskatīdamies uz viņu nepaklausību, lika mannai 

krist no debesīm un ūdenim izplūst no klints. 

54 Es jums, mīļie ļaudis, daru zināmus šos piemērus, lai jūs staigātu pa pareizo ceļu un nemeklētu 

malējos ceļus, jo tad jūs sagādātu sev sāpes. Es esmu jūs ievirzījis patiesajā ceļā, lai jūs cīnītos un strādātu 

un kļūtu cienīgi Manas žēlastības un Manas bezgalīgās līdzjūtības, lai savu klejojumu beigās jūs atrastu 

Apsolīto zemi. 

55 Pienāks laiks, kad jūs lūgsiet, lai Mans Dievišķais Vārds turpina izpausties caur balss nesēju 

prātiem, un jūs kritīsiet uz ceļiem simbolu priekšā, kurus Es jums esmu devis, lai lūgtu Dievišķību nākt 

lejā staru kūlī un runāt ar jums par Likumu un dāvāt jums mīlestību, lai turpinātu iet pa šo ceļu. Bet, kad 

tas notiks, jūs atcerēsieties, ka tāpat kā Otrajā Laikā pēc Jēzus aiziešanas laika, jūs vairs nedzirdēsiet Manu 

balsi šādā formā, un no tā brīža jūs atzīsiet, ka Mana Klātbūtne ir bijusi ar jums un ka jūs esat pieraduši pie 

Mana Vārda, pateicoties jūsu maņu verdzībai. 

56 Tava atmoda, Izraēla, būs vēla, ļoti vēla, un tas būs iemesls, kādēļ mana vismīļākā Tēva Sirds ļoti 

cietīs. 

57 Mīļotie ļaudis, Es gribu iepriecināt jūsu dvēseli ─ Es gribu, lai tad, kad jūs nonākat pie Manis, Es 

jums saku: "Mīļotie bērni, saņemiet balvu. Mana mīlestība uz jūsu tempļiem uzliek lauru vainagu un atver 

jums Manu Debesu vārtus, lai jūs Manā mīlestībā varētu baudīt svētlaimi, kas ir Tēvā." 

58 Cilvēciskā griba nāk klajā un apgalvo, ka Mans Dievišķais Vārds nepārstās izpausties caur cilvēka 

saprašanas spējām, ka Mans Visuma stars turpinās nolaisties un izpausties caur balss nesējiem vēl kādu 

laiku pēc 1950. gada. 

Lielu kļūdu un smagu pārkāpumu ir izdarījušas šajos ķermeņos iemiesotās dvēseles, jo tās ir 

aizmirsušas, ka Es esmu Pilnība ─ aizmirsušas, ka Es esmu neizbēgams Likums ─ aizmirsušas, ka Mans 

Vārds ir Ķēniņa Vārds, un tas netiks atsaukts. Jo Es jums esmu teicis, ka drīz vien karaliskā zvaigzne 

pārstās spīdēt, bet mans vārds visumā nepiepildīsies. 

Bet Es jums esmu norādījis laiku, kad beigsies Mana izpausme caur cilvēka intelektu, un tas arī notiks. 

Bet Es jums esmu arī teicis, ka Es jūs nepametīšu, ka Es redzēšu jūsu sagatavošanos un uzklausīšu 

mācekļu lūgšanu ─ to, kuriem Man jādod pēdējie norādījumi pēdējā mirklī, lai viņiem būtu vadība un viņi 

zinātu, kā izmantot dzīvi, ko Es viņiem esmu devis šajā pasaulē līdz pēdējam mirklim, lai sagatavotu 

jaunās paaudzes atstāt šo zemi sagatavotas ar mīlestību, sapratni un žēlastību. Es bruģēšu ceļus, pa kuriem 

staigās mana mīļotā tauta. 
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59 Patiesi Es jums saku: pēc 1950. gada jums vairs nebūs šīs izpausmes, un, ja cilvēks sāks 

nepaklausīt Manai gribai un veidos Darbu pēc savas patvaļas, lai dotu to pasaulei, tad viņam par to būs 

jāatbild Manā priekšā. Es esmu jūs sagatavojis un jums teicis, mīļotā tauta: Mana griba tiks ievērota, Mans 

Vārds piepildīsies visos laikos, un Es jums saku: pienāks laiks, kad jūs to vairs nedzirdēsiet šādā formā. 

Tāpēc uzkrājiet Manu Vārdu savās sirdīs un saglabājiet šo pasludinājumu nozīmi. Jo rīt jūs velti lūgsiet 

Tēvu, jo Mans Universālais Stariņš vairs nenolaidīsies, lai Mani parādītu caur cilvēka saprašanas spēju. 

60 Gatavojieties, paklausiet, strādājiet un dodiet saviem līdzcilvēkiem to, ko Es jums esmu devis. 

Runājiet un pasludiniet Labo vēsti, lai visi pamostos. Bet tie, kas vēlas radīt materiālistisku darbu un 

pievienot to Manam Likumam, apgalvojot, ka Skolotājs turpinās Sevi darīt zināmu caur balss nesējiem, ja 

viņi uz to tieksies, ja viņu vēlme pēc tā būs liela, viņi dzirdēs tikai viltus izpausmes. 

61 Šodien, kad mana Svētā Gara gaisma ir ar jums, Israēla tauta, cīnieties un strādājiet kā jūsu 

Skolotājs. 

62 Liela ir mana gudrība, bet jūsu uzdevums ir pētīt un interpretēt manu vārdu. Sāciet cīnīties un 

strādāt, jo jūs savā ceļā sastapsiet to, kurš vēlas manu gaismu, manu pamācību. Jūs sastapsiet deģenerātus, 

pazemīgos un arī paaugstinātos, un ar viņiem visiem jums jārunā un jāparāda viņiem mans darbs. Pieejiet 

pie viņu siržu durvīm un klauvēiet pie tām vienreiz, divreiz un trešo reizi. Bet, ja tie joprojām ir slēgti, 

turpiniet. Ja viņi jūs ne tikai neuzklausa, bet arī izsmej, esiet pacietīgi un ejiet pie pūļiem, kuriem 

nepieciešams iedrošinājums, mierinājums, balzāms dvēselēm. Pieejiet pie viņiem un "svaidiet" viņus ar 

manu vārdu. 

63 Atbrīvojieties no visa, kas mulsina jūsu prātu, un veltiet sevi lūgšanai, lai jūsu dvēsele varētu 

kontaktēties ar savu Dievu un Kungu, un esiet piemērs saviem aklajiem līdzcilvēkiem - rādiet viņiem 

garīgumu. Jūsu prāti tiks apgaismoti, lai jūs zinātu, kā pamācīt ļaudis ar manu patiesību. 

Ir sirdis, kas jūt mierinājumu jūsu vārdu dēļ; tā jūs pamodināsiet visu cilvēci. Tad vairs nebūs ne 

egoisma, ne ļaunprātības, ne rūgtuma, ne nesaskaņas, un, kad viņi būs pie Manis, Es tiem sacīšu: svētīti, 

kas nāk pie Skolotāja, lai ņemtu atomu no Manas gaismas savas dvēseles attīstībai. 

64 Cilvēki ir izsalkuši pēc mana vārda. Pie manām durvīm klauvē trūkumcietēji, kurus Es esmu 

atstājis jūsu aprūpē, lai jūs varētu uzņemt jaunās paaudzes. 

65 Ik dienas meditējiet un sazinieties ar Mani no gara uz garu. Ceļi ir sagatavoti caur Eliju, viņš ir 

apgaismojis jūs kā bāka. Viņš ir bijis ne tikai Manas manifestācijas priekšgājējs šajā Trešajā laikmetā ─ 

viņa misija beigsies tikai mūžībā. 

66 Pēc 1950. gada no tiem ļaudīm, kas Mani būs dzirdējuši, daži paliks ar Mani, bet citi aizies savos 

dažādos ceļos. Tā būs arī ar Maniem izredzētajiem: Daži steigšus dosies apvienot tos, kas virzās uz priekšu 

garīguma ceļā, bet citi atkal paliks savā materiālismā. 

67 Mani īstie mācekļi dosies ceļā gatavi un uzticīgi pildīs manus rīkojumus. Viņi būs kā mans Dēls 

Lots ─ tas, kurš zināja, kā saglabāt sevi šķīstu Sodomā un Gomorā, kad viņš saņēma manu pavēli atstāt tās 

zemes, kas tiks attīrītas. Arī mani mācekļi izturēs visus pārbaudījumus. 

68 Vienmēr iedziļinieties savā dvēselē Ābrahāma piemērā: kad Es lūdzu viņu upurēt savu dēlu, viņš 

Man uzticējās un parādīja Man savu lielo ticību un paklausību. Bet, kad viņš grasījās upurēt savu mīļoto 

dēlu, Es sūtīju viņam Savu eņģeli, lai atturētu viņa roku. Tad viņa ticības un paklausības dēļ es viņam devu 

lielu apsolījumu, ka ar viņa starpniecību cilvēcei tiks sniegts labums. Tomēr Es neesmu prasījis no jums 

upurējošu nāvi ─ Es tikai atgādinu jums par Ābrahāmu, lai jūs ņemtu piemēru no viņa ticības un 

paklausības, un Es jums apsolu, ka jūs iemantosiet Mūžīgo dzīvību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 344 
1 Jūs dzirdat Vārdu, ko es jums ik dienas esmu licis priekšā kā atvērtu grāmatu. Es jums esmu 

atklājis tās saturu, esmu jums atnesis sirsnību un gaismu. Es jums esmu devis Mana Vārda būtību un Savu 

mīlestību, lai jūs pārveidotu. 

2 Svētīgi jūs, kas esat augšāmcēlušies Mana Darba priekšā. Uz jums Es esmu pievērsis Savu garīgo 

skatienu, lai jūs būtu tie, kas rīt liecinās par Mani cilvēcei. 

3 Daudzi nāks no dažādām tautām, lai saņemtu daļu no Vārda, ko Es jums esmu atnesis. Es parādīšu 

šo glābšanas laivu trūcīgajiem un avarējušajiem. 

Ņemiet vērā, ka Es esmu izmantojis grēciniekus, lai izpirktu citus grēciniekus. Šodien viņi ir klintis, no 

kurām izplūst kristālūdens, viņi ir avis, kas ir Manā ganāmpulkā, viņi ir Manas izredzētās tautas ciltis. Es 

tos esmu izmantojis un veltījis savai kalpošanai. Viņi ir Trīsvienības un Mārijas spirituālisti, kas vienojas 

vienā lūgšanā, lai pielūgtu Tēvu un dāvātu Viņam savas sirds ziedus. 

Es esmu ielicis tajos savu žēlastību un savu gaismu, lai viņu dvēsele kļūtu pilnīga. Viņi ir izredzētie, 

kas saņem un nodod cilvēcei ar savu starpniecību. Viņi ir mani karavīri, mani strādnieki, mani šīs Trešās 

ēras mācekļi. Viņu aprūpē es esmu nodevis kristāldzidra ūdens avotu un tīru augļu koku. Viņi ir tie, kam 

pietika ticības, lai vēlreiz šķērsotu tuksnesi. Tieši viņi, līdzīgi kā Elija, dosies aicināt lielos ļaužu pūļus. 

4 Izredzētā Israēla tauta: jums ir dots Skolotāja pilnvarojums liecināt par Mani saviem līdzcilvēkiem. 

Jūs esat spēcīgais Izraēls, kuru cilvēce atzīs, jo jūs Es esmu apveltījis ar Savu žēlastību un Svētā Gara 

gaismu. 

5 Izraēla, neļauj šim laikam aiziet zudībā. Ir nepieciešams, lai nākotnē jums būtu Mana mācība 

pārpilnībā, lai jūs nebūtu vāji un nevajadzīgi. Es jums esmu teicis, ka pēc Savas aiziešanas Es neatdalīšu 

Sevi no jums. Bet tādēļ pārāk neuzticieties sev un neļaujiet, lai Mans vārds, ko Es jums uzticu ar 

cilvēciskā intelekta starpniecību, paliktu bez ievērības. Es gribu, lai jūs jau tagad sagatavotos, lai tad, kad 

Es jūs sūtīšu cilvēcei, jūs intuitīvi saņemtu Manu vēsti un garīgi sajustu Manu klātbūtni. 

6 Ikviens, kurš zina, kā sagatavoties, būs mans runasvīrs. Kad šis 1950. gads beigsies, jūsu acis 

ieraudzīs daudzus brīnumus, jo cilvēces vajadzības ir lielas. 

Gatavojies, Izraēla, cīņai, bet ar pilnīgām zināšanām par šo Dievišķo Cēloņu. Jo jums būs jāattīra 

pasaules kļūdas un jānovērš to balss nesēju apsēstība un apjukums prātos, kuri turpinās apgalvot, ka Es 

joprojām izpaužu Sevi ar viņu starpniecību. Bet tad tā nebūs Mana gaisma prātos, nedz arī tie nesniegs 

mierinājuma un gudrības vārdus, kā Es tos dodu jums. 

7 Jūs esat ierobežots un nespējat iedziļināties savu līdzcilvēku plānos un domās. Bet Tēvs ar savu 

iedziļināto skatienu var redzēt visu, kas notiks rīt. 

8 Es gribu, lai jūs būtu Mani īstie mācekļi, lai jūs spētu parādīt patieso ceļu, lai jūs būtu Mani 

vēstneši, kas iepazīstina cilvēci ar Manu Darbu. Ar gaismu, ko nesat sevī, kliedējiet tumsu un parādiet, ka 

esat gaismas bērni. 

9 Nezaudējiet drosmi, saskaroties ar pārbaudījumiem, kas parādās jūsu ceļā, un nevairieties no tiem, 

kas jums tuvojas, jo tie būs garīgi trūkumcietēji, kas Manas Dievišķības priekšā ir bez labiem darbiem. 

Jums jābūt pazemīgiem, kas gatavi remdēt sāpes un sagatavot savu līdzcilvēku sirdis, bez lielīšanās ar 

žēlastību, ko Es jums esmu parādījis, liekot mīlestības un gaismas vārdiem nākt no jūsu lūpām. 

10 Es neredzēšu melus tevī, Israēl, jo kādu dienu tas tiks atklāts, un tad pasaule sacīs: "Vai tie ir 

Skolotāja mācekļi? Ja viņi ir viltus mācekļi, tad arī Skolotājs ir bijis viltus māceklis, kas dzīvoja viņu vidū, 

lai nodotu viņiem melus." 

11 Jums ir jāsniedz liecība par Manu patiesību ar labiem darbiem, ar savu atjaunošanos un garīgo 

pilnveidošanos. Es negribu, lai cilvēce Man rīt sacītu: "Kāpēc Tavi izredzētie, lai gan viņi ir saņēmuši 

Dievišķo Vārdu, neizrāda mums žēlastību ─ mums, kas esam lūguši viņus, lai viņi sajustu mierinājumu 

mūsu ciešanās un saņemtu balzāmu, kas dziedē mūsu slimības?" 

Tas viss jums ir jādara, lai šajās sirdīs vairotu ticību un lai pasaule jūs atpazītu. 

12 Tavs uzdevums ir panākt, lai klejotāji sajustu koka vēsumu un atgūtos no savas trakās gaitas. 

Tomēr Es uzrunāšu viņus garīgi, liksim viņiem izjust nožēlu un atzīt savus pārkāpumus Mana Dievišķā 

Gara priekšā. Tad es liksim viņiem saprast, ka Es viņus pieņemu ar atvērtām rokām un neatmetu, lai gan 

viņi joprojām ir lieli grēcinieki. Viņi garīgi dzirdēs Manu balsi, kas viņiem saka: "Mīļotie bērni, Es esmu 
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nesis lielas bēdas par jums, bet tagad ir īstais laiks atjaunoties un ļaut jūsu dvēselei kļūt brīvai." Es liku 

viņiem nožēlot visus savus pārkāpumus un kaunēties par saviem ļaunajiem darbiem. 

13 Tāpēc es tevi mācīšu dienu no dienas, Israēl, lai mana Bauslība paliktu ierakstīta tavā sirdī. Es 

uzrunāšu jūs caur sirdsapziņu un parādīšu jums, kāds ir mans bauslis, kuru jūs neesat ievērojuši, un tā soli 

pa solim jūs kļūsiet par atjaunotiem cilvēkiem, kas piepildīti ar manu gudrību. 

14 Jūs paši piedzīvosiet savu pārvērtību, jūs redzēsiet, kas bijāt agrāk un kas esat tagad, un tad pat 

visstingrākās sirdis pieņems jūsu vārdus. Jūs būsiet viņu padomdevēji un darīsiet viņiem labu ar tīrību 

savās sirdīs un rādīsiet viņiem patieso ceļu. 

15 Kādus norādījumus cilvēce varētu sagaidīt no aklajiem gidiem? Tikai no jums, kas esat gaismas 

bērni, viņi to saņems, jo ar jūsu starpniecību Es atklāsim Sevi. 

16 Pienāks laiks, kad cilvēces vidū gaidāmi lielie pārbaudījumi. Bet jūs, kas esat manā aizsardzībā, 

būsiet kā putni, kas nestrādā, bet tiek baroti. Tad cilvēce būs pārsteigta par to, ka tik lielu nelaimju un 

postu vidū jūs saglabājat drosmi dzīvot un ka tumšie spēki jūs nesatver, jo esat Man paklausīgi. 

17 Jūs esat tie, kam uzticēts atvieglot cilvēku sāpes, iemācīt lūgties zaimotājiem, kuri jau ilgu laiku 

nav pacēluši savas dvēseles lūgšanā. 

18 Bet, lai to panāktu, jums ik dienas vairāk jāduhronizē sevi un jāatbrīvojas no materializācijas. Jo es 

negribu, lai jūs būtu pārspīlēti spirituālisti, nē. Fanātisms Manās acīs ir pretīgs, un to Es vēlos izskaust jūsu 

vidū. Sirdsapziņa jums pateiks, kā dzīvot harmonijā ar visu. 

19 Laiks, kurā jūs dzirdēsiet šo vārdu, ir īss. Tādēļ Mana griba ir, lai jūs izprastu Manas mācības, lai 

jūs tās saprastu un būtu gatavi. 

20 Mācieties no Dievišķā Skolotāja, kurš dod jums norādījumus, kas tiks saglabāti rakstveidā un 

kurus jūs varēsiet baudīt rīt. Jo laiks, kurā jūs dzirdēsiet savu Skolotāju caur cilvēka prātu, jau ir īss. 

21 Tēva žēlastība ienāk jūsu dvēselēs, iedrošina tās un saka tām: Mācieties no manas mācības, jo jūs 

joprojām esat trausli bērni, kas nejūt manu spēku. Katru brīdi Es runāju ar jums arī caur jūsu sirdsapziņu, 

lai liktu jums apzināties savu misiju. 

22 Savā labajā rokā Es turu Bauslību, bet kreisajā - svarus. Šajā izpausmē es no jums aiziešu. Bet 

neuztraucieties, jo Es jūs garīgi pabaros ar Savu Vārdu, un jūs nejutīsieties bāreņi. Jūs Mani nesīsiet sevī, 

jo Es vairs nedarīšu Sevi zināmu ar cilvēka intelekta spējām. Bet Es esmu sagatavojis jūsu dvēseli saziņai 

ar Manu Dievišķo Garu, un jūs saņemsiet Manus norādījumus, kad vien tāda būs Mana Griba. 

23 Pēc manas aiziešanas sāksies jūsu cīņa. 

24 Es jums uzticu Savu Bauslību, lai jūs to studētu un nepārkāptu. Iegūstiet nopelnus pret savu 

Kungu, jo tagad ir pienācis laiks ar patiesu nodošanos savā dvēselē teikt Man: "Kungs, piepildi mūsos 

Savu gribu!". 

25 Ar lielu mīlestību un pacietību Es esmu jūs attālinājis no netīrības, no dažādiem pasaules 

uzskatiem, no elkdievības. Jo jūs bijāt noliekušies tēlu priekšā, zelta teļa priekšā. Cik daudz nezināšanas ir 

bijis visos laikos! Bet Es vienmēr esmu jums Sevi atklājis kā gaismu, kā žēlastību un mīlestību, lai jūs 

neietu akli pa savu ceļu. 

26 Šajā laikā Es atkal esmu jūs izglābusi no dažādajiem ceļiem, pa kuriem jūsu dvēsele ir gājusi un 

kuros jūs esat piedzīvojuši sāpes. Es esmu jums piešķīris dažādas inkarnācijas, lai jūsu dvēsele, atnākot uz 

šīs planētas, attīstītos. Bet šajā laikā es esmu jūs atradis ieslīgušus dziļā letarģijā. Es neesmu atradis gatavu 

sirdi, lai atgādinātu jums par otrās ēras pravietojumiem. Bet Mana griba ir bijusi darīt Sevi zināmu caur 

cilvēka prātu, lai jūs atkal mācītu mīlēt cits citu. 

27 Mana mīlestība un mana gaisma ir nolaidusies uz jūsu dvēselēm kā žēlastības rasa, lai jūs rīt varētu 

parādīt pasaulei manu Likumu. Ja jūs zināt, kā sagatavoties, jums nebūs rokas, kas jūs apzīmogotu un 

radītu jums sāpes. 

28 Jūs dosieties ceļā kā otrās ēras apustuļi. Viņi zināja, kā sagatavoties un sagaidīt īsto laiku, lai dotos 

ceļā un izplatītu Manu mācību. No dažādām sektām un reliģiskajām kopienām Es izraudzīšos tos, kas 

piederēs Man. Viņi Mani atpazīs un zinās, kā pildīt savu misiju. 

29 Jums būs jācenšas nest cilvēcei Manas mācības, lai viņus sasniegtu Manas Debesu Valstības miers. 

Jo mans skatiens redz viņu sāpes, viņu pamestību. 

30 To es jums esmu piedāvājis, mīļotā tauta, un jūs redzēsiet, kā mans solījums piepildīsies. Jūsu 

dvēseles kāps soli pa solim, līdz sasniegs kalna virsotni. 
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31 Nebaidieties no cilvēku runām, ne no viņu spriedumiem, bet baidieties no sava Dieva tiesas. 

Atcerieties, ka Es jums esmu teicis, ka Es kā Tiesnesis esmu nepielūdzams. Tāpēc vienmēr vēlieties Mani 

kā Tēvu, kā Dievu, lai jums dzīves ceļā nekā netrūktu. 

32 Es nāku, lai sasaistītu ļaunumu sējumos un iemestu tos ugunī. Jo ikvienu sliktu sēklu nopļaus Mans 

Dievišķais sirpis, kas ir šis Vārds, kurš nāk pie jums, lai dotu jums žēlastības dzīvību. 

33 Kā Skolotājs Es jūs vienmēr gaidu, lai jūs pamācītu, lai jūs vadītu pa ceļu. Svētīgi jūs, kas nākat 

klausīties Manu Vārdu, jo vēlāk jūs dosieties nest Labo Vēsti saviem līdzcilvēkiem. Tas, kurš Mani 

sapratīs un īstenos Manu mācību, izcīnīs svētlaimi savam garam. 

34 Daži no jums Man saka: "Kādēļ mēs Tevi nejūtam, Kungs?" Bet es jums saku: Vai jūs neesat Mani 

sajutuši, kad darāt labu darbu, kad izrādāt žēlsirdību savam līdzcilvēkam? Vai jūs nejūtat gandarījumu, 

kad izpildāt savu misiju? Jo šis jūsu gandarījums ir tāds, it kā jūs justu Mani. Jo tas, kas dara ļaunu, 

attālinās no Manis, un tad viņš tik tikko var sajust Manu klātbūtni. 

Es esmu ikvienā labā darbā, žēlastībā, ko jūs izrādāt ─ ne tikai tad, kad dalāties ar savu maizi, bet arī 

tad, kad sniedzat mīlestības un mierinājuma vārdus, lai iedrošinātu dvēseles, lai mierinātu sirdis šīs dzīves 

ciešanās. Cik daudziem ir vajadzīga neliela mīlestība, cik daudz pamestu sieviešu kliedz pēc 

uzmundrinājuma vārdiem, un jums, mani izredzētie, ir jācenšas nest mīlestību, uzmundrinājumu un 

stiprinājumu ikvienam, kam tas vajadzīgs. 

35 Pasaule iet bojā savā deģenerācijā, haosā, savā trakulīgajā skrējienā uz ļaunumu. Tomēr Es jums 

esmu uzticējis šo laivu, lai glābtu tos, kas ir atkritumos, tos, kas nav dzirdējuši Manu Vārdu, bet kuru 

dvēseles jūt vajadzību to saņemt. Tāpēc Es vēlos, lai jūs pamodinātu tos un liecinātu cilvēcei par Manu 

Klātbūtni šajā laikā. 

36 Lieciniet, ka šajā laikā Es Sevi darīju zināmu caur cilvēka intelektu, un sakiet neticīgajiem, ka, ja 

Es kļuvu cilvēks Otrajā Laikā, lai dzīvotu kopā ar cilvēkiem, tad kāpēc gan Es nevarētu darīt zināmu Sevi 

šodien caur grēciniekiem, kurus Es esmu sagatavojis ar Savu žēlastību? 

37 Kāpēc jūs vairāk uzticaties cilvēku darbiem un apšaubāt sava Dieva un Kunga brīnumus un 

labvēlību? 

38 Atcerieties manus soļus uz zemes kā Jēzum, atcerieties, ka agrā bērnībā es runāju ar bauslības 

doktoriem. Es mācīju jūs lūgties un būt pazemīgiem. Es piedzimu stallī un nomiru pie krusta. Un, tā kā Es 

jums esmu devis šo pamācību, kāpēc gan šajā trešajā laikmetā, kad pasaule ir pašā sabrukuma plaukumā, 

jūs nedzirdētu Manu Vārdu un neparādītu jums ceļu, ko Es jums mācīju otrajā laikmetā? 

39 Cilvēki nēsā naidu un ļaunu gribu un tiecas pēc liekām lietām, un viņu sirdīs ir arī fanātisms. 

40 Cilvēki, jūs Man jautājat: "Kādēļ, Kungs, kopš Tu mūs sagatavoji ar savu žēlastību, mūsu ceļā ir 

kļuvis vairāk pārbaudījumu?" Un es jums atbildu: Otrajā Laikā Es mācīju jums ciest un būt pazemīgiem. 

Atcerieties, ka viņi Mani izveda uz asins ešelona, uzspieda Man ērkšķu vainagu uz tempļiem un niedru 

Man rokā, un tad izsmēja Mani. Taču es paliku lēnprātīgs un pazemīgs. Es zināju, ka Manas Asinis ir 

jāizlej kā cilvēces pestīšanas simbols. Kad jūs esat zinājuši, ka Es atmetu šos rūgtumus, šīs neģēlības, šīs 

ciešanas? Nekad. Es cietu no mīlestības pret jums visiem un izlēju Savas asinis, lai parādītu jums ceļu uz 

pestīšanu. Taču jūs šajā laikā nepārliesiet savas asinis, jūs tikai ar labu gribu sagatavosieties runāt pasaulei 

par manu patiesību. 

41 Es jums esmu devis zobenu un aicinājis jūs par saviem karavīriem. Jūs esat daļa no Maniem 

saimniekiem, kurus Es iedrošinu ar Savu Vārdu, un Es jums saku: cīnieties un nebaidieties no pasaules, jo 

Es esmu jūsu Tēvs un aizstāvēšu jūs, apgaismoju jūs, lai jūs nekļūtu par cilvēces upuriem. 

42 Mīļotā tauta: Jūs ātri sapratīsiet, ka Mans Vārds jūs izglābs. Es jums esmu bijis jums kā mīlošs 

Tēvs, lai jūs neciestu un nekļūdītos. 

43 Pilns pacietības es turpinu jūs vadīt, lai rīt jūs būtu piemērs saviem līdzcilvēkiem. 

44 Attālinieties no pasaules, lai jūsu dvēsele saņemtu Manu žēlastību un nezaudētu Manu mieru un 

Manu mīlestību ─ lai jūs nesaskartos ar ērkšķiem, ko pasaule ir radījusi ar savu ļaunumu. Es esmu jūs 

izvilcis no bezdibeņa un vadījis, lai jūsu dvēsele soli pa solim varētu tuvoties Man. 

45 Mana gaisma nekad nav attālinājusies no cilvēkiem, es vienmēr esmu tuvu viņu sirdij. Jo kā gan Es 

varētu atstāt Savus bērnus pusceļā? Un atstāt viņus bez Manas žēlastības šajā laikā, kad Es dzirdu sāpju 

vaimanas? 
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Es esmu novērsis jūsu sāpes un devis jums atpūsties zem dzīvības koka un pabarojis jūs ar tā augļiem. 

Pēc manas aiziešanas jums nebūs bada un slāpju, un jūs dalīsieties augļos, ūdenī un maizē ar izslākušajiem 

un izsalkušajiem, ar trūkumcietējiem. 

46 Paskaties uz tautām, kas ir izpostītas un cietušas no spēcīgām vētrām. Tāpēc Es jūs sagatavoju, lai 

jūs apgaismotu, lai jūs varētu celties līdzīgi savam Skolotājam un lai ar jūsu starpniecību Es varētu 

atbrīvot viņus no viņu dvēseles nomāktības. Jo es darīšu viņiem zināmu patiesību, apgaismoju viņu dvēseli 

un prātu un atbrīvoju viņus no maldiem, kas ienākuši pasaulē. 

47 Gatavojieties, mani bērni, lai ar manu spēku un manu gaismu jūs vadītu zemes ļaudis un liktu tiem 

sajust manu mieru. 

48 Svētā nevainība ir inficējusies ar pasaules izvirtību, jaunieši seko tās elpu aizraujošajam ceļam, un 

arī jaunavas ir zaudējušas pieticību, šķīstību un nevainību. Visi šie tikumi ir pazuduši no viņu sirdīm. Viņi 

ir barojuši pasaulīgās kaislības un vēlas tikai baudas, kas ved viņus uz bojāeju. 

Es runāju ar jums visā skaidrībā, lai jūs varētu spert stingru soli savas dvēseles evolūcijā.  

49 Es gribu, lai jūs celtos un būtu vienībā ar savu Dievu, lai jūs varētu parādīt žēlastību, kas ietverta 

manā darbā. 

50 Mīļotie ļaudis: Jūs šobrīd kāpjat soli pa solim, lai varētu sasniegt kalna virsotni. Sestās Sveces 

gaisma apgaismo Visumu, un Es vadu dvēseles un dodu tām pacēlumu, lai tās varētu sasniegt Mani. 

51 Es jums esmu uzticējis laiku, lai jūs atkal saņemtu Manu mācību, lai Mana Svētā Gara gaisma 

kliedētu tumsu no jūsu dvēselēm. Ar grēcinieku intelekta palīdzību Es jums esmu devis Savu gudrību ar 

vienkāršiem vārdiem, bet kuru jēga ir patiesa. 

52 Rīt jūs dosieties nest Labo vēsti un liecināt par Mani dažādos zemes ceļos, lai cilvēki atbrīvotos no 

tā, kas ir kaitīgs, no grēka un nesaskaņām, lai visi atzītu sevi par viena Tēva bērniem. Jo Garam nav ne 

sociālo šķiru, ne rasu, ne dižciltīgu dzimtu. No viena Tēva jūs visi esat cēlušies, un pie Manis jums 

jāatgriežas. 

53 Pašlaik cilvēce savas nepaklausības dēļ cieš savu lielo šķīstīšanos, taču tā nav sapratusi, ka pati sev 

ir radījusi šo ciešanu kausu. Bet es kā Tēvs esmu atnācis šajā laikā, lai nosvērtu krustu, ko jūs nesat uz 

saviem pleciem. 

54 Visos laikos tautas nav cienījušas viena otru, tāpēc tās ir radījušas robežas un dažādas ideoloģijas 

un attālinājušās viena no otras. 

55 Es esmu sevi darījis zināmu jūsu vidū, lai jūs varētu ņemt Mani par paraugu, lai tuksnesī saules 

dedzinošie stari jūs nenogurdinātu. Es esmu jūs apmācījis ar Savu gudrību, lai jūs varētu rādīt cilvēcei 

ceļu. 

56 Otrajā Laikā Es sagatavoju Savus divpadsmit apustuļus, lai tie mācītu cilvēci. Bet šajā Trešajā 

Laikā Es esmu apvienojis 144 000 cilvēku, lai sagatavotu viņus un lai cilvēce atkal varētu saņemt Manu 

žēlastību caur šo tautu. 

57 Mīļotais Israēls: Cik ļoti cilvēki ir atpalikuši savas nepaklausības dēļ, ķermeņa vājību dēļ, kas ir 

novājinājušas dvēseli un nav ļāvušas tai garīgi pilnveidoties, kā tas ir Mana Griba! 

58 Studējiet un izziniet manu mācību, lai rīt jūs to varētu nodot saviem līdzcilvēkiem. Es neesmu 

atnācis, lai mulsinātu cilvēci ar savu mācību. Es esmu atnācis tikai tādēļ, lai atbrīvotu to no grēkiem, lai tā 

varētu doties pa patieso ceļu un iemantotu Manu mieru. Es stiprinu jūs, mīļotā tauta, lai jūs varētu uzsākt 

cīņu. 

59 Tuvojas laiks, kad jūs vairs nedzirdēsiet šo Vārdu caur balss nesēju. Bet Es neatdalīšu Sevi no 

Saviem bērniem. Jūs patiešām sajutīsiet šīs izpausmes trūkumu, bet tāpat kā Es garīgi esmu bijis ar jums 

no paša sākuma, tā Es būšu līdz galam, jo tāda ir Mana griba. 

60 Mīļotie mācekļi: Es gribu, lai jūs ar saviem darbiem liecinātu par to, ko Es jums esmu uzticējis šajā 

Trešajā Laikā. Jau Otrajā Laikā es jums sacīju: "Mīliet cits citu." 

Kad cilvēki nāks tevi uzklausīt, tu viņiem rādīsi ceļu, liksi saprast, cik aplami viņi ir bijuši, un 

izskaidrosi viņiem katru no mācībām, ko Es tev esmu devis. Jūs viņiem paskaidrosiet, kāpēc esat 

spirituālisti, kāpēc esat izraēlieši un kāpēc esat mariāņu trinitāristi. Atcerieties, ka Es jums esmu teicis, ka 

jūs esat izraēlieši ─ ne pēc miesas, bet pēc gara, jo jūs esat īstie Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba pēcteči, kuru 

Es nosaucu par Izraēlu, jo viņš pārbaudījumā pierādīja savu spēku, tādēļ arī jums kā izraēliešiem jābūt 

stipriem. Jūs esat spirituālisti, jo Es esmu jūs mācījis meklēt un mīlēt Mani ar savu garu. 
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61 Kāpēc jūs meklējat un mīlat Mariju? Jo Otrajā Laikā Es uzticēju jūs viņas Mātes maigumam, un 

viņas Gars aizlūdz par jums un par visu cilvēci. 

62 Levija cilts jau Pirmajā Laikā tika izraudzīta, lai viņi būtu Dieva kalpi, priesteri. Un šajā Trešajā 

Laikā Leviju cilts atkal tiek veltīta kalpošanai manai Dievišķībai. Viņi ir tie, kas veltījuši sevi savas 

misijas īstenošanai. 

63 Cilvēki, nerīkojieties kā Jūda, nenoliedziet Mani kā Pēteris, nešaubieties par Mani kā Toms. Bet, ja 

jums būtu šādas vājības, cik daudz sāpju jūs sagādātu Manam Garam! 

Vērojiet un lūdzieties, ņemiet manus apustuļus par piemēru savā paklausībā un, līdzīgi viņiem, lai 

neviens negribētu būt lielāks par otru, jo Man jūs visi esat vienādi, un pēc jūsu darbiem būs jūsu dvēseles 

izaugsme. Es jums saku, tāpat kā Saviem mācekļiem: "Tēva namā ir daudz mājokļu." Bet jums ir jākļūst 

cienīgiem tajās dzīvot. Daži no jums ieradīsies agrāk, citi vēlāk. Ļaujiet savai dvēselei pacelties augšup 

caur labiem darbiem, pildot Bauslību. 

64 Kad tu pāriesi aizsaulē, Es tev parādīšu grāmatu, kurā būs ierakstīti tavi labie un ļaunie darbi, un 

tava dvēsele priecāsies, kad Mana taisnīguma svaru kausi nosvērsies uz tavu nopelnu pusi. Bet, ja tā 

nenotiks, jūs atgriezīsieties uz šīs planētas un vēl vienu reizi izlīdzināsiet zaudējumus. Tie no jums, kas ir 

izpildījuši savu uzdevumu, turpinās gūt nopelnus no Garīgās Valstības, lai paceltos vēl augstāk, un jūs 

cīnīsieties un strādāsiet cilvēces labā, tāpat kā eņģeļi un Mana Garīgā Pasaule, kas ir uzvaras kārtā izgājusi 

cauri Krustugunīm. 

65 Tā jūs pakāpeniski izradīsiet patiesu svētlaimi un galu galā saplūdīsiet ar Manu Dievišķo Garu, jo 

jūs zināt, ka esat nākuši no Manis un jums jāatgriežas pie Manis tīriem un šķīstiem. 

66 Ja jūs saprastu, cik ļoti jūsu dvēseli attīra sāpes, jūs mīlētu sāpes. Bet "miesa" novājina dvēseli. Bet 

es jums esmu runājis par lūgšanu, lai jūs varētu aizsargāties pret kārdinājumiem. 

67 Pēc tam, kad šis vārds vairs nebūs dzirdams jūsu ausīs, jūs dosieties dot cilvēcei visu, ko esat 

uzkrājuši. Tad jūs atzīsiet Manas mācības diženumu un zināsiet, kā pacelties un komunicēt ar Manu 

Dievišķību no gara uz garu. Kad jūs būsiet pie Manis, Es jums sacīšu: 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 345 
Mans miers lai ir ar jums! 

1 Laipni lūdzam visus pie Skolotāja! 

2 Mīļotā tauta: Ir pagājuši tikai daži rīta cēlieni, kopš Es kā Tiesnesis esmu bijis jūsu vidū, kopš Es 

līdz sirds dziļumiem tiesāju Savu Israēla tautu un atradu vienus lūdzošus un aizlūdzošus, bet citus 

vienaldzīgus pret garīgām atklāsmēm un atvērtus tikai pasaules kārdinājumiem. Dažus es satiku ar patiesu 

garīgo sagatavotību un atvērtību, citi nogrima regresijā ─ daži no Maniem bērniem bija rutīnā, bet citi - 

bez garīgās sagatavotības. 

3 Es novērtēju cilvēku mīlestību un atklāju, ka viņi vēl nemīl viens otru kā brāļi, ka mana izredzētā 

tauta vēl nejūt un nedzīvo garīgā harmonijā. 

4 Es dzirdēju draudzes lūgšanas, un dažās bija dzirdama nožēla par nepareiziem darbiem, citās - 

kautrīgs lūgums par mieru pasaulē un Izraēlas tautas apvienošanos. Bet cik maz patiesībā bija tādu, kas, 

apzinoties savu atbildību Dieva un pasaules priekšā, prata pazemīgi celties Skolotāja priekšā ar patiesu 

garīgo redzējumu, vēloties saņemt pamācību ─ kas prata stāvēt Tiesneša priekšā ar noliektu kaklu, 

guldoties Tēva apskāvienos kā bērni, kuri zina, ka Dievs ir pārāks par visu mīlestību. 

Šajā svētīgajā notikumā, šajā žēlastības mirklī Tēvs izlēja savus garīgos labumus. Savu iedvesmu, savu 

taisnību un norādījumus Viņš nodeva daļēji ar cilvēku starpniecību un lielā mērā arī no gara uz garu, īpaši 

saviem ļaudīm, bet arī pasaulei un visai pasaulei. 

5 Šī jau ir bijusi mana pēdējā mācību uzruna, kurā es pie jums ierados kā tiesnesis, kurā mans ar 

cilvēcisko spēju palīdzību pārraidītais stars bija pie jums, visu provinču "strādnieku", visu draudžu 

pārstāvju, garīgo Trīsvienības kalpotāju, ar kuru saprašanas spēju palīdzību es jums darīju zināmu savu 

darbu un iedrošināju klausītāju daudzu ļaužu ticību, ieskaujot tos. 

6 Nākamajos laikos es jūs atkal redzēšu tādus vienotus, bet vairs ne šāda veida mītiņos. Tā tauta to 

sajuta savā garā un raudāja. "Miesa" ir bijusi vāja un pretojās tuvojošajām atvadām un šo mītiņu 

pārtraukšanai. 

7 Elijs bija jūs sagatavojis, bija jums jau iepriekš norādījis uz šo brīdi ar savu garīgo rādītājpirkstu, 

lai visa tauta būtu pamodināta, pamodināta un modra, lai tā nebūtu vienaldzīga pret šo tiesas un žēlastības 

laiku. Jo Elija vienmēr parādās kā ceļvedis dvēseļu ceļā un sagatavo ceļus, noņem ērkšķus un 

laukakmeņus, lai manu bērnu kājas ceļā nesavainotos. Viņš zvana garīgo zvanu, kas caur sirdsapziņu runā 

uz dvēseles dziļumiem, lai jūs pamostos, piepildīti ar gaismu, lai dzirdētu Tā balsi, kas nāk ─ Tā, kas 

vienmēr saka: "Es esmu šeit!". Jo Tēvs ir klātesošs katrā brīdī un vietā. 

8 Katru sprieduma brīdi es iedziļinājos cilvēka sirdī un satiku to pilnu sāpju, nedrošības, tumšu 

priekšnojautu. Es pietuvojos, lai sadzirdētu tās pulsēšanu, lai uzklausītu tās lūgumu, kas ir arvien mazāk 

un mazāk garīgs, kas arvien vairāk un vairāk attālinās no savas izcelsmes, jo tie vēlas materiālas lietas, 

tikai zemes zināšanas un tieksmes. Tā es sastapos ar cilvēci, ar cilvēku, kas ir tikai aizņemts ar pasaules 

labumiem, bet ar baiļu pārpilnu dvēseli, kurā ir tikai viens stars, viena cerības dzirksts. Bet Es šo dzirksti 

neizdzēsu, gluži otrādi, Es to atdzīvināju ar Savu patiesību, ar Savu mierinājumu, Savu iedrošinājumu un 

Savu būtību. Tajā žēlastības mirklī Es garīgi izklīdu pa visu pasauli, lai Mana Klātbūtne būtu jūtama un 

Mana Būtība būtu visos bez izņēmuma, jo arī Elija jau iepriekš bija sevi darījis zināmu. 

Kad es atnācu, dvēseles un sirdis jau bija sagatavojis Elijas gars, Dieva Ceļa rādītājs visos laikos un 

visos laikmetos. Jo Elija ir tas, kurš vienmēr ir bijis ar jums un kuru jūs reti kad esat sajutuši. 

9 Elija ir lielais Gars, kas atrodas pie Dieva labās rokas, kurš savā pazemībā sauc sevi par Dieva 

kalpu; ar viņa starpniecību, kā arī ar citu lielo Garu starpniecību Es virzu garīgo Visumu un īstenoju lielus 

un augstus padomus. Jā, Mani mācekļi, Manā rīcībā ir daudz dižo garu, kas pārvalda radību. 

10 Tad jūs sev jautājat: "Vai Tēvs nav Tas, kas dara visu?" Bet es jums atbildu: Es esmu Tas, kas visu 

paveic, jo Es esmu visos garos. Es esmu visās radībās, un bez Manis nekas nekustas. Bet, tāpat kā Es esmu 

devis dzīvību daudziem gariem, Es esmu devis tiem visiem līdzdalību Savā darbā, Savā darbā, vietu Savā 

radībā ─ cienīgu vietu pie Manas labās rokas. 

Pēc tam, kad es jūs visus, no pirmā līdz pēdējam, biju sagatavojis tam žēlastības rītam, kas bija pagājis, 

Elija parādīja savam Kungam laukus, kas bija bagāti ar nezālēm. Bet Tēvs sacīja Viņam: Lai tas notiek! 
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Tomēr nezāles vēl nedaudz savairosies, nezāles turpinās plaukt, padziļinās savas saknes un vēl vairāk 

izplatīsies pa zemi. Bet drīz pienāks pļaujas laiks, drīz sāks strādāt sirpis, un tad starp ļauno sēklu būs arī 

kvieši, kaut arī tie būs patiešām reti. Bet tā tiks glabāta manās sētavās, lai to atkal sētu, kad pienāks stunda 

un zeme būs piemērota un auglīga, bet rauši tiks iemesti ugunī, sasaistīti sējumos. 

11 Ļaunums ir pieaudzis cilvēku vidū, mana tauta. Labestība, tikumība, mīlestība ir bijušas vājas, 

saskaroties ar ļaunuma, slimību, sērgu, mēra un nelaimju invāziju. Viss, kas ir korupcijas sēkla, ir inficējis 

labā cilvēka sirdi, ir licis paklupt, ir samazinājis ticīgo skaitu, jo ļaunumam ir bijusi liela vara pār cilvēci. 

12 Es esmu ļāvis tam notikt jums piešķirtās gribas brīvības dēļ. Jo aiz visa sabrukuma, tumsas un 

cilvēku maldiem slēpjas dievišķā gaisma, gars, kas nepazūd un nekad nepazudīs. Pastāv sākotnējā būtība, 

kas ir gaismas dvēsele, kas saglabā neskartu Tēva doto skūpstu un kas ir dievišķais zīmogs, ar kuru Es 

esmu sūtījis visus Savus bērnus uz cīņas ceļu. Pateicoties šai īpašībai, neviena no šīm dvēselēm netiks 

pazaudēta. 

13 Zaudēto skaits ir liels. Bet zemes virsū, dažādu tautu, kas veido zemes iedzīvotāju kopumu, plecos, 

maznozīmīgās pilsētiņās un zemienēs netrūkst tādu siržu, kas prot pacelties, kas ievēro ar savu Kungu 

noslēgto derību un ir piemērs un garīgs atbalsts ļaužu pūļiem. Kad viņi lūdzas, jautājiet Man: "Kāpēc ir tik 

daudz ļaunuma? Kāpēc cilvēku sirdīs nav nožēlas? Kāpēc cilvēce nepamodina labestību, mieru? Kāpēc 

cilvēki nespēj saprast viens otru, mīlēt viens otru, atzīt viens otru par brāļiem un māsām Dievā?" 

14 Bet Tēvs dod mieru un cerību tiem, kas vēro un lūdz, un saka viņiem: Pagaidiet, kamēr tie, kas ir 

grēkojuši visvairāk ─ tie, kas cilvēcei ir sagādājuši vislielākās sāpes ─ vēlāk kļūs par viņu lielākajiem 

labuma guvējiem, jo viņi nebūs īsti "miruši". Mirs grēks, pazudīs tā ķermenis, pazudīs tumsas spēki kā 

cilvēka grēka cēlonis. Bet dvēsele, sava gara vadīta, nekad nepazudīs, pat ja tai būs jāiziet cauri lieliem 

krucifiksiem, lielām reparācijām un dvēseles attīrīšanām, pat ja tai būs jāiziet cauri miesas nāvei, pat ja tā 

jutīs, ka tumsa, kas to apņem tās grēku izpirkšanas laikā, ir mūžīga ─ pat ja tā jutīs, ka tās nožēlas uguns ir 

elles uguns. Tas viss pāries, no tā visa viņa iznāks vesela un tīra ─ tīrāka par zeltu, kad tas iziet cauri 

tīģelim. 

15 Jūs nevarat iedomāties vai novērtēt dzīvi, pamatojoties uz cilvēka izskatu. Jūs nezināt, kas notika 

pirms jūsu eksistences uz zemes, citās pasaulēs, aizsaulē, kas jums ir neaptverama. Bet atcerieties manas 

mācības, tās ir jūsu ceļš. 

16 Pastāv spēki, kas ir neredzami cilvēka skatienam un neaptverami cilvēka zinātnei un kas pastāvīgi 

ietekmē jūsu dzīvi. Ir labie un ir sliktie, gaišie un arī tumšie. 

17 No kurienes nāk šīs ietekmes? No gara, no prāta, no jūtām. 

18 Visas šīs vibrācijas caurstrāvo telpu, cīnās savā starpā un ietekmē jūsu dzīvi. Šīs ietekmes nāk no 

inkarnētām dvēselēm, kā arī no būtnēm bez zemes ķermeņa. Jo gan uz zemes, gan aizsaulē ir gan gaismas 

dvēseles, gan apjukušas dvēseles. 

19 Ja jūs jautājat Man, kāds bija šo spēku sākums, izcelsme, Tēvs jums atbild: 

20 Pirms radās pasaules, pirms radās visa radība un radās matērija, mans Dievišķais Gars jau 

pastāvēja. Bet kā Visvienība Es sajutu sevī milzīgu tukšumu, jo biju kā karalis bez padotajiem, kā meistars 

bez mācekļiem. Tādēļ Es iecerēju radīt būtnes, kas būtu līdzīgas Man pašam, kurām Es veltītu visu Savu 

dzīvi, kuras Es mīlētu tik dziļi un cieši, ka, kad pienāktu laiks, Es nevilcinoties upurētu Savas asinis par 

tām uz krusta. 

21 Neuztraucieties, kad es jums saku, ka mīlēju jūs, pirms jūs vēl nebijāt. Jā, mīļie bērni! 

22 Lai Dievs varētu saukt Sevi par Tēvu, Viņš lika gariem iznākt no Viņa miesām ─ radībām, kas 

līdzinājās Viņam Viņa dievišķajās īpašībās. Tā bija jūsu izcelsme, tāpēc jūs radāties garīgai dzīvei. 

23 Bet, tā kā Tēvs ir bezgalīgs un, radījis jūsu dvēseli, ilgojās, lai Viņa bērni Viņu saprastu, Viņš 

radīja materiālo dzīvi, Viņš radīja vienu no jūsu pagaidu mājām - pasauli. 

24 Tēvs visu veidoja un sagatavoja ar perfektu, bezgalīgu pacietību, lai bērns neatrastu nekādas 

nepilnības, bet atrastu sava Tēva pēdas ik uz soļa un katrā darbā. Jo viss jau no paša sākuma bija ieplānots 

kā grāmata, kuras lappusēs laika gaitā tu atradīsi kāroto atbildi uz jautājumu, ko Tu Man uzdosi: "Kas Es 

esmu, no kurienes Es esmu nācis un uz kurieni Es eju?" 

25 Kad viss bija sagatavots, Es devu dvēselei zemes ķermeni, kas tai kalpoja kā spieķis, kā apģērbs, 

lai tā apdzīvotu brīnišķīgu pasauli, kas tai radīta ar gudrību un pilnību ─ Grāmatu, kas Tā Kunga bērniem 
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tika dāvāta ar visām tās mācībām un skaistumu kā pakāpienu kāpnes, kas sākās šajā pasaulē un sniedzās 

līdz bezgalībai. 

26 Un, kad viss bija sagatavots, es sacīju inkarnētajai dvēselei, cilvēkam: Šeit ir jūsu pagaidu mājas. 

Ejiet saviem ceļiem, dzeriet no avotiem, nobaudiet un baudiet augļus, atpazīstiet Mani visā tajā. 

27 Tas ir jūsu materiālās dzīves sākums, bet tas, ko jums šeit stāsta Tēvs, ir tālu atpakaļ, tas ir 

apglabāts laika gaitā. 

28 Ar jūsu aprēķiniem, ar jūsu augstākajām zinātnēm, kas mēra un aprēķina laikus, nepietiktu, lai 

noteiktu sākumu darbam, ko var paveikt tikai Dievs, jo Viņš ir vienīgais, kas vienmēr būs ārpus laika. 

29 Tā kā zinātnieks nevar precīzi noteikt šīs pasaules vecumu, kā tad viņš varētu saprast Universālās 

Dzīvības sākumu, ja vien Es viņam to neatklāšu? Tomēr, lai jūs nelauztu galvu, jo vēlaties uzzināt to, kas 

jums nav sasniedzams, jums pietiek ar zināšanām, ko jums šodien ir teicis Tēvs, Visvarenais, kurā ir 

klātesošs tas, kas ir bijis, kas ir un kas būs, un kas būs: Jūsu dzīves sākums ir ļoti tālu atpakaļ, zināšanas 

par to laika gaitā ir zudušas. 

30 Kad cilvēks sāka dzīvot pasaulē, viņš dzīvoja garīgu, tīru un nevainīgu dzīvi. Bet Tēvs jums jautā: 

Vai jūs ticat, ka Es biju apmierināts ar šo radību tīrību ─ tīrību, kas izrietēja no viņu nezināšanas, no viņu 

zināšanu trūkuma? Nē, mācekļi, šīs nezināšanas dēļ Tēvu nevarēja ne pazīt, ne saprast, ne mīlēt, šī garīgo 

nopelnu trūkuma dēļ nevarēja novērtēt nevienu no Viņa Dievišķajām īpašībām, un Es negribēju, lai jūs 

būtu zemākas būtnes, kas pakļautas Manai augstākajai gribai, vai kaut kas līdzīgs tām mašīnām, ko jūs 

konstruējat, bez savas gribas, bez savas dzīves. 

Tāpēc Es dvēselei piešķīru brīvas gribas dāvanu un ļāvu ķermenim atklāt dvēselei cilvēka dzīves 

noslēpumus. Bet es ar intuīcijas palīdzību atklāju dvēselei Radītāja-Tēva esamību. Ņemot vērā ķermeņa 

vājumu, tas bija dvēseles spēks, ko vadīja gara gaisma, kurā ir Mans taisnīgums, Mana gudrība un Mana 

balss. 

31 Brīdī, kad dvēsele pamodās cilvēciskajai dzīvei caur savu fizisko maņu "balsi", tā atteicās no savas 

garīgās dzīves, un sākās krustuguns, cīņa, grūtības, sāpes, visu domu, vārdu un darbu sekas, un sākās 

dvēseles un cilvēka spēju izvēršanās. 

32 Jā, mani bērni, visu to domu, vārdu un darbu sekas, ko cilvēks ir piedzīvojis kopš paša sākuma 

brīvās gribas dēļ, izraisīja neredzamie spēki, šīs labā un ļaunā vibrācijas. 

33 Tie, kuri, izmantojot brīvo gribu, sāka dzīvot veselīgi un centās sasniegt savu un savu tuvāko 

labklājību, radīja veselīgas, labvēlīgas vibrācijas. Bet tie, kas, tāpat kā viņi, izmantojot brīvo gribu, 

neklausījās sirdsapziņas balsī un rīkojās saskaņā ar savam ķermenim piemītošajām egoistiskajām 

tieksmēm, radīja neveselīgus, vilinošus spēkus. 

34 Abas vibrācijas palika telpā ─ gatavas palielināt vai samazināt savu intensitāti atkarībā no cilvēku 

domām, atkarībā no viņu iepriekšējiem darbiem. Taču šie neredzamie spēki nepaliks atrauti no dvēseļu 

evolūcijas ─ nē, mācekļi. Šīs vibrācijas paliktu apslēptas virs visām dvēselēm, pakļaujoties tām atbilstoši 

viņu domām un darbiem. 

35 Tie, kurus iedvesmoja sirdsapziņas gaisma, spēja atvairīt sliktās ietekmes un pievērsties 

labvēlīgajām, veselīgajām vibrācijām. Bet tie, kuri, izmantojot brīvo gribu, darīja darbus, kas bija pretrunā 

ar dievišķo bausli, piesaistīja kaitīgas, neveselīgas vibrācijas un tādējādi palielināja savu apjukumu, un no 

šī nelīdzsvarotības traucējuma radās slimības un zemas kaislības, kas moka cilvēku līdz pat jūsu dienām. 

36 Es, kas zinu jūsu pirmsākumus un jūsu nākotni mūžībā, devu pirmajiem cilvēkiem ieročus, ar 

kuriem viņiem jācīnās pret ļaunuma varām. Bet viņi tos noraidīja, priekšroku dodot ļaunuma cīņai pret 

ļaunumu, kurā neviens nav īsts uzvarētājs, jo abi iznāk uzvarēti. 

37 Ja jūs Man jautājat, kādus ieročus Es devu cilvēcei cīņai pret ļaunumu, Es jums saku, ka tie bija 

lūgšana, neatlaidība bauslībā un mīlestība cits pret citu. 

38 Es jums esmu runājis par labā un ļaunā spēku izcelsmi, un tagad es jums stāstu: Šīm vibrācijām 

bija jāsasniedz visas pasaules, kuras Es radīšu, lai pārbaudītu Tā Kunga bērnus. Bet ar to es nevēlējos jūsu 

sabrukumu, bet gan jūsu pilnību. Pierādījums tam ir tas, ka Es vienmēr esmu atklājies Saviem bērniem - 

vai nu runājot ar jums caur sirdsapziņu, vai mācot jūs caur Saviem vēstnešiem, vai arī kļūstot par cilvēku 

starp Maniem bērniem, kā Es to darīju Otrajā Laikā caur Jēzu. 
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39 Nav rasu vai cilšu, lai cik neizsmalcinātas tās jums liktos ─ pat tādu, kuras jūs nepazīstat, jo tās 

dzīvo nepieejamos mežos ─ un kuras nebūtu piedzīvojušas manas mīlestības izpausmes. Viņi ir dzirdējuši 

debesu balsis briesmu brīžos, kas viņus sargā, pasargā un dod padomus. 

40 Jūs nekad neesat dzīvojis pamests. Kopš paša sākuma, kad jūs atdzīvojāties, jūs esat manas 

mīlestības aizsegā. 

41 Jūs, cilvēciskie vecāki, kas mīlat savus bērnus, - vai jūs spētu viņus atstāt likteņa varā, kad viņi 

tikko piedzimuši šajā dzīvē, kad viņiem visvairāk nepieciešama jūsu aprūpe, jūsu uzticība, jūsu mīlestība? 

Es esmu redzējis, ka jūs rūpējaties par saviem bērniem pat tad, kad viņi ir sasnieguši pilngadību; pat 

par tiem, kas pārkāpuši likumus, kas jūs sāpinājuši, jūs rūpējaties ar vislielāko mīlestību. 

Bet, ja jūs šādā veidā atbildēsiet uz savu bērnu vajadzībām, kāda būs jūsu Debesu Tēva mīlestība, kurš 

jūs mīlēja vēl pirms jūs vēl bijāt? 

42 Es vienmēr esmu nācis jums palīgā, un šajā laikā, kad satiekos ar jums, kas esat garīgi attīstītāki, 

Es esmu jums mācījis, kā cīnīties, lai iznīcinātu neveselīgos spēkus, un kā palielināt labā vibrācijas. 

Jo vecajiem ticējumiem, attēliem, figūrām un simboliskiem nosaukumiem, ar kuriem cilvēki pagātnē 

attēloja ļaunumu, piešķīra tam cilvēcisku formu, piedēvēja tam garīgu eksistenci ─ ticējumiem, kas ir 

sasnieguši mūsdienu paaudzes ─ ir jāizzūd. Jo, paši to neapzinoties, jūs ar tiem esat radījuši māņticīgus 

mītus un kultus, kas nav cienīgi garīgajai attīstībai, ko cilvēks ir sasniedzis šajā laikā. 

43 Jūs Man sakāt: "Tēvs, ja, slikti izmantojot brīvās gribas dāvanu, neieklausoties sirdsapziņas balsī 

un pārkāpjot Tavu Likumu, mēs esam devuši lielāku spēku ļaunuma vibrācijām ─ kas mums jādara, lai 

kļūtu garīgi brīvi, lai iegūtu Debesu Valstības mieru?" Tēvs jums atbild: Brīvību, pēc kuras ilgojas jūsu un 

mans gars, jūs sasniegsiet, pateicoties jūsu gandarīšanas nopelniem. 

44 Kad jūs sasniegsiet savu garīgo atbrīvošanos? Tēvs jums to šobrīd neatklāj, viņš tikai lūdz jūs 

cīnīties pret ļaunuma spēkiem ar ieročiem, kurus mana mīlestība jums iedvesmo, būt neatlaidīgiem manā 

likumā, būt stipriem lielajos pārbaudījumos. Tad jūs redzēsiet, ka Mana Valstība tiks nodibināta cilvēces 

sirdī, kas šodien ir sadalīta rasu, valodu un krāsu grupās, sadalīta dažādās ideoloģijās, doktrīnās, tiekšanās 

pēc varas un ienaidā. Jūs redzēsiet viņus, kas turas pie tikumiem garā un patiesībā, stingri turas pie manām 

mācībām un ar cieņu izrunā manu vārdu. Bet, ak, cik daudz bēdīgu brīžu un cik daudz kārdinājumu tev 

nāksies pārdzīvot! 

45 Vērojiet un lūdzieties, uzvariet manā vārdā, un tad jūs patiesi būsiet sasnieguši savu garīgo 

pārvērtību. Debesis nāks pie jums, un jums parādīsies miera smaids un patiesa līksmība. Līdzībā 

aprakstītais Pazudušais dēls atgriezīsies Tēva mājās, un jūs redzēsiet, kā cilvēce pēc tik daudzām cīņām un 

kritieniem beidzot sasniegs mieru, kas apsolīts labas gribas cilvēkiem. 

46 Stipriniet sevi ar manām mācībām un dalieties šajā gaismā ar cilvēci. Pastāstiet viņai, kāda ir 

ļaunuma izcelsme un kā viņa var ar to cīnīties, izmantojot mīlestības un tikumības ieročus. 

47 Vai jūs sakāt, ka labā un ļaunā vibrācijas pastāvēja jau tad, kad cilvēks parādījās šajā pasaulē, un 

ka jau no paša sākuma mans gudrais un mīlošais taisnīgums ir ļāvis šajā pasaulē iemiesoties gan 

sirdsapziņas gaismai uzticīgām dvēselēm, gan būtnēm, ko nosaka gribas brīvība ─ vienām, lai attaisnotu 

cilvēci, bet citām, lai to svētītu. Tāpēc visos cilvēces dzīves laikmetos jūs esat redzējuši, kā parādās lieli 

gari gari ─ vieni labā, citi ļaunā labā ─ dvēseles, kas pilnas spēka, pilnas spēka, un, redzot, kā šīs dvēseles 

iemiesojas cilvēkos, darot labdarības darbus, jūs nesapratāt, kāpēc visi cilvēki nav tādi. 

Cilvēce ir kļūdījusies, uzskatīdama tos pašus par ārkārtējiem cilvēkiem, jo tajā pašā laikā, kad citi 

cilvēki attīstās tik maz, viņi spēj atklāt sevi ar tik lielu spēku, ar tik daudz gaismas, ar tik daudz mīlestības, 

gudrības vai tikuma. Iemesls tam ir tāds, ka šīs dvēseles nav dzimušas, lai sāktu savu attīstību uz zemes, 

bet gan tāpēc, ka tās ir dvēseles, kas ir šķīstījušās citās pasaulēs, citās vietās, kuras arī jums nav zināmas, 

jo tās nav nākušas pie jums, lai sētu maz, bet lai atnestu līdzi ražu, izaudzētos augļus, ko tās ir sasniegušas 

citā laikā un vietā. Tās ir atnesušas savu garšu, savu vitalitāti, savu būtību jūsu lūpām un pārpludinājušas 

jūsu eksistenci ar labklājību. Viņi ir devuši piemēru jūsu dvēselei un iedrošinājumu un atbalstu jūsu 

cilvēciskajai sirdij. Daži no viņiem ir bijuši pravieši, daži - patriarhi, zinātnieki vai karaļi, daži - tiesneši 

vai skolotāji. Citi ir vēstījuši par dabas, sirds un dvēseles skaistumu, lai liktu jūsu sirdij sajust radīšanas 

skaistumu. 

48 Jūs arī esat bijuši pārsteigti par vardarbību, ko vīrieši un sievietes ir atklājuši savā ļaunumā jūsu 

cilvēces pastāvēšanas laikmetu gaitā. Jūsu historiogrāfijas grāmatā ir apkopoti viņu vārdi. Jūsu eksistences 
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atmiņu grāmatā, grāmatā, kurā Dievs pieraksta un ieraksta visus jūsu darbus, visus jūsu darbus, ir arī viņu 

vārdi, un jūs esat brīnījušies, ka dvēsele, cilvēka sirds var saturēt tik daudz spēka ļaunumam, var saglabāt 

tik daudz drosmes, lai nedrebētu par saviem darbiem; ka tā var apklusināt savas sirdsapziņas balsi, lai 

nedzirdētu Dieva aicinājumu atskaitīties, ko Viņš ar tās starpniecību prasa no visiem Saviem bērniem. Un 

cik bieži šo dvēseļu dzīve uz šīs planētas ir bijusi ilga un ilgstoša. 

Tos cilvēkus, kuri savas gribas brīvības dēļ pretojās Manai mīlestībai un Manam taisnīgumam, Es 

izmantoju un izmantoju tieši viņu nepaklausību, lai padarītu tos par Saviem kalpiem. Domājot, ka viņi 

rīkojas brīvi, visas viņu domas, vārdi un darbi bija Mana taisnīguma instruments ─ gan attiecībā uz sevi, 

gan citiem. 

49 Bet kad šī valdīšana beigsies? ─ Tēvs jums saka: Ļaunuma valdīšana nekad (pilnībā) nav valdījusi 

pār cilvēci, jo pat vislielākās samaitātības laikos bija Man uzticīgi, paklausīgi Maniem norādījumiem un 

Mana likuma apustuļi. Taču cīņa ir pastāvējusi jau no paša sākuma. 

Kurš no šiem diviem spēkiem līdz šim ir bijis pārāks kaujā? Tas ir ļaunums! Tāpēc Man bija jādara 

Sevi fiziski dzirdamu jūsu vidū, lai jūs varētu atbalstīt, lai atdzīvinātu jūsu cerību un ticību Man, lai dotu 

siltumu jūsu sirdīm un pateiktu jums: jūs neesat vieni uz ceļa, Es nekad neesmu jums melojis. Jūs nekad 

nedrīkstat mainīt principus, kurus Es esmu jums ielicis. Tas ir labestības un mīlestības ceļš. 

50 Dievam nav ne reliģiju nosaukuma, ne reliģiju organizāciju. Tēvam nozīmīgas ir tikai tās darbības, 

ko dvēseles ir darījušas saskaņā ar Viņa taisnīguma un mīlestības likumu. 

Es patiesi vienmēr esmu bijis ar jums un esmu visās radības būtnēs. Bet, kad ir bijis nepieciešams 

ierobežot Sevi, pietuvoties Sev un Savas mīlestības dēļ padarīt Sevi jutekliski uztveramu, Es vienmēr esmu 

to darījis - vai nu padarot Savu balsi cilvēciski dzirdamu kā Sinajā, vai arī runājot caur praviešu muti, kā 

arī tad, kad Es kļuvu cilvēks, iemiesojoties Savā "Vārdā" Otrajā Laikā, lai kļūtu par dzīvu Vārdu un 

Brīnumu, lai Man būtu cilvēciskas asinis, lai Es būtu redzams un uztverams pat katra cilvēka 

materiālākajām acīm. Tāpat kā tagad, Trešajā Laikā, kad Es izvēlos starp jums dažādu vecumu, dažādu 

tautību un sabiedrības slāņu vīriešus un sievietes, lai caur vieniem, citiem un visiem sniegtu vienu un to 

pašu Vārdu, vienu un to pašu nozīmi, vienu un to pašu atklāsmi un liecību. 

51 Bet patiesi Es jums saku: Vienmēr Elija ir bijis iepriekš. Pirms cilvēks apdzīvoja šo planētu, Elija 

nāca, lai piešķirtu tai garīgu atmosfēru, lai pārpludinātu visas jūsu mājvietas ar garīgo būtību, lai 

pārveidotu šo planētu ne tikai par zemes paradīzi, bet arī par dvēseles svētnīcu, lai cilvēks ne tikai 

noliektos dabas priekšā, lai to pielūgtu, bet lai caur dabu viņš atklātu sava Dieva klātbūtni. Vēl pirms jūs 

ieradāties, Elija bija tur. Kāpēc? Jo Tēvam bija jānāk, lai darītu zināmu savu balsi no pirmajiem 

iedzīvotājiem līdz pēdējiem. 

Un patiesi, pirmie dzirdēja Mani, un, lai gan viņi neredzēja Mani visā Manā godībā un neredzēja Manu 

Dievišķo Garu nevienā tēlā, viņi zināja, ka Es esmu Gars, un viņi juta Manu Klātbūtni. Viņi zināja, ka Es 

eksistēju, ka Es runāju, ka Es esmu viņu Tēvs, ka Es uz viņiem raugos un tos tiesāju, ka Es viņiem dāvāju 

visu labo, ka Es viņus sāpināju un aizrādīju par visu ļauno. 

52 Bet, lai jūs varētu liecināt par Elijas esamību, Es sūtīju viņu Pirmajā Laikā iemiesoties, lai viņš 

varētu liecināt par sevi un savu Tēvu. Un viņš patiešām ir bijis viens no tiem neparastajiem gariem, kas 

pārsteidza cilvēci, kas pārsteidza cilvēkus ar savām izpausmēm, darbiem, vārdiem ─ cilvēks, kurš, 

nebūdams zinātnieks, savās rokās turēja dabas spēkus ─ cilvēks, kurš, lai gan bija cilvēks, cilvēks, kurš, lai 

gan bija cilvēks, spēja pārvarēt nāvi un pārdzīvot to ─ cilvēks, kurš ar savu aicinājumu izsauca dabas 

spēkus, lai pārsteigtu cilvēces neticību un materiālismu ─ cilvēks, kurš, nebūdams burvis, spēja reāli valdīt 

pār bezķermeņa dvēselēm, un par to visu viņš sniedza lieliskus pierādījumus apkārtējiem. 

53 Elija radās kā pravietis, kas izteica pravietojumus, kuri drīz piepildījās un kurus tie paši liecinieki, 

kas tos bija dzirdējuši, redzēja piepildāmies, kā arī pravietojumus, kas tika sniegti ilgam laika periodam un 

kurus pieredzēja jaunās paaudzes. Un viņš arī aizstāvēja Tā Kunga kalpus, ar taisnības roku apciemojot 

pagānus. Viņš arī stiprināja to cilvēku labo ticību, kuri ticēja savam neredzamajam Dievam un pielūdza 

Viņu, sodīja pagānu tautu materiālismu, māņticību un pagānismu. Es parādīju Sevi caur Viņa starpniecību, 

caur Viņa muti Es runāju uz cilvēkiem. Es ieliku Savu spēku viņa labajā rokā, un, lai jūs būtu liecinieki, ka 

Elija pats pārdzīvoja nāvi un bija patiesā dzīvē, Es liku viņam atgriezties. 

54 Viņam bija jānāk pirms Mesijas, lai sagatavotu ceļu, lai pamodinātu cilvēkus no dziļās letarģijas, 

lai atdzīvinātu cerības tiem, kas dienu pēc dienas, no paaudzes paaudzē, no vecākiem uz bērniem, ar tik 
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lielu mīlestību gaidīja Skolotāja, Mesijas, atnākšanu. Es liku Elijam būt patiesībā un garā Kristītājā, 

Ceļiniekā ─ tajā, kas jums teica: "Gatavojieties, nožēlojiet grēkus un lūdziet, jo Debesu valstība ir tuvu." 

Un Israēla tauta, kas ticēja Kristītāja pravietojumiem, kas izjuta bailes no viņa vārdiem, gavēja un lūdza, 

šķīstīja savas dvēseles un sirdis un sajuta tajās drīzumā nākamo Labo Vēsti, Kunga Valstību. 

55 Es liku Kristītāja dzīvei būt neparastai, vēl pirms viņš kļuva par cilvēku, vēl pirms viņš piedzima 

mātes miesās, tātad bērnībā un jaunībā un pat pēdējā brīdī, lai viņa klātbūtne jūs pamodinātu, kā zvans 

pamodina guļošo, lai viņš jūs vienotu, kā gans vieno savu ganāmpulku, lai viņš jūs vestu uz upes krastu, 

lai jūs šķīstītu un kā simbols nomazgātu jūsu miesas, kas guļ, lai Viņš jūs apvienotu, kā gans apvieno savu 

ganāmpulku, aizvestu jūs uz upes krastu, lai attīrītos, lai nomazgātu savu ķermeni kā simbolu dvēseles 

attīrīšanai, kas tikai tā var saņemt vienotību ar savu Kungu. 

56 Pēc tam, kad Elija bija izpildījis savu misiju un sagatavojis visu kā paklausīgs un pazemīgs kalps, 

viņš nodeva šo lietu Tā Kunga rokās un sacīja Viņam: "Tēvs, šeit ir pūlis, šeit ir garīgais pulks, ko es 

nododu Tavām rokām, jo tur tas ir drošs, jo drošākais šķērslis ir Tavs Tēva sirds." 

57 Es liku Elijam atgriezties trešajā laikmetā, un es kā Skolotājs biju par viņu paziņojis otrajā 

laikmetā, sacīdams: "Patiesi, Elija ir bijis jūsu vidū, bet jūs viņu neesat atzinuši. Es atgriezīšos pasaulē, bet 

patiesi Es jums saku: pirms Manis būs Elijs."" 

Tā kā katrs Skolotāja vārds piepildās, Elija nāca Manā priekšā Trešajā Laikā, lai pamodinātu dvēseles, 

lai liktu tām nojaust, ka Svētā Gara stunda atver savus vārtus, lai pavēstītu katrai dvēselei atvērt acis, lai 

sagatavotos pārkāpt Otrā Laika slieksni un pāriet uz Trešo Laiku. Lai Elijas izpausme šajā trešajā laikmetā 

būtu jūtamāka, es liku viņam izpausties caur kādu taisnu vīru: Roque Rojas. 

58 Elijs garīgi apgaismojis šo cilvēku no aizsaules, iedvesmojis viņu, stiprinājis un vadījis visos viņa 

ceļos no sākuma līdz beigām. Bet patiesi, es jums saku, ka ne viņš bija tas, kurš izvēlējās Roku Rojasu no 

cilvēku vidus. Es viņu izvēlējos, sūtīju viņa dvēseli, ko sagatavojusi Mana žēlastība. Es viņam devu miesu, 

ko Es arī sagatavoju, un jūs zināt, ka viņš bija pazemīgs un ka Tēvs darīja lielus darbus caur viņa 

pazemību un tikumību. Viņš bija pravietis, balss nesējs, redzētājs un vadītājs. To visu viņš atstāja 

cilvēkiem kā spilgtu piemēru. 

Viņu izsmēja un izsmēja viņa paša tauta, tāpat kā Mozu tuksnesī, vajāja tāpat kā pravieti Eliju, un 

viņam nācās atkāpties uz kalnu virsotnēm, lai lūgtos un iestātos par savu tautu. 

Tāpat kā Viņa Skolotāju, arī Viņu izsmēja un nosodīja priesteri un rakstu mācītāji. Tāpat kā viņa 

Skolotājs, tikai daži viņam ticēja, sekoja un ieskauj Viņu. Viņa rokas izstaroja dziedinošas spējas, darīja 

brīnumus, kas vieniem iedvesmoja ticību, bet citiem radīja apjukumu. Dažiem no viņa lūpām izskanēja 

pravietiski vārdi, kas piepildījās līdz galam. Viņa mute deva mierinājuma pilnu padomu sirds slimniekiem. 

Viņa prāts spēja uzņemt lielas iedvesmas un varēja krist sajūsmā, līdzīgi kā taisnie, apustuļi un 

pravieši. Viņa gars varēja atdalīties no šīs pasaules un sava ķermeņa, lai ieietu Garīgajā valstībā un 

pazemīgi sasniegtu Tā Kunga Slepenās Krātuves durvis. Ar šī pacēluma palīdzību Elijas gars kļuva zināms 

pirmajiem lieciniekiem, pirms nāca Skolotāja stars. 

59 Tā bija Elijas gaisma, kas Viņu sagatavoja, kas Viņu apgaismoja un deva noteiktību pret 

klātesošajiem, kas liecināja un teica: "Es esmu pravietis Elija, tas, kas bija pārvērtību laikā uz Taboras 

kalna." 

Viņš runāja par spriedumu, piešķiršanu un nāvi, un klātesošie patiesi satricināja, un šī satricināšana bija 

no ticības, paļāvības un nodošanās Kungam. 

Bet pēc tam, kad Elija bija sagatavojis šo jaunās izpausmes ceļu, lai Tēva klātbūtne ienāktu Trešajā 

Laikā, pēc tam, kad viņš bija sagatavojis šo ceļu, lai Kungs nāktu uz šo pasauli ar cilvēku starpniecību, 

viņš sagatavoja cilvēka dzirdi, sirdi un visu būtību, lai tā ar uzmanību uzklausītu Svētā Gara vārdu. 

Elija palika garīgi klātesošs cilvēces vidū, lai pamodinātu visus aizmigušos, lai attīrītu visus 

aptraipītos, lai apvītu ar sava Gara uguni visus, kas bija atdzisuši, lai ierīkotu ceļus, ceļus un ceļus, kas 

vedīs visas dvēseles uz patiesības ceļu. Jo Elija nedarbojas tikai šīs tautas vidū, viņa gars savā cīņā aptver 

visu cilvēci. 

Kad viņš sevi atklāja ar Roka Rojasa starpniecību, pasaulei pavērās Trešā laika vārti. Jo tas ir laiks, kad 

144 000 garu pakāpeniski iemiesojas. 

60 Pirmais tika atzīmēts Roque Rojas. Es runāju ar viņu no gara uz garu un sacīju viņam: Patiesi, 

lielas ļaužu masas pulcēsies ap manu vārdu, lai atspirdzinātos. Bet, tā kā viņi vēl nav nobrieduši, Man būs 
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jāatklāj Mans Vārds un Mani darbi caur balss nesējiem. Man viņu fiziskās pieres būs jāapzīmē ar trijstūri, 

lai viņi atzītu, ka viņi pieder pie 144 000, ka viņi pieder pie tiem, kurus Es jau pasludināju Otrajā Laikā 

caur citu pravieti, lai viņi izpildītu grūto un lielo misiju cilvēces vidū šajā laikā ─ izpirkšanas, garīgās 

uzlabošanas un paaugstināšanas misiju. 

61 Ar Roka Rojasa starpniecību Es jums devu saprast, ka jūs atrodaties Sestā zīmoga laikā, ka 

grāmata jums atvērās sestajā nodaļā, sestajā daļā. Šī grāmata ar septiņiem zīmogiem ir paredzamā cilvēces 

pastāvēšanas vēsture, jo tikai Dievs varēja pierakstīt cilvēces vēsturi, pirms tā to piedzīvoja. Un tā kā šī 

grāmata bija noslēpumā slēgta, tikai viena roka varēja to atvērt, svēta un šķīsta roka, perfekta roka, lai tās 

saturs tiktu atklāts cilvēcei, un šī roka bija Jēra roka, paša Dieva roka, kuru jūs iepazināt caur Viņa 

pamācību un upurējošo nāvi Otrajā Laikā ─ cildenu mīlestības upuri ─. Viņš bija vienīgais, kas bija 

cienīgs atvērt šo Grāmatu. Jo nebija neviena gara ne virs zemes, ne debesīs, ne radības telpā, ne jebkurā 

pasaulē, kas būtu cienīgs atvērt grāmatu un atklāt tās saturu dvēselēm. 

62 Ar šo atklāsmi Es jums esmu teicis, ka jūs piederat sestajam zīmogam. Taču tu esi piederējis arī 

pieciem iepriekšējiem, un tev ir jāiziet cauri septītajam, līdz nonāksi mūžībā. 

63 Septiņi zīmogi ir tava dzīve, tava vēsture, tavas cīņas, tavas uzvaras un sakāves, tavas ciešanas, 

cīņas un visbeidzot tava izpirkšana, pilna godības, slavas, garīgu svētku pilna pie tava Kunga labās rokas, 

ļoti tuvu pie Viņa. Bet manu ļaužu vidū ir bijuši apjukumi, un pēc šiem apjukumiem Es neesmu atradis 

patiesu sagatavošanos Savos balss nesējos, lai Es kā Skolotājs varētu jūs no tiem atbrīvot kā Svētais Gars. 

64 Elija neatbrīvoja septiņus zīmogus, nedz arī iestādīja tos jūsu tautā. Roque Rojas neatrisināja 

Septiņu zīmogu jautājumu. Septiņu zīmogu grāmata Es pats atbrīvoju. Dievs vienīgais varēja atklāt 

Saviem bērniem konfidenciālās lietas, Savus noslēpumus. Svētais Gars caur maniem praviešiem un 

apustuļiem atklāja jums lielas mācības. Bet tikai tavs Kungs ir Tas, kurš var atvērt Savu sirdi, lai tu varētu 

apcerēt Viņa iekšieni. Pravieši jums ir runājuši tēlaini, bet Tēvs jums ir devis pravietojumu un 

pravietojumu piepildījumu. 

65 Jūs jau atzīstat, ka Es vienmēr esmu bijis ar jums un esmu piešķīris spožumu jūsu primitīvajiem 

ieročiem, jūsu sākotnējiem ieročiem, lai jūs varētu uzvarēt ļaunumu, kas pastāvēja, pirms jūs vēl bijāt, lai 

jūs vienmēr dotu ieeju labajām iedvesmām, lai ar savu lūgšanu un tikumu jūs vienmēr piesaistītu Gaismas 

Garīgās Pasaules labos starojumus ─ lai savos sapņos, savā darbā, pārbaudījumos vai kritiskos brīžos 

nekad neiekrītiet kārdinājumu tīklos, kas jums vienmēr ir traucējuši, kas vienmēr ir solījuši jums ļaunu 

ceļu, pilnu ar baudām un īslaicīgām bagātībām, viltus gaismām, mācībām un godu, kas ir šodien un nebūs 

rīt, bet atstās lielu rūgtumu. 

66 Jūs jau zināt, ka jums vienmēr ir bijis gans, kas jums sagatavoja ceļu un vienmēr sekoja jums: 

Elija. Un, kad jūs Man sakāt: "Skolotāj, šajos pēdējos laikos mums trūkst lielu paraugu, lai sekotu Jūsu 

pēdām", Skolotājs jums atbild: "Ņemiet par labu paraugu Roku Rojasu! Viņš ir Elijas tēls, viņš jūs sargāja 

kā gans, viņš veltīja savu dzīvi Manai kalpošanai, un viņā bija tīrība, pacilātība un mīlestība, jo viņš palika 

uzticīgs misijai, ko Es viņam devu kā labam vēstnesim no augstākās pasaules. 

67 Likumu neizdeva Roke Rojas, un viņš to arī nepiešķīra cilvēcei. Viņš bija tikai Tēva runasvīrs, lai 

caur Viņa intelektu un Viņa lūpām Tēva likums vārdos sasniegtu cilvēku sirdis. Kā balss nesējs viņš varēja 

atdot sevi Manās rokās, viņš varēja iedvesmot un sajūsmināt sevi Manī, ar Elijas starpniecību, lai dotu 

pirmos maizes, pirmos vīna pilienus, pirmos ēdienus tiem pirmajiem dalībniekiem, kas apsēdās pie Kunga 

galda Trešajā Laikā. 

Viņš kā ceļvedis jūs vadīja pa patiesības ceļu, lai jūs nekļūdītos, rūpēdamies, lai jūs neiekristu 

fanātismā vai elkdievībā ─ rūpējās, lai jūs nejauktu spirituālismu ar materiālistiskām zinātnēm, kas runā 

par "garu", bet kas nemāca visiem maniem bērniem ─ ne sektās, ne baznīcās ─ žēlsirdības praksi un nedod 

jums tīru vārdu. 

Kā pareģis viņš varēja Mani redzēt un sniegt ticīgu liecību tiem, kas viņu dzirdēja, lai tie stiprinātos 

ticībā, un viņa liecība vienmēr ir bijusi patiesa. 

68 Bet pēc Roque Rojas jums ir bijuši citi paraugi ─ ja ne ideāli, tad tādi, kas atstāj sēklu jūsu sirdīs. 

Ļaujiet, lai jūs iedrošina jūsu brāļu, kas iet uz priekšu, labais piemērs. Tomēr netiesājiet viņus ar pilnīga 

tiesneša stingro spriedumu, jo tad jūs nespēsiet tajos atrast to pilnību, ko jūs meklējat. Bet, ja jūs meklēsiet 

uzticību kādā no saviem brāļiem un māsām, jūs to atradīsiet ─ jūs atklāsiet arī drosmi, kā arī dedzību, 

pašaizliedzību un upurēšanos. 
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69 No visiem tikumiem jūs atklāsiet savos brāļos un māsāsās tikai atomu, daļiņu. Bet tas tomēr ir kaut 

kas, jo tā ir sēkla, ko Es sēju savu mācekļu sirdīs, jo jūs visi esat tādi. Bet, ja jūs vēlaties atrast pilnību, 

meklējiet to Manā Vārdā. Jo Manā Vārdā ir Skolotājs, un Viņš jums bez lepnības saka: Viņš ir patiesi 

pilnīgs! 

70 Mana manifestācija, ko Es jums sniedzu kopš 1866. gada, drīz beigsies. Bet kad Skolotājs vairs 

nerunās caur cilvēka prātu, kad šī manifestācija būs beigusies man un jums, ko tad darīs Elija? 

71 Es jau esmu jums teicis, ka pēc tam, kad jūs Mani būsiet saņēmuši ar cilvēka starpniecību, jūs 

Mani saņemsiet no gara uz garu. Vai jūsu komūnija būs pilnīga nākamajā dienā pēc manas aizbraukšanas? 

Vai Israēla tauta jau no pirmās dienas pēc manas aiziešanas piedzīvos lieliskas iedvesmas un perfektu 

sadraudzību ar manu Dievišķo Garu? Jau tagad es jums saku: Nē. Šajās piezīmēs es jau esmu jums 

pasludinājis un pavēlējis pārdomu un sagatavošanās laiku. Jo es jums jau iepriekš droši norādīju, ka šajā 

pārdomu un sagatavošanās laikā Elija būs kopā ar jums, bet tas būs garīgs laiks. Par to liecinās redzētāju 

garīgā vīzija, un jūsu sirdis sajutīs Viņa klātbūtni, Viņa sirsnību, Viņa pravietojumus un iedrošinājumu. 

72 Kad mana tauta būs sagatavota, Skolotājs nāks uz sava "mākoņa", uz šī garīgā un universālā 

mākoņa, lai runātu ar ikvienu, kas ir patiesi sagatavojies, lai palīdzētu sagatavot tos, kas nav, un 

pamodinātu tos, kas, iespējams, ir attālināti no šīm mācībām. Tad man būs pieeja ne tikai jums, ne tikai 

šiem apgaismotajiem cilvēkiem, un es atradīšu atvērtas durvis savam garīgajam dialogam. Patiesi, visā 

pasaulē cilvēki jau gaida Mani. 

Ne visi būs gatavi, kā Es jums teicu, bet tie būs uzticīgie, nelokāmie, kas daudz cietuši un atgriezušies, 

un arī tie, kas ir turējuši savu sagatavošanos ─ tur viņi Mani gaida. Es viņus redzu un nepievīlu. Es būšu ar 

viņiem garā un patiesībā. 

73 Visā pasaulē parādīsies zīlnieki, pravieši, kas atklāsies no gara uz garu. Dažādu vecumu un tautību 

vīrieši un sievietes stāstīs par lielo iedvesmu. Šis laiks jau tuvojas, tauta! Tāpēc Es jūs turu nomodā, Es jūs 

mācu un pamācu, lai jūs neiekristu ne kārdinājumā, ne apjukumā. Jo nākamajos laikos cilvēces vidū 

radīsies lielas novirzes. 

74 Garīgums, kas ir mana valstība, tuvojas ar lieliem soļiem, gluži kā tie vēji, kas nāk no ziemeļiem, 

visu sagrauj, noliec visus kokus, liek visiem mežiem trīcēt, dauzās pa durvīm un skrāpē visu būtņu sejas. 

Tāpat arī spirituālisms nāks kā gaismas un mīlestības vētra ─ vētra, kas visu pārņems un sagraus. Bet tas 

notiks cilvēku sirdīs, visu institūciju sirdīs, visu tautu un visu rasu sirdīs. Tā ir mana valstība, Svētā Gara 

valdīšana, garīgā pacēluma, miera un mīlestības valdīšana. 

75 Patiesi, tad jūs redzēsiet, kā cilvēce no cilvēka uz cilvēku, no sirds uz sirdi mostas, ienākot Templī, 

Svētnīcā, patiesajā Svētā Gara Baznīcā, kas ir Universālais Darbs, kas ir Dieva Likums, Taisnības un 

Mīlestības Likums. Bet jūs redzēsiet, ka cilvēkus mulsina spirituālisms - neatkarīgi no tā, vai viņi to 

meklē, vai viņi to meklē, vai arī priecājas par to, ka ir to atraduši. 

Jūs redzēsiet, ka cilvēki nonāks garīgā apjukumā, lielā fanātismā. Jo, lai kāda mācība patiešām 

iesakņotos cilvēka sirdī, tai vispirms ir jābūt kā fanātisma un cilvēciskās elkdievības pastaiga. 

Trešajā laikmetā cilvēku garīgais fanātisms būs ļoti liels. Viņi gribēs tai veltīt sevi ar tādu spēku, ka 

neņems vērā pašu sabiedrisko dzīvi, neņems vērā savu ķermeni, ignorēs daudzus zemes likumus, lai 

pilnībā veltītu sevi tikai garīgajam - domāt, sapņot, dzīvot un aizmirst par pasaulīgo tikai dvēseles 

eksistences dēļ. Bet tad paši materiālajam piemītošie likumi, kuriem garīgajā ir taisnīguma princips, 

pievērsīsies uzdevumam tos satricināt, modināt, vajāt, pārmest un labot. 

76 Arī jums kā šī Darba mācekļiem, kā 144 000 iezīmētajiem, kā garīgajam Izraēlam, kurus Tēvs ir 

mācījis cauri gadsimtiem, būs liels pienākums doties ceļā ar savu lielo garīgo gudrības grāmatu, ar savu 

miera, vienotības un labās gribas standartu, ar saviem taisnības ieročiem, ar savām atklāsmes, 

pravietošanas, intuīcijas, interpretācijas, Mana Vārda izpētes dāvanām, lai sacītu cilvēcei: "Šis ir Tēva 

Darbs! Tas ir patiesais spirituālisms, un tas ir pareizais veids, kā to praktizēt! Tas ir dievkalpojums, 

kalpošana, ko Tēvs ir mācījis kā Svētais Gars!" 

77 Tur tad būs jūsu lauki bez gala, tur būs jūsu darbs, kas jūs gaida. Tur diena būs bez nakts, darbs 

bez noguruma un cīņa bez nāves. Tur būs mielasts jūsu dvēselei, mīlestības un izpirkšanas mielasts, cīņas 

mielasts! 
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Jo lielāks būs jūsu darbs, jo lielāks būs jūsu prieks, un jūs pāriesiet no šīs dzīves uz citu, nesot savā 

dvēselē misijas piepildījuma ražu kā vislabāko pierādījumu tam, ka esat piederējuši Kunga uzticīgajiem ─ 

dvēselēm, kas ir nākušas uz šo pasauli, lai sētu mieru un mīlestību. 

No Augstā Aizsaulē jūs redzēsiet šīs pasaules cīņas. No turienes jūs redzēsiet, kā gaismas un mīlestības 

sēklas iekļūst visur, jūs redzēsiet, kā viss tiek pārveidots, jūs redzēsiet, kā visi cilvēces principi tiek 

satricināti līdz pašiem pamatiem, un jūs pazemīgi un paklausīgi gaidīsiet Tēva pavēli nākt, lai atgrieztos 

pasaulē, kā tāda ir Tēva griba. 

Tiem no jums, kas nav pabeiguši savu darbu, kas nav pabeiguši savu darbu, nāksies atgriezties, un 

citiem nāksies doties uz citām pasaulēm, uz citu dvēseļu savienību mītnēm. Bet tas nedrīkst jūs apbēdināt 

─ nedomājiet par mūžīgo atpūtu Dieva klēpī. 

78 Jūsu "miesa" domā par atpūtu, jo tā ir vāja. Bet dvēselei atpūta būtu visļaunākais sods, jo vislabākā 

atlīdzība dvēselei ir aktivitāte, darbs, cīņa, jo tā slavē savu Tēvu, ņemot par piemēru savu Dievu, kurš 

nekad neatpūšas, nekad neguļ un nekad nenogurst. Dvēselē, kas ir pilnīgā attīstībā, nav ne noguruma, ne 

nakts, ne bada, ne slāpju. 

79 Pietiks ar to, ka nāve pamodinās jūsu dvēseli Augstākajā Aizsaulē, un jau no šī brīža tā visu 

sapratīs, nevis apjuks, un sacīs Man: "Mans Tēvs, šodien Mani spārni atveras, lai uzņemtu bezgalību, un 

šodien es varu visu saprast caur gaismu, ko Tu Man vienmēr esi devis. Rādi Man Manu uzdevumu, Manu 

misiju." Vai jūs nezināt, vai jūs, kas šodien jūtaties nenozīmīgi, dosieties uz citām pasaulēm, lai tur 

parādītos kā lielas dvēseles, kā pravieši, kā meistari, kurus iedvesmojuši Visuma skaistie darbi? 

80 Jūs to nezināt, bet Tēvs jums ļoti labi saka, ka jūsu dienas darbs nebeigsies līdz ar nāvi, ka jūsu 

ceļš nebeigsies, kad jūs garīgi ieradīsieties pie Manis, ka jums vēl daudz kas ir jāredz un jāpiedzīvo, daudz 

kas jāmācās un arī jādara. 

81 Jūs dzirdat šo Manu Vārdu uz Zemes caur cilvēka intelektu, un augstākajos dzīves līmeņos, kas ir 

augstāki par jūsu, to dzird arī citu dvēseļu iemītnieki, tāpat kā to dzird citu, vēl augstāku dzīves līmeņu 

gari, kas tur ir savās mājās. Jo šis "koncerts", ko Tēvs veic Trešajā Laikā ar Gaismas Gariem, ir universāls. 

Es esmu teicis: Mans stars ir universāls, Mans Vārds un Mana Garīgā Būtība (tajā ietvertā) arī ir 

universāla, un pat visaugstākajā līmenī, ko ir sasnieguši gari, tie Mani dzird. Pašlaik jūs dzirdat Mani šajā 

izpausmē visnepilnīgākajā veidā, proti, caur cilvēku. 

82 Tāpēc Es jūs tagad gatavoju augstākiem pasludinājumiem, lai tad, kad jūs ieiesiet garīgajā un 

pilnībā atstāsiet šo zemi, jūs varētu apvienoties ar jaunu dzīves posmu, lai dzirdētu "koncertu", ko Tēvs 

sniedz kopā ar jūsu garu. 

Šodien tu joprojām esi matērijā, atsvaidzinot savu sirdi un garu ar šo vārdu, un tās būtnes, kas tev 

piederēja uz zemes, kuras tu joprojām sauc par tēvu, laulāto, sievu, brāli, bērnu, radinieku vai draugu, 

atrodas citos dzīves posmos un dzird to pašu vārdu, bet viņiem tā nozīme, būtība ir cita, kaut arī viņi bauda 

to pašu laimi, to pašu atspirdzinājumu, to pašu iedrošinājumu un to pašu maizi. 

83 Vai šis koncerts nav brīnišķīgs? ─ Skolotājs jums jautā ─ vai tas nav brīnišķīgs? Vai jūsu dvēsele 

nepriecājas, vai jūsu dvēsele neaizraujas, domājot, ka tas, ko jūs šeit saņemat kā garīgo barību, ir arī prieka 

un garīgās dzīves iemesls citās pasaulēs ─ citās pasaulēs, kur dzīvo būtnes, kuras jūs mīlat ─ būtnes, kuras 

jūs esat iepazinuši un kuras caur spirituālismu ir tik tuvu un tajā pašā laikā tik tālu no jums? 

84 Tā Es jūs, Mani mācekļi, sagatavoju gaismas pilnus, tā Es jūs mierinu un ļauju jums ieraudzīt 

bezgalīgos apvāršņus, ko Mans Darbs jums atklāj, lai jūs varētu nest šo cerības un gaismas vēsti visai 

cilvēcei, lai jūs varētu likt tai saprast cilvēka dzīves un garīgās dzīves patieso nozīmi. 

Tomēr nesniedziet manas mācības tikai Vārdā, bet arī caur Darbu. Jo es vēlos, lai jūs pilnībā veltītu 

sevi manas mācības praktizēšanai un tādējādi kļūtu par labiem garīgiem cilvēkiem, kuri "zina, kā dot 

pasaulei to, kas ir no pasaules, un Dievam to, kas ir no Dieva". Tas, kas pienākas tavai miesai, tai jādod ar 

taisnīgumu, žēlsirdību un mīlestību, un tas, kas pienākas tavai dvēselei, tai arī jādod ar mīlestību un 

žēlsirdību. Jums būs laiks jūsu zemes pienākumiem un arī laiks jūsu garīgajiem vingrinājumiem, 

garīgajiem darbības veidiem un to izvēršanai. 

85 Šādā veidā ikviena fanātisma, elkdievības, materiālisma un pat māņticības pazīme nokritīs no jūsu 

dvēseles un pazudīs no jūsu sirds, un, praktizējot spirituālismu šādā tīrībā, sirsnībā, vienkāršībā un 

pacilātībā, jūs sniegsiet cilvēcei patiesu piemēru tam, kādam jābūt pielūgsmei, ko Tēvs no jums sagaida 

Trešajā Laikā. 



U 345 

51 

86 Esiet stipri, lai jūs būtu ne tikai mācekļi, bet arī šī darba meistari, pilni dziedinoša spēka, apveltīti 

ar dāvanām. Atklājiet visus šos spēkus savās krūtīs, tajā neredzamajā šķirstā, ko Es esmu ielicis katra no 

jums sirdī. 

87 Ieejiet sevī, un jūs tur atradīsiet svētnīcu, derības šķirstu. Jūs atklāsiet avotu, žēlastību un svētību 

avotu. 

Nav bezpalīdzīgas dvēseles, neviens nav atņemts no mantojuma. Ņemot vērā manu dievišķo žēlastību, 

visā visumā nav neviena, kas varētu sevi saukt par nabagu, ko izmetis viņa tēvs; neviena, kas varētu sevi 

saukt par izsūtīto no Kunga zemēm. 

Tie, kas jūtas atstumti, to dara tāpēc, ka nav sevī atklājuši žēlastības dāvanas, vai arī tāpēc, ka ir 

vienkārši apmaldījušies grēkā, ir apžilbināti vai jūtas necienīgi. 

Jums vienmēr sevī jāatklāj šīs žēlastības dāvanas; tad jūs pieredzēsiet, ka jums nekad netrūks manas 

klātbūtnes, ka jums vienmēr būs "maize", "dziedinošs balzāms", "ieroči", "atslēgas" un viss, kas jums 

vajadzīgs, jo jūs esat manas valstības un manas godības mantinieki. 

88 Tas ir Mans Vārds, ko Es rakstīju jūsu sirdsapziņā šajā žēlastības dienā. 

89 Vērojiet un lūdzieties, tauta! Jo, tāpat kā atjaunošanas sēkla, izpirkšanas sēkla ir ļoti tuvu starp 

jums un cilvēkiem, tā arī sēkla, ko sēj rauši, lielā mērā dīgst manu mīļoto bērnu sirdīs! 

90 Vērojiet un lūdzieties, jo tuvojas sirpis! Sirpis nav cilvēka rokā ─ tas ir Manā rokā. 

91 Es ļauju cilvēka rokām nest iznīcību, nāvi un karu, bet tikai līdz noteiktai robežai. Tālāk par šo 

robežu cilvēka netaisnība, netikumība, samaitātība, maldi un tieksme pēc varas vairs nevarēs tikt. 

Tad nāks mans sirpis, un tas ar gudrību nogriezīs to, ko mana griba noteiks. Jo mans sirpis ir dzīvība, 

mīlestība un patiess taisnīgums. Bet jūs, cilvēki, vērojiet un lūdzieties! 

92 Tā es vēlos jūs redzēt, un jūsu lūgšanas spēkā es esmu atradis arī iemeslu piedot. Caur jūsu 

aizlūgšanu Es jutīšos aizkustināts Savā Sirdī, lai aizturētu Savu taisnīgumu. Jūsu lūgšanās es atradīšu 

balzāmu, ko sniegt raudošajiem. Jūsu dvēseles pacilāšanā es arī atradīšu iemeslu, lai apturētu cilvēku 

nodarīto postu. 

93 Tādēļ es gribu, lai jūs aizlūdzat, lūdzat, piedodat un mīlat, Israēls! 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 346 
1 Es dodu jums savu Vārdu, lai nogludinātu jūsu sirdis, lai jūsu gars sajustu manu mieru. 

2 Es esmu gaisma un dzīvība, un ikviens, kas nāk pie Manis, saņem kaut ko no šīs žēlastības. Kā 

Tēvs Es ciešu, kad jūs zaudējat garīgos labumus, kad savas brīvās gribas dēļ barojat materiālistiskas 

tieksmes un tādējādi uzvelkat sev sāpes. Ja jūs ciešat un raudat, tad tas ir jūsu pašu bezdievības dēļ. Bet Es 

novēršu no jums tumsu un attīrīšu jūsu ceļu no ērkšķiem un laukakmeņiem, lai jūs varētu meklēt Manu 

ceļu, lai jūs varētu aizmirst savu pagātni un skatīties tikai uz nākotni. 

3 Es vienmēr būšu ar jums, Es būšu jums labs padomdevējs un uzticams biedrs, un Es runāšu ar jums 

caur jūsu sirdsapziņu, lai jūs neiekristu kārdinājumos. 

4 Jūs esat kā augs, ko Tēvs kopj. Kā labs dārznieks es esmu starp jums, izraujot nātres un izraujot 

grauzošo tārpu. Es kopju jūsu dvēseli, lai tā būtu harmonijā ar Mani. 

5 Jūs esat izmetēji, kuriem Es parādīju glābšanas laivu, lai jūs nepazustu nemierīgās jūras viļņos. 

Ejiet pa ūdeni, kā Es teicu Pēterim, bet nesakiet Man, kā viņš teica: "Skolotāj, glāb mūs, mēs grimstam." 

Kad ticība kopā ar mīlestību veidos vienotu spēku, jūs piedzīvosiet lielu spēku savā dvēselē, un pat jūsu 

ķermenis varēs staigāt pa ūdeni, jo jūsu Tēva spēks jūs uzturēs. Tomēr nekad nemēģiniet pārbaudīt savu 

Kungu. 

6 Svētīgs tas, kas ar saviem darbiem iepriecina Tēvu, jo Es viņam klusi atlīdzinu, dodot daudzkārt 

vairāk nekā viņš ir devis. 

7 Liels ir trūcīgo, aklo, apjukušo skaits. Bet Es kā Tēvs tuvojos viņiem, lai dāvātu tiem Savu 

žēlastību. 

8 Šī manifestācija būs ar jums līdz pat 1950. gadam un paliks ierakstīta jūsu sirdīs. Bet līdz tam 

laikam Es jūs vadu, lai jūs varētu tuvoties Man. Es esmu jūs mācījis, jo ir pienācis Trešais Laiks, un tajā 

jūs esat dzirdējuši Debesu bazūnes balsi, kas ir pamodinājusi jūsu dvēseli. 

Daži no jums Man ir jautājuši: "Tēvs, kāpēc Es atkal esmu nācis dzīvot uz zemes?" Un Tēvs jums 

atbild: Lai tava dvēsele atgūtu zaudēto tīrību. Bet patiesi Es jums saku: Svētīgs tas, kas ir izlīdzinājis, jo 

viņš būs Manā valstībā, jo viņš būs šķīstīts un izpildījis savu misiju. 

9 Jūs pārstāvat daļu Izraēla izredzētās tautas, kurai Es esmu devis gaismas tērpu, lai rīt jūs varētu 

doties ceļā kā skolotāji, kā cilvēces vadītāji. Šajā laikā Es aicinu visus Savus bērnus, un ikviens, kas ir ar 

Mani un mīl Mani, dosies cīņā un darbā. 

10 Kārdinājums joprojām ir jums visapkārt, bet pienāks laiks, ko Es jums esmu pasludinājis, kad 

kārdinājums tiks ierobežots, un jūsu ceļi būs tikai gaisma, kas jūs vadīs. 

11 Jūs atrodaties cīņas un darba laikā, kad jums ir jāattīrās un jāsakārto sava pagātne. Jo ne jūsu 

"miesa" ir tā, kam Es esmu uzticējis mantojumu, bet gan jūsu dvēsele, kas nāk no Manis. 

12 Man ir jāattīra dvēsele, jāattīra tā, lai tā varētu atgriezties atpakaļ pie Manis, saplūst ar Manu 

Dievišķo Garu uz mūžību, lai tā varētu baudīt Manu Debesu Valstību. 

13 Mīļotie bērni, jūs, kas esat atnākuši nelielā skaitā, patiesi, Es jums saku: Mans vērīgais skatiens 

visur atklāj Manus izredzētos, kuri savā garā jūt, ka tagad ir Manas Klātbūtnes laiks. Viņi nav dzirdējuši 

Manu Vārdu kā jūs, bet savā garā viņi dzird balsi, kas viņiem saka, ka Es atkal esmu cilvēces vidū, ka Es 

esmu nācis garīgi "uz mākoņa". Dažiem Es došu redzēt Mani ar gara acīm, citiem - ar intuīcijas spēju, bet 

pārējiem Es darīšu savu mīlestību spēcīgi jūtamu, lai viņi sajustu Mana Gara klātbūtni. 

14 Šobrīd es klauvēju pie cilvēku sirds durvīm. Dažus es satieku sagatavotus, citus - aizmigušus, jo 

viņi ir palikuši dažādās sektās un reliģijās un uz īsu brīdi apmaldījušies. Bet ir pienācis laiks, kad Mans 

skaļais zvans aicinās viņus, lai viņi visi varētu nākt pie Manis, saņemt savas dvēseles augšāmcelšanos un 

apvienoties, lai sajustu Manu Mieru virs zemes un sasniegtu Apsolīto zemi. 

Līdzība 

15 Kāds liels, tikumības un varas pilns kungs sēdēja augstā tronī, un viņa varas sfērā viņu ieskauj 

milzīgi pūļi, miljoniem un miljoniem radību. Taču neviens no šiem ļaudīm nevarēja pietuvoties 

valdniekam, viņi varēja Viņu redzēt tikai no tālienes. Bet sirdī viņi ilgojās tuvoties Viņam, būt Viņam ļoti 

tuvu. 
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Pēkšņi atvērās durvis, un tajās parādījās asiņojošs jērs un uzraksts: "Šeit ir gaisma, šeit ir atvērtas 

durvis ikvienam, kas vēlas ieiet ─ ikvienam, kam sirdī ir tikumība. Nāciet, nāciet tuvāk!" 

Bija redzama spoža gaisma, un ļaužu pūļi priecīgi devās uz šīm durvīm. Daži ieradās un iegāja šajā 

ēkā. Taču ne visi no viņiem tur nokļuva, jo viņi ceļā sastapās ar ērkšķainiem dzīvžogiem un nevarēja 

doties tālāk. Citi saskārās ar lieliem šķēršļiem, kas neļāva viņiem ieiet pa šīm durvīm. 

     Bet šis Valdnieks, šis Kungs Visvarenais, skatījās no augstuma uz ļaudīm un sacīja tiem: "Ieejiet, 

ieejiet, jo Jērs ir izlējis savas šķīstās asinis, lai parādītu jums ceļu, pa kuru jūs visi ieiesiet Manā valstībā." 

16 Svētītie bērni: Ar savu cildeno mīlestību Es esmu dāvājis jūsu dvēselei brīvību un atbrīvojis jūs no 

grēka važām. Caur Savām visdārgākajām Asinīm Es jums esmu devis iespēju, lai jūsu dvēsele nopelnītu 

savu atalgojumu un paceltos, līdz tā sasniegs Manu Valstību.  

Līdzības beigas 

17 Vai jūs Mani saprotat, cilvēki? Šis Valdnieks ir jūsu Mūžīgais Tēvs, Lielais Jehova. Durvis, kas 

atveras, ir Jēzus, jūsu Skolotājs, upurētais Jērs, kas nāca pasaulē, lai jūs glābtu, un kas izlēja savas asinis 

līdz pēdējam pilienam, lai dāvātu gaismu un augšāmcelšanos jūsu dvēselēm. 

18 Šajā laikā Es jums atkal esmu uzticējis fizisku segumu, lai jūs varētu laboties, lai jūs varētu 

novērsties no grēka un visām pasaules tieksmēm, lai jūs soli pa solim varētu kāpt kalnā, kur Es jūs gaidu 

ar atvērtām rokām. 

19 Es esmu jums mācījis, kā pacelt sevi lūgšanā, lai jūs varētu atteikties no grēka un noraidīt 

kārdinājumus. Jo ir rakstīts: Dvēseles nāves vairs nebūs, jo Es esmu Ceļš un Dzīvība, un pienāks laiks, kad 

Es jums atgādināšu: "Kur ir, nāve, tava vara? Kur ir, kapa, tava uzvara?" Patiesībā grēks ir nāves cēlonis, 

un es šajā laikā ar sava Svētā Gara gaismu likvidēju grēku. 

20 Pienāks laiks, kad jūs redzēsiet to ražu, ko pamazām sējat cilvēces vidū. Jūsu rokās Es esmu 

uzticējis darbarīkus, lai jūs varētu apstrādāt laukus un pabarot cilvēci ar to labajiem augļiem. 

21 Es apstrādāju jūsu sirdis ar sava Vārda smalko kaltu un apgaismoju jūs ar Svētā Gara gaismu. Es 

esmu vislabākais Skolotājs un esmu nācis, lai sniegtu jums pamācību, piedotu jums, vadītu jūs pa 

patiesības ceļu, un kā vislabākais Ārsts Es esmu jūsu vidū, lai dziedinātu jūsu dvēseli no tās raupjuma un 

atbrīvotu to no sāpēm. 

22 Es jums dodu Savu mācību, lai jūs to pielietotu, lai jūs savā sirdī nesat mīlestību un šķīstību, un, lai 

gan jums tuvojas kārdinājumi, tie neatrod jums vietu, jo Es daru jūs stiprus caur Savu gaismu un Savu 

mīlestību, lai jūs noraidītu katru vājumu. 

23 Svētā tauta: Pārdomājiet pasauli ar tās kariem, kā tā iztukšo ciešanu kausu. Tomēr no tā visa es jūs 

esmu pasargājis, nepiedēvējiet to nejaušībai, svētītie ļaudis. Jūs esat apdāvinātie ļaudis, lai jūs sagatavotos 

ar Manu Vārdu parādīt to pasaulei, jo tāda ir Mana Griba. 

24 Jūs esat Mans instruments, Izraēla izredzētā tauta, jūsu rokās Es esmu uzticējis Savu spēku un 

Savu gaismu, lai jūs kliedētu cilvēces tumsu. 

25 Caur savu paklausību un misijas izpildi jūs jutīsieties garīgi pārveidoti un vienoti ar garīgajiem 

saimniekiem, lai jūs turpinātu būt Mani kalpi tajā Augstākajā Aizsaulē un nekad vairs neatdalītos no 

Manis. 

26 Es jums esmu uzticējis šo laiku, lai jūs sagatavotos, lai jūs varētu atjaunoties un soli pa solim kāpt 

kalnā. 

27 Patiesi es jums saku: mana mīlestība un Svētā Gara gaisma ir izlieta uz visu cilvēci. Tomēr kari ir 

pārsteiguši tautas, kā to redzēja mans apustulis Jānis otrajā laikmetā. Vai Es jums esmu sagatavojis šīs 

ciešanas? Vai es esmu nāve? Nē, Mani bērni, Es esmu Dzīvība, un Dzīvību Es esmu devis visiem Saviem 

bērniem. 

28 Katrā reinkarnācijā, ko Es esmu uzticējis jūsu dvēselei, Es vienmēr esmu jums devis aicinājumu uz 

patiesu dzīvi. Bet šī gaisma nav domāta tikai jums, Izraēlas izredzētā tauta, jo jūs pārstāvat visu cilvēci. 

29 Es runāju uz jūsu garu, klauvēju pie jūsu siržu durvīm un caur sirdsapziņu daru sevi jūtamu, lai jūs 

apzinātos atbildību, kas gulstas uz jūsu garu. 

30 Es jums esmu iezīmējis vienotu ceļu, jo Es esmu viens Dievs un viens Likums, un visos laikos Es 

esmu sniedzis vienu un to pašu Doktrīnu, lai dvēsele varētu pildīt Manu Voli. 
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31 Ar mīlestības pilniem vārdiem es jums daru zināmu, ka jūs neesat spējuši izpildīt savu misiju. Jo 

Es redzu, ka cilvēce ir apmaldījusies un savā aklumā un materiālismā ļāvusi, lai cilvēks to novestu maldos, 

un tādēļ tā ir kā tumsas pārsējs, kas uzvilcis dvēselei tumšu pārsēju un atņēmis sev Manu žēlastību. 

32 Apzinieties, mani ļaudis, cik daudzās kļūdās ir nonākusi cilvēce. Savas nezināšanas dēļ tā meklē 

Mani savā materiālismā, un tās sirds pielūdz viltus dievus. Tāpēc viņa nav sajutusi Manu Garīgo 

Klātbūtni. Mani bērni priecājas par skaistiem vārdiem un tic, ka viņi iet pa gaismas un patiesības ceļu, 

neatpazīstot Manu Garu kā glābšanas zvaigzni, kas sūta savu gaismu no bezgalības. 

33 Jūs Es esmu izvēlējies no pasaules, un, lai gan jūs esat neizglītoti un nenozīmīgi, ar jūsu 

starpniecību Es esmu izteicis Savu Vārdu, lai ar Svētā Gara gaismu izskaidrotu pasaulei Savu Patiesību, lai 

šī cilvēce vairs neiekristu maldos un lai tās gars iegūtu žēlastības dzīvību, lai tā sajustu Mani savā sirdī un 

iegūtu garīgumu. 

34 Es esmu jūs izredzējis, lai jūs kļūtu par Manas žēlastības īpašniekiem un lai jūs, tiklīdz jūs Mani 

sapratīsiet, dotos ceļā, lai glābtu savus līdzcilvēkus no bojāejas, lai glābtu no ļaunuma pārpilnas jūras 

avarējušos, lai atbrīvotu kārdinājumu vergus. 

35 Trešajā Laikā Es ļaušu aicinājumu visiem vienādi, lai visas Manas avis varētu atgriezties pie bara. 

36 Es glābju dvēseli no tumsas un modinu to no miega, jo Es jūs radīju un ļoti jūs mīlu, un Otrajā 

Laikā no mīlestības pret cilvēci Es izlēju Savas Asinis par jūsu pestīšanu. 

37 Es jums esmu parādījis daudzus garīgus labumus, lai jūs varētu sagatavoties un kļūt par Mana 

Dievišķā Lietas kareivjiem. Es esmu uzticējis jums savus vēstījumus atklāsmes veidā un caur intuīciju, lai 

jūs saprastu Manu Voli. 

38 Es esmu jums teicis, mīļais Israēl, ka pienāks laiks, kad parādīsies slikti runasvīri, lai dotu pieeju 

viltus Jēzum, un savā materiālajā tieksmē viņi maldinās un sacīs, ka caur viņiem runā Skolotājs. Parādīsies 

viltus "vadītāji" un viltus "pravieši", viltus "karavīri", kas ar savu vārdu un materiālajām tieksmēm 

centīsies jūs novest no gaismas un patiesības ceļa. 

39 Es esmu jūs brīdinājis. Atcerieties, ka katru gadu esmu jums teicis: Sagatavojieties, mīļotā tauta, 

izmantojiet Manu Klātbūtni un uzkrājiet savā sirdī Manu Vārdu, lai rīt tas būtu jūsu iedrošinājums, un 

tādējādi laiks jūs nesatrieks nesagatavotus. 

40 Es esmu uzticējis jums trīs pēdējos gadus, lai jūs varētu sevi pacelt un sagatavoties kā paraugu 

balss nesējiem, lai viņi varētu atzīt jūs par īstiem kareivjiem un īstiem Dievišķā Skolotāja mācekļiem. Bet 

šo žēlastību daudzi no jums ir aizturējuši un nav ņēmuši vērā. 

Es esmu sacījis Israēlam: Paskaties uz cilvēci, kā tā ir ietinusies savā tumsonībā, savā fanātismā un 

elkdievībā, un tādēļ tās sirdī ir pamodusies varaskāre, alkatība, pašlepnums, padarot to lepnu, un tas viss ir 

pretīgs Manās vērīgajās acīs! Bet jūs Es esmu apgaismojis, Es esmu jūs ņēmis aiz rokas, lai jūs varētu 

doties pasaulē un rādīt tai gaismas ceļu. 

41 Jau Otrajā Laikā Es jums devu Savu pravietojumu, lai pasludinātu jums pārbaudījumus, kas notiks. 

Es teicu, ka zeme satricināsies, ka dabas spēki tiks atraisīti, ka sērgas, raudas un nāve izpostīs ainavas, ka 

kara ziņas piepildīs cilvēku sirdis ar bailēm. 

42 Es esmu Tas, kas cilvēces priekšā parādās kā gaisma ─ Es esmu Tas, kas dod dvēselei virzību un 

uztic tai savu spēku un savu mīlestību, lai tā varētu valdīt pār ķermeni un pildīt manu gribu. 

43 Mans taisnīgums apturēs cilvēces kareivīgo tieksmi, un cilvēki mīlēs cits citu. Nebūs vairs ne 

egoisma, ne pašapmierinātības, ne izpratnes trūkuma. Visi pārvaldīs sevi saskaņā ar Dievišķajiem 

likumiem, visi būs paklausīgi Radītāja gribai. Uz zemes iestāsies miers, un tautas vairs necīnīsies viena 

pret otru. Arī zinātne Mani atpazīs. Visi dosies un meklēs vienu un to pašu ceļu, viņiem būs viens un tas 

pats mērķis, un šajā pasaulē valdīs morāle, žēlsirdība un patiesa harmonija. 

44 Jūs, mīļotā tauta, būsiet tie, kas attīrīs ceļus un padarīs tos izbraucamus. Jo lieli ļaužu pūļi nāks 

jums pakaļ, un šos ļaužu pūļus Es apgādāšu ar Savu vārdu. 

45 Kad tas būs, Izraēla? Jūs nezināt, bet Es jums saku: celieties cīņā, lai cilvēce saņemtu Manu mieru 

un Manu mīlestību un lai to aizsargātu Mana dievišķā žēlastība. 

46 Ļoti īss ir laiks, kurā jums vēl būs mans Vārds ar cilvēka intelekta spējām. Taču daži runā ─ 

atbilstoši savam prātam ─ un saka: "Kā gan Tēvs varētu mūs pamest, ja Viņš ir mīlestība? Viņam kā 

Mīlestībai ir pienākums būt mums tuvu, ļoti tuvu ─ šodien, jo mēs esam briesmās, jo vēl neesam sapratuši 

Viņa norādījumus, jo vēl neesam uzkrājuši sevī daudzās lietas, ko Viņš mums ir devis, un mēs vēl esam 
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vāji. Viņš ir mīlošs Dievs, kas nevar mūs atstāt laika nežēlastības varā. Viņš ir augstākā Mīlestība, kas 

nevar mūs pārmest, ja mēs pārkāpjam Viņa likumu. Viņš kā mīlestība nevar saukt mūs pie atbildības, ja 

mēs nepaklausām Viņa augstākajai gribai. Viņa vārds tiks atsaukts tikai no tām vietām, kur cilvēks nebūs 

izpildījis Viņa likumu ─ noteiktās vietās Viņa gaisma un Viņa vārds tiks atsaukts. Bet tur, kur mēs aktīvi 

darbosimies, Viņš paliks ar mums." 

Bet Skolotājs jums saka: Es zināju, ka cilvēku neizpratne būs šķērslis Manam patiesajam Vārdam. Bet 

Svētā Gara templī tiks apvienotas visu sektu, visu reliģisko kopienu idejas. 

47 Jau ilgu laiku Skolotājs ir kopā ar jums. Es esmu jūs sagatavojis, Es esmu jūs iezīmējis kā savus 

izredzētos ar savu gaismu, Es esmu jums devis savu miera skūpstu, lai jūs varētu dzīvot nelokāmi un 

paklausīgi. Tam, kas ir sagatavojies, ir dots iedziļināties Tēva noslēpumos, lai viņš zinātu, ka mans darbs 

nav noslēpums. 

48 Nesajūtieties pamesti pasaulē, izmantojiet žēlastību, mieru un mierinājumu, ko es jums ik dienas 

sniedzu savos vārdos. Es gribu, lai jūs zinātu, kā rīt vadīt sevi un saņemt manu domu vibrācijas. Ir 

nepieciešams, lai rīt, kad jūs vairs nedzirdēsiet Mani caur balss nesēju, jūs pielietotu Manu mācību un 

iemācītos garīgi saņemt Manu gaismu. Mana garīgā pasaule būs ar jums katrā garīgajā izpausmē. 

49 Ja būsiet gatavi, nebūs nekādu šķēršļu vai attālumu, kas neļautu jums nest šo gaismas un miera 

vēsti cilvēcei. Jūs būsiet pazemības un lēnprātības piemērs saviem līdzcilvēkiem, un caur jums Es viņiem 

dāvāšu dzīvību un iedrošinājumu. Svētīgi tie no jums, kas esat novecojuši, strādājot manā laukā, - tie, kas 

jaunībā novērsušies no pasaules pārmērībām, jo jūs baudīsiet mūžīgu prieku. Tomēr nemeklējiet atlīdzību 

šajā pasaulē un negaidiet, ka jūs tiksiet slavēti, jo šīs tukšības atņemtu jums žēlastību, ko Es esmu uzticējis 

jūsu dvēselei. Cieniet cilvēces labos vai sliktos ideālus, bet klausieties Manu balsi caur savu sirdsapziņu, 

lai jūs varētu apvienoties un būt pazemīgi, lai jūs varētu pierādīt, ka esat cilvēku cieņas cienīgi. 

Līdzība 

50 Vienā reģionā bija daudz trūcīgu cilvēku. Bet kāds kungs, kuram piederēja lielas bagātības un 

mantas, sūtīja pēc viņiem un norādīja dienu, kad viņš dos viņiem to, kā viņiem trūka. 

Kad šis laiks pienāca, trūkumcietēji nāca pie Tā Kunga un sacīja Viņam: "Kungs, mēs esam steigušies 

pēc Tava aicinājuma, mēs tagad esam Tavā klātbūtnē." 

Kunga skatiens bija pilns līdzjūtības un žēlsirdības, redzot to cilvēku kailumu un nabadzību, kuriem 

bija vajadzīga palīdzība. Tad viņš pajautāja viņiem, kur ir viņu mājas, lai nosūtītu viņiem mīlestības 

dāvanas, ko viņš viņiem dāvās. Viņi sacīja Viņam: "Kungs, mums nav ne mājas, ne pajumtes. Tur, kur 

tumšā nakts mūs pārsteidz, mēs atpūšamies." 

Tad Kungs viņiem dāsni dāvāja no savām bagātībām un sacīja: "Ja jums trūkst vairāk šīs mīlestības 

dāvanas, nāciet atkal, kad jums tā būs vajadzīga. Tagad dodieties ceļā." 

51 Tāpat arī bāreņu sieviete un atraitne nāca Kunga priekšā, un Viņš iedeva viņas rokās mīlestības 

dāvanu. Tur nāca jaunieši un jaunavas ar savām raudām bez miera un bez mierinājuma, un Tas Kungs, kas 

visu redzēja, deva viņiem arī no savām bagātībām un apsedza viņu kailumu ar savu apmetni. Tur nāca veci 

cilvēki, kuru spēki bija izsīkuši, un Viņš deva viņiem iedrošinājumu, mieru un labklājību. 

52 Gan viens, gan otrs pameta šo pilsētu. Bet pienāca diena, kad Kungs, kas viņiem bija daudz devis, 

vēlējās atkal redzēt šīs ļaužu masas, lai pārliecinātos, vai tās ir pratušas izmantot bagātības, vai arī tās atkal 

ir nonākušas nabadzībā. Bet Kungs redzēja, ka viņiem atkal sāp. 

Līdzības beigas 

53 Skolotājs jums jautā: "Par ko Es jums esmu runājis?" Un jūs Man atbildat: "Mācītāj, no mums 

pašiem." 

54 Pēc 1950. gada, kad jūs vairs nedzirdēsiet Mani šajā formā, cilvēcei būs lielie pārbaudījumi. Bet 

jūs, mīļotā tauta, paļaujieties uz Manu spēku, uz Manu mīlestību un uz Manu žēlastību. Tu būsi piemērs 

saviem līdzcilvēkiem, lai ar tavu starpniecību Es varētu tos glābt no pazušanas. 

55 Cilvēce iztukšo savu ciešanu kausu, un tās vaimanas sasniedz Mani. Bet kā mīlestība un žēlsirdība 

es vienmēr esmu bijis ar cilvēci. Es esmu Tēvs, bet ko darīt, saskaroties ar cilvēces bēdām? Izstarojiet 

Manu mīlestību un iedrošiniet dvēseles kā vienmēr. 



U 346 

56 

56 Tie, kas ir vāji, vairāk cietīs no tā, ko viņi saņem no pasaules, nekā no tā, kas viņu dvēselei ir 

uzticēts kā uzdevums. Tie, kas skatīsies uz jums ar nopūtām un redzēs, ka jūs esat vāji un pārkāpjat Manu 

likumu, būs arī tie, kas jūs zaimos un parādīs, ka jūs nepilda Manus baušļus. 

57 Es bieži esmu jūs brīdinājis par kārdinājumiem, kas jūs gaida, lai aizvestu no ceļa. Bet jums jābūt 

nelokāmiem kareivjiem cīņā un nepadoties vājiem pārbaudījumos, nedz arī ļaunuma viltīgumā. 

58 Mazs ir to manu ļaužu skaits, kas patiesi ir gatavi saņemt manu gudrību. 

59 Es esmu Sevi darījis zināmu ar pazemīgu, pieticīgu, intelektuāli analfabētu starpniecību, lai sniegtu 

pasaulei pierādījumus par Savu spēku un gudrību. 

60 Caur dažādiem saprašanas orgāniem Es jums esmu devis Savu Vārdu, lai jūs labotu un sniegtu 

jums Savu mīlestību, Savu gaismu, Savu žēlastību, lai mācītu jums tikumus, lai klausītāju pūļi varētu 

pacelties uz žēlastības dzīvi. 

61 Cilvēks ir izsalcis un izslāpis pēc Manas patiesības, bet viņa sirdī mīt naids, nezāles, ļauna griba, 

un viņu ir pārņēmuši maldi, jo dažādi pasaules uzskati ir centušies viņu pievilt ar citu mācību un citiem 

likumiem. 

62 Meklējiet sadraudzību ar savu Dievu, mīļie ļaudis, un neklanieties materiālajiem priekšmetiem, 

nedz arī pielūdziet tos, jo Es nekad neesmu jums to mācījis un neesmu jums nesis misticismu. Es tikai 

esmu ielejis jūsu dvēselēs Savu gaismu un Savu žēlastību, lai materiālisms nestāvētu jums ceļā. 

63 Ja jūs vērosiet un lūgsieties, ja jūs studēsiet un pētīsiet, jūs daudz ko saņemsiet no Manis, kad 

beigsies 1950. gads. Jo jūs esat attīstītas dvēseles, kurām Es uzticēšu daudz no Savas žēlastības. Bet Es 

jums esmu teicis, ka, ja jūs nezināt, kā liecināt par Mani, jo neesat sagatavojušies, tad akmeņi runās un 

liecinās par Manu klātbūtni cilvēces vidū. 

64 Savā Vārdā Es jums esmu izskaidrojis to, ko jūs nesapratāt, lai jūs varētu novērst kļūdas, ko esat 

ieviesuši Manā Darbā. Jo kā gan jūs varētu dot labu piemēru saviem līdzcilvēkiem, ja pirms tam nebūtu 

attīrījušies no saviem iepriekšējiem ieradumiem? 

65 Es jums esmu piedevis un jūs izrotāju, lai vēlāk jūs varētu darīt to pašu cilvēkiem. Es jums esmu 

uzticējis Savu Vārdu kā gaismas zobenu, lai jūs varētu pacelties cīņai un likvidēt tumsu un fanātismu, kas 

ir iespiedušies cilvēku sirdīs. Jo tas ir kā slikta sēkla, kas ir ļoti savairojusies, un tāpēc cilvēce ir 

novirzījusies no patiesības ceļa un nav spējusi tiekties uz dvēseles pilnību. 

66 Es nāku ar nodomu, lai pasaule atpazītu savas kļūdas, lai tā vairs nenovirzītos no ceļa, ko Es tai 

esmu iezīmējis. Uz šī ceļa nav ērkšķu un akmens šķembu, no kurām asiņo kājas. 

67 Cilvēks ceļas, lai Mani pārbaudītu, neapzinoties, ka jūs visi esat pakļauti lielajiem pārbaudījumiem 

šajā laikā. Jo pasaule ir kļuvusi lepna par savu zinātni un bagātību un ir noliegusi Mani kā savu Ķēniņu un 

Kungu. Tāpēc cilvēki arī noliegs, ka Es jums esmu sevi atklājis ar cilvēciskās saprašanas spējas palīdzību. 

Bet tie, kas tādējādi Mani noliedz, tiks nomocīti savās dvēselēs ar mīlestību un žēlastību, lai viņi pamostos 

un saprastu, ka tas, ko viņi ir radījuši, ir pārejošs un ka Augstā un Mūžīgā Dzīve ir Manī. 

68 Cilvēki, neļaujiet, lai pēdējie Mana pasludinājuma mirkļi caur balss nesējiem aiziet zudībā, jo ar 

Savu Vārdu Es jūs sagatavoju izturēt visus pārbaudījumus, lai jums būtu gaismas ieroči, ar kuriem jūs 

cīnītos pret cilvēces maldiem un egoismu. 

69 Nejūtieties ne vāji, ne nenozīmīgi, jo Es esmu jūs apveltījis ar Savu žēlastību, ar Savu pamācību un 

ar Savu mīlestību, lai jūs varētu celties kā Trešās ēras karavīri. 

70 Cilvēka sirds sajutīs Manu mīlestību un slavēs Manu Dievišķo Vārdu. Kā Tēvs Es nevienam 

neatsaku Savu žēlastību. Es novērsīšu tumsu no apžilbinātajiem, jo Mana Svētā Gara gaisma izkliedē 

pasaules tumsu, lai atbrīvotu dvēseles, un tieši tās Es vienmēr esmu izglābis. 

71 Kad tu sevi garīgi izmainīsi, Izraēla ─ kas tad spēs tevi virzīt atpakaļ uz tava ceļa? Kāds skatiens 

tad būs tevī kā bulta? Jūs redzēsiet tikai smaidus, prieku sirdīs un rokas, kas stiepsies, lai jūs apskautu, un 

tas būs kā gaidīts atalgojums par jūsu cīņu, lai dzīves ceļā jūs nepiedzīvotu tikai sāpes. 

72 Savā mācībā es jums uzticēšu vēl daudz ko citu, lai jūs būtu karotāji, kas nes gaismas ieročus, 

mīlestības zobenu un tur augstu ticības, cerības un žēlsirdības standartu. 

73 Ko tev, Izraēla, vēl pietrūkst? Lai tu, vienota domās un darbos, celtu sevi, lai tu atjaunotos, lai tu 

būtu tas dzidrais spogulis, kurā cilvēce var ieraudzīt savas nepilnības. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 347 
Mans miers lai ir ar jums! 

1 Šajā dienā es jūs pieņemu un svētīju. Tava dvēsele ir gatava, uzmanīga pret sava gara balsi, lai 

saņemtu manu pamācību. Es lasu jūsu sirdis, glāstu jūs un dodu jums Savu Vārdu, un tas būs balzāms, kas 

remdēs jūsu dzīves ciešanas. 

2 Bet Es jūs ne tikai mierinu šajā laikā, bet aicinu jūs būt Mani mācekļi. Es jums saku: Ņem savu 

krustu un seko Man! Katrā solī, ko sperat, atcerieties Manus piemērus Otrajā laikmetā. Mana nākšana kā 

vīrietim tajā laikā nebija veltīga. 

3 Manas ciešanas, Mans Vārds un Mani augstākie baušļi ir ierakstīti jūsu dvēselē. Tur ir grāmata, ko 

Es esmu uzrakstījis trīs laikos, tur ir Mans vārds, ko Es esmu devis caur visiem vēstnešiem, tur ir liecības 

un darbi. Jūs varat atrast sevī visu, ja iemācīsieties iedziļināties savā dvēselē. Garīgi jūs vairs neesat mazi 

bērni, jo esat izgājuši šo ceļu un esat nobrieduši, sasniedzot kulmināciju. 

Jūs, kas dzirdējāt Manu Vārdu pirmajā, otrajā un trešajā reizē, - kā jūs varētu apšaubīt šo vēsti? Kā jūs 

varētu izdzēst paziņojumus, ko Es atstāju ierakstītus jūsu dvēselēs, jo Es jums apsolīju atgriezties ─ jo Es 

jums teicu: "Es būšu ar jums vēl vienu reizi"? 

Tomēr es jums neteicu, kādā veidā, es tikai ļāvu jums zināt un iezīmēju laiku un notikumus, kas 

liecinātu par manu atgriešanos ─ visu, ko es jums pareģoju. Tagad Es jums saku, ka būs lieli pārbaudījumi, 

lai jūs būtu droši, ka Svētais Gars ir nolaidies pār jūsu garu, lai pabeigtu savu misiju cilvēces vidū. 

4 Tagad ir īstais laiks! Visi Mani paziņojumi ir piepildījušies. Visi to pravietojumi, kas ir runājuši 

garā un patiesībā, ir piepildījušies. 

5 Šeit Es esmu klātesošs, vienmēr ar jums, Es neesmu Sevi slēpis. Šajā laikā, tas ir, no Manas 

aiziešanas Otrajā Laikmetā līdz Manai atnākšanai Trešajā Laikmetā, Es vienmēr esmu bijis klātesošs 

cilvēcei. Mana gaisma vienmēr ir spīdējusi jūsu vidū, Mana mīlestība ir tā pati, arī Mana mācība un Mani 

piemēri, tas ir tikai cits atklāsmes posms. 

Šajā laikā Es esmu padarījis Savu Vārdu fiziski dzirdamu, lai jums Mani saprastu. Es esmu lietojis jūsu 

valodu, lai jūs saprastu Manus vēstījumus, un es esmu šeit, tauta, mīlestības pilns starp jums ar atvērtām 

rokām, un, kā Tēvs pieņem Savu Pazudušo Dēlu, tā Es esmu jūs pieņēmis. 

Bet es jūs darīšu par saviem mācekļiem ─ Es gribu, lai jūs būtu liecinieki visiem maniem vārdiem un 

izpausmēm. Es atstāju jūsu sirdīs rakstītu Trešās Ēras Testamentu, dārgo grāmatu, kas atbilst šim 

laikmetam. 

6 Jūs esat dzirdējuši manu vārdu ar daudzu balss nesēju starpniecību. Katram no viņiem šajā laikā no 

Manis ir dots uzdevums, ļoti svarīga loma, kas jāizpilda. Viņa atbildība ir ļoti liela, un, kad šis 

pasludināšanas laiks caur cilvēka smadzenēm beigsies, Es prasīšu atskaiti no katra no šiem balss nesējiem, 

un viņiem būs jāatskaitās Man par Maniem Vārdiem, par gaismu, ko Es dāvāju viņu smadzenēm, lai tā 

tiktu pārnesta vārdos un uzticīgi nodota cilvēkiem ─ cilvēkiem, kas Mani mīl, un viņiem būs jāatskaitās 

Man. Bet arī cilvēkiem būs jāatskaitās Man par visiem vārdiem, ko tie ir saņēmuši, un, kad pienāks 

pilnīgas darbības laiks, Es prasīšu atskaiti no viņiem visiem. 

7 Šodien Es esmu nācis pie jums kā Tēvs un kā Skolotājs, Mans spriedums Izraēla tautā vēl nav 

sācies, Es vēl neesmu pieprasījis no jums ražu. Šodien Es jums vēl atstāju laiku, bet Skolotājs jums saka: 

izmantojiet to, lai darbotos, studētu, iedziļinātos Manā mācībā, kas ir dziļa, lai tās dēļ jūs Mani mīlētu un 

vienmēr Man sekotu. 

8 Man ir vieta Savā Garā katram no jums. Kad būsiet nopelnījuši šo augsto atalgojumu, jūs nāksiet 

pie Manis. Līdz tam cīnieties uz zemes, un pēc tam cīnieties uz ceļa, uz kuru Mana Griba jūs sūta, lai jūs 

varētu piedāvāt Man savu misijas piepildījumu. Atcerieties, ka Es vienmēr jūs pavadu, ka Mans skatiens 

jums visur seko, ka Mana aizsardzība ir neierobežota attiecībā uz katru no jums, ka jūsu sāpes nepaliek 

Man nepamanītas, ka Es lasu jūsu sirds dziļumos un zinu jūsu nākotni. 

9 Tādēļ, cilvēki, mīliet Mani, studējiet Manu mācību, lai jūs saprastu visu, ko Es jums gribu pateikt 

un ko Es gribu jums novēlēt. Es kā Tēvs nāku mīlestības pilns, lai dotu jums baušļus un pavēles, jo jūs esat 

cilvēki, kas atbildīgi par cilvēci, kam jābūt skolotājiem, piemēriem, vadītājiem. Tāpēc Es esmu jūs mācījis 
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dienu pēc dienas, tāpēc mans "Vārds" nav klusējis. Es jums esmu devis ilgu laiku, lai jūs Mani dzirdētu, 

lai jūs beidzot atvērtu savus prātus un sagatavotu savas sirdis Mani saprast. 

10 Otrajā laikmetā Es runāju ar jums tikai trīs gadus. Mans vārds bija nepārtraukts. Tajā laikā Es 

dienu un nakti runāju ar mācekļiem ─ ar tiem, kas nāca, lai Mani dzirdētu. Es dzīvoju kopā ar jums, jūs 

redzējāt visus Manus darbus. Jūs bijāt liecinieki Manai piedzimšanai, jūs bijāt liecinieki tam, kā Es augu 

kā cilvēks. Es neslēpu Sevi no jums, Es gribēju, lai visi Mani darbi būtu zināmi, bet jūs, cilvēki, netiesājāt 

Mani, nebūdami tiesneši. Jūs esat tiesājuši Manu bērnību, Manu jaunību, jūs esat tiesājuši Manas ciešanas, 

un, lai gan esat Mana radība, jūs dažkārt esat Mani nepareizi novērtējuši. Lai gan tu esi daļa no Manis 

paša, tu esi Mans bērns, tu kā Tēvs esi nosodījis Manu rīcību. 

11 Es esmu mīlestība un piedošana. Es ar līdzjūtību skatījos uz jūsu spriedumu un teicu jums: kādu 

dienu, pēc ilgiem pārbaudījumiem un lieliem dzīves pārdzīvojumiem, jūs iepazīsiet mīlestību, ar kādu 

Jēzus apveltījis cilvēci ─ Viņa likumus, Viņa žēlastību, un jūs nekad vairs nenovirzīsieties no ceļa, ko 

Viņš jums noteica. Jūs nožēlosiet savu pagātni un lūgsiet Man iespēju labot visus savus pārkāpumus, sekot 

Maniem norādījumiem, un jūs brīvprātīgi kļūsiet Mani kalpi. 

Bet es nevēlos jūs redzēt kā kalpus. ─ Es gribu, lai jūs vienmēr būtu Mani bērni, Mani mācekļi, jo Man 

nav kalpu. Jūs visi esat Mani radījumi, kuriem Es esmu devis Savas īpašības, Savu spēku un Savu 

žēlastību. Jūs visi piederat Man. Pat ja pasaule Mani neatzīst, tā pieder Man, un Man ir tiesības to mīlēt. 

Cilvēce, jūs nevarat mani atturēt no mīlestības pret jums, bet jums ir jācīnās, lai novērstu visus 

traucēkļus no jūsu ceļa un meklētu gaismu, kas jūs aizvedīs uz pestīšanas ostu. 

12 Mīļotās dvēseles, šajā laikā jūs esat saskārušies ar bezgalīgiem pārbaudījumiem. Tu bieži esi 

paklupis, pat tava "miesa" liek tev līt asaras. Bet vai gars nav stiprāks par miesu? Vai Es jums neesmu 

devis milzīgu spēku, lai cīnītos pret visiem šķēršļiem? Vai jūs neesat daļa no Mana gara? 

Jums ir spēks, spēks un enerģija ─ viss nepieciešamais, lai cīnītos pret visām briesmām, kas apdraud 

jūsu dvēseli un ar kurām jums nāksies saskarties. Šodien es jūs brīdinu, cilvēki, jo jūs savā ceļā 

sastapsieties ar vēl lielākām briesmām, nekā tās, ar kurām esat saskārušies šodien. Bet tāpēc neapstājieties 

uz ceļa, neļaujiet savai domāšanai apjukt. 

13 Es jums esmu pasludinājis vajāšanu laiku, citu ticību cilvēku nosodīšanas laiku. Bet jūs esat mani 

mācekļi, jums ir spēks un gaisma, un ar to jūs varēsiet uzvarēt visus pasaules uzskatus, visas "gaismas", ko 

cilvēki jums piedāvā. Sākumā jūs nevarēsiet viņiem parādīt nekādas materiālas grāmatas vai materiālus 

darbus. Jūs varēsiet parādīt tikai savu ticību un mīlestību, bet šiem tikumiem, kas ir garīgi, viņi nespēs 

pieskarties. Jūs sajutīsiet sevī, ka jūsu būtību pārņem liela ticība, un ar to arī pietiks, lai jūs izturētu. Jūs 

būsiet kā nesagraujams balsts citu ceļā. 

14 Pat ja jūs sasniegtu materiālistiskie pasaules uzskati, pat ja cilvēki gribētu jūs savaldzināt ar 

zinātnes palīdzību, jūs nenolauziet kaklu viņu priekšā. Jūs sajutīsiet, kā mana mīlestība pilnībā pulsē jūsu 

sirdīs, jūs sajutīsiet, ka mans likums ir dzīvs, nepielūdzams, nemainīgs cauri laikiem, un jūs zināsiet, kā to 

nodot tālāk paaudzēm, kas nāks no jums. Jo es atstāju šo tautu kā skolotāju citām tautām. Katru no jums 

Es izmantošu kā sakni lielam kokam, ko Es apstādīšu ar zariem pēc Savas gribas. Jo lielāki būs jūsu 

tikumi, jo lielāka būs gaisma tiem, kas sekos jūsu piemēram. 

15 Cīnieties par saviem mīļajiem, cīnieties par to radību ticību, kuras esmu atstājis jūsu aprūpē. Viņi 

sniedz žēlastību un spējas, un spers soli uz priekšu garīguma ceļā. Viņi apstiprinās jūsu vārdus, un, kad jūs 

vairs nebūsiet ar viņiem, viņi atcerēsies likumu, ko viņu vecāki ievēroja uz zemes, un tad viņi būs tam 

uzticīgi. 

16 Tāda ir Izraēla tautas vēsture ─ tās tautas, kas uzticīgi sekos Man, jo Es viņus esmu aicinājis par 

Manas gaismas, Manas gudrības glabātājiem. Jums ir sarežģīta misija pret cilvēci, jūs nevarēsiet reizēm 

sliecties uz vienu pusi, reizēm uz otru. 

Jūs zināt savu ceļu ─ zināt, ka jūsu Tēvs nāca pie jums, darot Sevi fiziski dzirdamu, lai runātu ar jums, 

lai jūs vadītu, jo jūs vēl nebijāt gatavi sarunāties ar Mani no gara uz garu. 

17 Es esmu padarījis Savas izpausmes taustāmas un Savu Vārdu skaidru, lai jūs varētu Mani saprast. 

Bet, kad šis laiks beigsies, pēc šī 1950. gada, jūs droši zināsiet, kāds ceļš jums jāiet. Jūs sarunāsieties ar 

Mani, un jūsu intuīcija jums pateiks, kā praktizēt Manu Mācību, kā nest šo dārgo sēklu sirdīm, kurām tā 

nepieciešama. Jūs neizniekosiet nevienu sēklu, neiesiet to nejauši, bet liksiet to tur, kur zeme ir sagatavota 

─ tur, kur jūsu intuīcija jums saka, ka šī sēkla sadīgst, un tā jūs būsiet kā sējējs. 
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18 Pēc apustuļu piemēra jūs sāksiet sēt sēklu cilvēku sirdīs un dvēselēs. Bet grāmata, kas jums būs 

jāuzrāda, būs jūsu pašu dzīves grāmata, jūsu piemērs, jūsu ticība un paļāvība uz Mani. Tas būs 

pārliecinošāk nekā tas, ko jūs varētu pateikt ar vārdiem. Tāpēc šodien pieņemiet lieliskus lēmumus, lai 

īstenotu misiju, cilvēki. 

19 Es jūs atstāju savā vietā. Balss nesēju lūpas klusēs, bet jūsu lūpas būs sagatavotas, jūsu sirds 

iedvesmota. Es jūs vadīšu pa šo bezgalīgo iedvesmu ceļu, un rīt jūs runāsiet par jums vēl nezināmām 

mācībām. 

20 Es ļausim jums iekļūt to siržu visdziļākajos nostūros, kas Mani gaida. Jūs dosieties tālāk kā Manis 

sūtņi, lai runātu par svētajām atklāsmēm ar tādu godbijību un mīlestību, ar kādu esat Mani dzirdējuši ar 

cilvēka starpniecību. Jūsu mute būs vingrināta, bet jums jāuzmanās no saviem vārdiem, jo jūsu lūpas 

nekad nemelo. Es jūs vērošu no Augstā Aizsaulē, un jūsu piemēri paliks rakstīti ar neizdzēšamiem 

burtiem. 

Jā, Israēla tauta, soli pa solim Es jūs vedu uz misijas piepildījuma ceļa. Visiem darbiem ir nepieciešams 

zināms laiks, lai tos saprastu. Es esmu jums devis šo laiku, lai jūs sasniegtu pilnību, briedumu un ietu 

garīgās pilnveidošanās ceļu. 

21 Es neesmu atņēmis no jums jūsu agrākās paražas uzreiz, bet esmu licis jums pamazām atteikties no 

tām, kas Man nebija tīkamas. Es esmu mācījis jums lūgties ar garu, esmu jums stāstījis, kā runāt ar savu 

Tēvu, ieejot klusumā, meditācijā un sadraudzībā ar savu Dievu. 

22 Tā nu turpiniet savu ceļu, ļaudis. Lūgšana būs jūsu aizsardzība, ticība - jūsu glābšana. 

Pārbaudījumu stundās mana Klātbūtne būs ar jums. Iekšēji jūs dzirdēsiet Manu sveicienu, kā šajā laikā: 

"Mans Miers ar jums!" Un tad jūs jutīsiet pārliecību, ka Mana spēcīgā roka ir jūsu rokās un ka tas, ko jūs 

darīsiet paklausībā Manam Vārdam, tiks svētīts un apstiprināts no Manis. 

23 Līdz šim jūs esat palikuši kā bērni un mācekļi ap mani, un es ar mīlestību esmu jūs mācījusi, es 

esmu nolaidusi savus vismīļākos vārdus jūsu sirdīs, lai jūs ar tiem sevi pabarotu. Dvēsele sevi baro ar 

mīlestību, tai nav citas barības. Kad jūs attālināties no šīs mīlestības, no šīs būtības, kas ir manos vārdos, 

jūs sajūtat tukšumu, bāreņumu, vajadzību saņemt šo glāstu. Un, atgriežoties pie Manis, tu atkal piepildi 

savas sirds tukšumu ar šo kristāldzidro ūdeni. 

24 Es esmu piepildījis šo strūklaku līdz malām, lai jūs nejustu slāpes, lai jūs vienmēr būtu žēlastības 

un iedvesmas pilni, lai mana Gara mīlestība dzīvotu jūsu sirdī. 

Cilvēki, šis avots neizsīks pat tad, ja mans Vārds šajā formā beigs pastāvēt. Tad jūs saņemsiet manus 

starojumus, manus teikumus savā lūgšanā, savās sajūsmās. Viss jums būs saprotams, Es tad nelietos 

svešvalodu, bet turpināšu runāt ar jums tajā garīgajā izteiksmes formā, kādā Es esmu runājis ar jums, un, jo 

lielāka būs jūsu sagatavotība, jo augstāku mācību saturu jūs spēsiet saprast. 

25 Cik daudz atklāsmju es jums došu, cilvēki! Viss, kas nav pateikts ar cilvēka starpniecību, es jums 

pastāstīšu vēlāk no gara uz garu. Bet par to jums ir jāturpina uzticīgi lūgt. No lūgšanas jūs sasniegsiet 

sajūsmu, un tad, kad jūsu dvēsele būs pacilāta, tā sajutīs, kā Dievišķais Skolotājs izskaidro Savu Vārdu, kā 

vienā teikumā pasaka jums visu, un šo teikumu, ko Es jums dodu, jūs izprast, darīt zināmu saviem 

līdzcilvēkiem, un tā pēc 1950. gada cilvēki varēs turpināt mācīties šajā formā. 

26 Es neļaušu jums bezdarboties ne vienu dienu. Kad jūs būsiet gatavi, mana iedvesma būs 

nepārtraukta. Kad Es jūs atradīšu gatavus, Es vienmēr atklāsim jums lielas mācības, kas attiecas uz 

dvēseli, un došu jums lielus pravietojumus, kas kalpos jaunajām paaudzēm, jo jūs atstāsiet daudzas 

mācības rakstveidā. 

Pēc 1950. gada Es ļausim jums pierakstīt šīs iedvesmas, lai tās netiktu izdzēstas no vājās atmiņas, lai 

tās tiktu saglabātas uz visiem laikiem kā mantojums cilvēcei, un tas milzīgais izsalkums, ko šī pasaule 

Man dāvā, - tās slāpes pēc mīlestības un patiesības, pēc sapratnes, pēc garīgām atklāsmēm - tiks remdētas 

ar pamācībām, kuras Israēla tautai kā vēstnešiem jānes uz visiem reģioniem, uz lielajiem ļaužu pūļiem. 

27 Ir pienācis visaptverošas tiesas laiks, un visus darbus un visas reliģiskās kopienas tiesās Es. No 

cilvēka dvēseles atskanēs ciešanu sauciens, jo viss viltus tiks atmaskots, un tikai patiesība atspīdēs. 

Cilvēcē notiks atmoda, un tad cilvēki sacīs Man: "Tēvs, dod mums Savu palīdzību, dod mums patiesu 

gaismu, kas mūs vadītu." Un šī gaisma un šī palīdzība būs Svētā Gara mācība, tā būs mācība, ko Es jums 

esmu devis un kas pieder arī viņiem visiem, jo Es esmu visu Tēvs. 
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28 Mans gars jau redz cilvēku bāreņticību ─ tukšumu, ko katrs jūt savā sirdī. Es redzu, kā viņi cenšas 

aizpildīt šo tukšumu ar pasaulīgām baudām un neatrod neko, ar ko remdēt savas slāpes. Visur viņi meklē 

šo atvieglojumu, balzāmu, un atrod to tikpat maz. Bet kad ─ cilvēce sev jautā ─ un ar ko mēs atradīsim šo 

balzāmu un mieru? 

Bet Tēvs jums saka: cilvēce, Es jūs gaidu; viss, kas jums vajadzīgs, ir Manī un ir jūsos, bet jūs nezināt, 

kā to meklēt. Jūs esat apmaldījušies uz dažādiem ceļiem un meklējat mieru tur, kur tā nav. Jūs esat 

meklējuši patiesu mīlestību un patiesu gaismu tur, kur tās nav. Meklējiet Mani, un kopā ar Mani jūs 

atradīsiet mīlestību, kurai jāpiepilda jūsu sirds, un kopā ar Mani jūs atradīsiet mieru, gaismu un dziedinošu 

balzāmu. 

Jūs jau esat noguruši no saviem meklējumiem un vairs neklauvēat pie mana Gara durvīm. Jūs esat 

muļķi, bet es jūs gaidu, un, kad jūs klauvēsiet pie manām durvīm, tās ātri atvērsies un ielaidīs jūs. Es jums 

parādīšu visas Valstības bagātības un mierināšu jūs par jūsu pagātnes ciešanām, un tad jūs žēlosieties par 

izniekoto laiku, žēlosieties par saviem pārkāpumiem un lūgsiet Man piedošanu un jaunu iespēju. 

Es tev visu došu. Es jums došu visu, ko lūgsiet no Manis jūsu un jūsu līdzcilvēku labā. Manas 

bagātības ir neierobežotas, bet tās ir garīgas. Ja jūs lūgsiet Man šo dārgumu, Es jums došu visu un teikšu: 

izmantojiet to! Jo katra no žēlastībām un dāvanām, ko es jums dodu, ir mūžīgā dzīvība un ir domāta 

visiem. 

29 Tādēļ Es esmu nācis šajā laikā, cilvēki, un daži no jums ir redzējuši Mani kā svētceļnieku, kas 

klauvē no durvīm pie durvīm kopā ar pasaules tautām. Dažas no tām ir atvērušas durvis, citas ir palikušas 

slēgtas. Bet Es turpināšu klauvēt, Es pildīšu Savu misiju kā Tēvs un kā Skolotājs, Es jūs soli pa solim 

vedīšu pa Savu ceļu, Es jums dāvāšu gaismu, un jūs visi sapratīsiet un sapratīsiet savas dzīves iemeslu. 

Galīgais mērķis ir mīlestība, Manu likumu izpilde, un, kamēr jūs to nedarīsiet, kamēr nepraktizēsiet 

mīlestību, kamēr neievērosiet Manus baušļus, tikmēr jūs turpināsiet maldīties. Bet es esmu noteicis robežu, 

un šī robeža drīz tiks sasniegta. 

30 Pēc šī pasaules mēroga lielā pārbaudījuma, par kuru ir paziņots un no kura jums būs jādzer pēdējie 

pilieni no ciešanu kausa, sāksies atjaunošana. Tajā laikā cilvēcei ir jānožēlo grēki un jāatgriežas uz pareizā 

ceļa. Tai jāatzīst visi tās pārkāpumi un jāatrod Mani. 

31 Jā, Israēla tauta, jūs, kas esat Manas parādīšanās liecinieki, kas dzirdat Mani runājam un spriežat 

par cilvēci, arī jūs uzmanīgi klausieties Manī: turiet Manus vārdus, jo jūs esat daļa no šīs cilvēces. Arī jūs 

esat parādījuši Mana Gara tukšumu savās sirdīs, arī jūs esat nākuši izslāpuši un izsalkuši. Jūs esat 

remdējuši slāpes pie mīlestības avota. Tāpēc domājiet par tiem, kas vēl nav gatavi Mani atrast, jo ļaunums 

viņos ir bijis spēcīgāks. Bet kādu dienu šis ļaunums tiks ierobežots. 

32 Cilvēcei ir jāatrod plašs lauks, lai piepildītu Manus likumus, atjaunotos un dzīvotu mierā ar Mani. 

Es esmu licis viņiem iet pa visiem ceļiem, jo gribu, lai viņi būtu pieredzes pilni. 

Cilvēks, Mans bērns, kas nācis uz zemes pēc Manas gribas, ir izgājis cauri tūkstošiem pārbaudījumu, 

kas mocīja viņa dvēseli. Bet pēc tam, ja viņa ticība paliks stingra, cik liela būs tā atlīdzība, ko viņš saņems! 

Pēc pārbaudījumiem, apjukumiem un briesmām viņš atradīs Mana Gara gaismu. 

33 Tādēļ, mana tauta, nebaidieties iet cauri pārbaudījumiem, nebaidieties iesaistīties lielos konfliktos. 

Jūs tajās nepazudīsit. Es visiem Saviem bērniem došu aprīkojumu, lai viņu jūtīgums varētu pamosties. Pēc 

pārbaudījumiem, pieredzes un augļiem Es uzrunāšu jūs un teikšu: "Redziet, cik noderīgs ir bijis šis 

pārbaudījums, kā jūs tajā esat kļuvuši stiprāki un cik veselīgi un veseli jūs tagad esat! Mana griba nav, lai 

jūs pazustu, Mana griba ir tikai, lai jūs padarītu savu dvēseli izturīgu, mīlētu Mani un iepazītu Mani par 

spīti pārbaudījumiem un vētrām." 

34 Ir tautas, kas ir pārcietušas uguns pārbaudījumus, rūgtus pārbaudījumus, bet tām man ir 

atalgojums. Visi, kas pacietīgi cietuši un uzticējušies Man, gūs garīgu mieru, pacelsies pāri visām 

ciešanām un liecinās par Mani, un Izraēlas tauta šo liecību pieņems. 

35 Mans Vārds ietekmē visas jomas. Es jums esmu parādījis visas tautas. Runājot ar jums, Es jums 

esmu runājis par viņu ciešanām un bēdām, un Es jums esmu teicis: Lūdzieties, tauta, esiet atturīgi, 

nožēlojiet grēkus, lai jūs varētu palīdzēt šīm tautām viņu pārbaudījumos. Jūs esat stipri, jo esat iegājuši 

cietā zemē. Lūdzieties un sagatavojieties būt par citu cilvēku aizstāvjiem, lai jūs varētu izstiept savu roku 

un sniegt žēlastību ikvienam, kam tā vajadzīga. 
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Jūs varat izrādīt žēlsirdību saviem līdzcilvēkiem, pat ja jūs viņus nepazīstat. Jūsu gars, kuram ir liels 

spēks un kurš ir apveltīts ar žēlastību, var sūtīt viņiem to labo, ar ko Es jūs esmu apveltījis. 

Tādēļ Es jūs, cilvēki, vispirms lūdzu par mīlestību ─ par mīlestību, lai jūs varētu iepazīt Mani un sevi. 

Mīlestība ir Mana Likuma sākotnējais princips. Mīlestība ir visu darbu galīgais mērķis, to Es jums vienmēr 

esmu mācījis. Mīlestība, miers un žēlsirdība ─ šie tikumi ir tevī, tev pat nav jāmācās mīlēt. 

36 Mīlestība nav iemācīta, tā ir sajūtama, tā ir iekšienē, un jūs, tāpat kā visas radības, saņēmāt visas 

tās spējas un īpašības, kad tikāt radīti. Tāpēc iegremdējiet sevi sevī, meklējiet tikumus, kurus Es esmu 

ielicis jūsu būtībā, un praktizējiet tos savos ceļos. 

37 Cik laimīgi jūs būsiet, Izraēla, kad spēsiet pildīt savu misiju cilvēces vidū, kad spēsiet izvērst savas 

dāvanas un padarīt tās pamanāmas, kad sēsiet un pļausiet augļus, kas priecē un apmierina manu 

dievišķību. 

Pilnas aktivitātes laiks vēl nav pienācis, bet tas tuvojas. Tas ir laiks, kad jums būs jāsaskaras ar cilvēci 

un jāizmanto visa gaisma, visa gudrība, lai jūsu soļi būtu droši, lai jūsu liecība būtu patiesa. 

38 Tā es jūs sagatavoju un brīdinu. Katru dienu, kad jums ir Mans Vārds, jūs dzirdat brīdinājumu, 

padomu no sava Tēva, jo rīt jums tas būs vajadzīgs. 

Šodien jūs esat mierā, jo dzirdat Mani. Bet pienāks lielas cīņas periodi, un Es gribu, lai jūs būtu gatavi 

tiem laikiem, lai jūs būtu vienoti un lai šī vienotība padarītu jūs stiprākus, tā ka nepaliks ne viena vien 

neaizsargāta vieta, bet Izraēla tauta pulcēsies ap Mani tieši Manas aiziešanas brīdī, lai dzirdētu Manus 

pēdējos vārdus, gluži kā tēvs uz zemes, visu savu bērnu ieskauts, dod pēdējos padomus, un bērni gaida šīs 

dzīves pēdējos mirkļus, un tā sola mīlēt viens otru un stiprināties savos tikumos, būt vienots ķermenis un 

viena griba, kas vada cilvēci. 

Tāpēc es jūs, cilvēki, atstāju pilnu atbildības, bet arī pilnu žēlastības, lai jūs būtu stipri katrā mirklī. 

39 Es svētīju tevi, Izraēla. Dažādās mājās, kur jūs pulcējaties, es svētīju jūsu labo rīcību. Es dodu 

lielāku jūtīgumu jūsu sirdīm un saku jums: noņemiet visu, kas nav pilnīgs, kas neved pie Manis ─ 

noņemiet to, lai pienācīgā brīdī Es to varētu tiesāt, un Israēla tauta nesaņemtu sāpīgu spriedumu un 

neredzētu savu Skolotāju asiņojošu un mirstošu pie krusta vēl vienu reizi savas nepilnības dēļ, bet redzētu 

Viņu mīlestības pilnu, kas pamāca visu cilvēci. 

40 Šajā žēlastības dienā, kad Es jūs stiprinu, kad Es jums dodu Savu Vārdu, kas jums ir barība, Es jūs 

atstāju sagatavotus un brīdinātus. Šie ir pēdējie Mana Vārda laiki, un Es gribu, lai jūs līdz pēdējam brīdim 

Mani tajos dzirdētu, lai šis Vārds tiktu iegravēts jūsu dvēselē, apgaismotu jūs un darītu jūs stiprus 

nākamajiem laikiem. 

41 Šī ir mana šīs dienas mācība, cilvēki. Lūdzieties par sevi un par Izraēlas tautu, kuru gaida lielā 

tiesa. Lūdzieties par pasauli, kas arī piedzīvo lielu pārbaudījumu! Lai nepaiet neviena diena, nepaceltu 

savu dvēseli un nepārdomātu visus šos pārbaudījumus. Es esmu uzklausījis jūsu lūgumus un apmierināšu 

jūs saskaņā ar savu gribu. 

42 Esiet svētīti, jūs, pazemīgie, kas cerat uz Manu žēlastību, kas, zinādami, ka pār jums valda 

augstāka griba nekā jūsu, piešķirat Man tiesības lemt par jūsu dzīvi. Es svētīju jūs, mani bērni, jūsu krusts 

būs viegls. 

43 Tiem no jums, kas neatlaidīgi jautā Man, kāpēc esat pārbaudīti, Es saku: klusējiet, nejautājiet Man 

iemeslu! Vai jūs zināt savu vainu pret Mani? Vai tu zini, kādā veidā Es attīrīšu tavu dvēseli, lai tā 

atgrieztos pie Manis tikpat tīra, kā tā no Manis iznāca? Tāpēc es jums saku: Tikai pacietīgi un gatavi 

pieņemiet pārbaudījumus, ko Es jums ik dienas sūtu, jo Mans spēks vienmēr ir ar jums. 

44 Es dodu jums gaismu, kas jums nepieciešama, lai pareizi vadītu sevi un vadītu savus tuviniekus pa 

pestīšanas ceļu. 

45 Es jums dāvāju dārgo dāvanu - sadraudzību ar jūsu Tēvu, kas jūs glābs visos pārbaudījumos. Šorīt 

mans dziedinošais balzāms un mans mierinājums ir ar jums visiem, ar pasauli un ar visām radībām, kas ir 

nākušas no Manis. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 348 
1 Mīļotie ļaudis: Skolotājs dod jums lappusi pēc lappuses no savas Mācību grāmatas, lai jūs to 

nēsātu līdzi, iespiestu savā sirdī. Šīs mācības jums rīt būs nenovērtējamas vērtības dārgums, kas palīdzēs 

jums pildīt savu misiju uz zemes un nopelnīt atlīdzību savai dvēselei. Caur jūsu cīņu šīs mācības paliks 

iespiestas cilvēku sirdīs, un jūs dziedāsiet triumfa dziesmu, kad sasniegsiet Apsolīto zemi. 

2 Es jums dodu, lai jūs savā sagatavošanās laikā varētu ņemt no manas dārgumu krātuves to, kā jums 

trūkst, lai dotu to saviem līdzcilvēkiem. Jo mani izredzētie dažādos veidos nāks, lai kļūtu par maniem 

mācekļiem, par maniem darbiniekiem, par maniem kareivjiem, kas aizstāvēs manu Darbu. 

3 Visa radība ir pakļauta maniem likumiem, un viss mani pielūdz savā harmonijā. Paceliet savu 

skatienu uz debess debesīm, un jūs ieraudzīsiet spožās zvaigznes, ko radījusi Mana gudrība. Redziet viņos 

paklausības un harmonijas piemēru, iedvesmojieties no šīs godības, no šīs pilnības, lai jūs pārdomātu un 

ļautu mana Tēva balsij runāt uz jums caur jūsu sirdsapziņu. Koki dod augļus, kas vienmēr ir garšīgi. Visās 

lietās Tēvs atklājas un runā uz jums, lai jūs pārdomātu un būtu paklausīgi likumam, ko Es jums esmu 

devis. 

4 Es esmu radījis ciltis, tautas un nācijas, un visiem esmu devis to, kas nepieciešams to garīgajai 

attīstībai. Jūs esat pielūguši Mani zvaigznēs un cilvēku radītajos objektos. Tagad meklējiet Mani sevī. 

Svētīgs tas, kas ieiet iekšējā klusumā, jo viņš sajutīs Manu klātbūtni un iegūs dvēseles mieru. 

5 Jūs esat saņēmuši Manu Vārdu caur netrenētiem prātiem, kurus nav apmācījusi cilvēku zinātne. 

Tomēr Es esmu sagatavojis tos par pakājniekiem, uz kuriem balstās Mans Universālais stars. 

6 Kad jūs dzirdat Manu Vārdu, jūs vēlaties, lai Tēvs kļūtu redzams jūsu fizisko acu priekšā. Bet es 

jums saku: Sagatavojiet savu sirdi, un jūs Mani sajutīsiet. Jo es nāku ne tikai, lai jūs mierinātu šajā sāpju 

laikā, bet arī lai sniegtu jums pamācību, ko jau biju apsolījis, kad biju ar jums Jēzū Otrajā Laikā. 

7 Mani piemēri, Mana kaislība ir ierakstīti jūsu dvēselē. Tur ir grāmata, ko Es esmu uzrakstījis trīs 

laikmetos, manu sūtņu vārds, liecības, darbi. Jūs varat atklāt visu, ja iemācīsieties iedziļināties savā 

dvēselē. 

8 Šajā laikmetā Skolotājs runā uz jums no kalna virsotnes, kur Es jūs gaidu. Es dodu dzīvību jūsu 

dvēselei, lai tā varētu pacelties pie Manis. Jūtiet Manu mīlestību un Manu mieru sevī. Meklējiet tos, kas ir 

pazuduši gan šajā pasaulē, gan garīgajā ielejā. Svētīgi tie no jums, kas Man sacīja: "Kungs, mēs sekosim 

Tavai pēdai, darī mūs drosmīgus kareivjus, lai aizstāvētu šo lietu." 

9 Es jums vēlreiz parādīšu ceļu, pa kuru jūs atradīsiet patiesību. Es jūs mācu, lai jūs varētu liecināt 

par Mani cilvēcei, lai jūs ar savu piemēru sagatavotu nākamās paaudzes, un tās nesīs sevī Manu mīlestību 

un jutīs Manu mieru. Tad jūs būsiet pārtapuši par mācekļiem, kas līdzinās maniem otrās ēras apustuļiem. 

Dažus no jums es sūtīšu uz dažādām provincēm un tautām, lai rādītu ceļu tiem, kas ir apmaldījušies. 

Bet jums jāiet uz priekšu ar pazemību un jābūt šķīsts piemērs ļaudīm, kurus es jums uzticēšu. Jūs būsiet kā 

lāpas, kurās spīd Svētā Gara gaisma. 

10 Es mācu Savus izredzētos ar Savu Vārdu, neņemot vērā viņu pārkāpumus. Es dziedinu viņu 

dvēseles, jo esmu vislabākais ārsts. Es viņus paceļu un saku: Sekojiet šim patiesības ceļam, ko Es jums 

piedāvāju, un jūs drīz nonāksiet pie Manis. 

11 Jūs esat Israēls, no kuriem Es esmu izraudzījies 144 000, kas nes Manu Dievišķo Zīmogu, lai ar 

jūsu starpniecību cilvēce varētu sasniegt pestīšanu. 

12 Mani meklēs dažādu tautu vīrieši, sievietes un bērni, un jūs, izredzētā tauta, esat starpnieki, esat 

tie, kurus Es esmu apveltījis, lai jūsu ceļā izžuvušie lauki un tuksneši pārvērstos auglīgos laukos. 

Līdzība 

13 Uz lielas zemes platības bija neliels iedzīvotāju skaits. Viņi zināja, ka pienāks laiks, kad šajās 

zemēs apmetīsies dažādu rasu un krāsu klejotāji no visām četrām planētas pusēm. Klusais jaunietis 

pamācīja viņus ar patiesības, miera, gaismas un mīlestības vārdiem. Kāds vecs vīrs meklēja ļaudis un 

aicināja tos nākt uz šo zemi. Viņš tos vadīja, sagatavoja un runāja viņiem par šīm labvēlīgajām zemēm. 

Pienāca laiks, kad pūļi nāca viens pēc otra, un jauneklis sacīja vecajam vīram: "Ko tu man nesi?" Un 

vecais vīrs atbildēja: "Te tev ir šie ļaudis, kurus es esmu sagatavojis un atvedis šurp, lai viņi būtu tavi 
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mācekļi." Tad jaunietis viņam sacīja: "Esi svētīts, turpini meklēt pazudušās avis pa dažādiem ceļiem un 

celiņiem. Apgaismojiet četrus zemes nostūrus kā spoža bāka, nesiet uz saviem pleciem pazudušās avis." 

14 Vecais vīrs turpināja savu ceļu, pilns paklausības un paklausības, lai apvienotu un sapulcinātu lielo 

ļaužu pulku. Tad Jaunava vērsās pie šo zemju iedzīvotājiem un sacīja viņiem: "Es jūs esmu sagatavojis ar 

Savu mīlestību, Es jums esmu devis Savu pamācību, jo jūs būsiet starpnieki, caur kuriem Svētā Gara 

gaisma apgaismos lielos ļaužu pūļus, kas drīz ieradīsies. Lūk, es esmu klājis galdu ar mūžīgās dzīvības 

maizi un ar šo. 

ar to pašu maizi jūs barosiet cilvēci". 

Līdzības beigas 

15 Tā Es jums runāju, Mani bērni. Izpētiet manu mācību nozīmi un saprotiet, kas ir jaunietis un kas ir 

vecais cilvēks. Es esmu tas, kas jūs māca un sagatavo tuvojošai pasaules uzskatu cīņai. Vecais vīrs ir Elija, 

labais gans, kas apvieno un savāc manas bara avis. 

16 Cilvēki, kas esat lūguši, lai tiktu atjaunots miers un atvieglotas sāpes ─ jūs drīz ar prieku dzirdēsiet 

savu līdzcilvēku dzīvās balss liecību un apliecināsiet lūgšanas vērtību. 

17 Šodien Es ļauju jums dzirdēt Manus padomus un brīdinājumus, jo rīt jums tie būs vajadzīgi. Es jūs 

lūdzu būt vienotiem, lai jūs būtu stipri un lai starp jums nebūtu neviena neaizsargāta punkta. Tāpat kā tēvs, 

kurš jūt, ka tuvojas viņa gals, aicina savus bērnus, lai pēdējā brīdī būtu kopā ar viņu un dotu viņiem savu 

pēdējo padomu, tā arī Es runāju ar jums, lūdzot jūs apsolīt Man mīlēt un saprast vienam otru, kļūt stipriem 

tikumībā, lai veidotu vienotu garu, kas vēro un lūdz par pasauli. 

18 Es jums atstāju lielu misiju, bet dodu jums mieru un spēku. Jūs paši nevarēsiet spriest par saviem 

darbiem. Bet Es, Tiesnesis, izsvēršu jūsu darbus, pieņemšu jūsu augļus un beidzot parādīšu jums jūsu 

darba un pūļu rezultātu. 

19 Svētīgi jūs, pazemīgie, kas atzīstat, ka augstāka griba vada jūsu likteni. Jūs to piedēvējat Manai 

Dievišķībai un piešķirat Man tiesības rīkoties ar jūsu dzīvēm, jo jūs zināt, ka Es jums vienmēr apliecinu 

Savu mīlestību pret jums. 

20 Jūs esat garīgie cilvēki, uz kuriem Tēvs ir vērsis savu skatienu, lai jūs pamodinātu pasauli pieņemt 

Svētā Gara gaismu. 

21 Cilvēce Mani meklē ar reliģiju palīdzību, starp kurām ir arī tādas, kas savā rīcībā parāda garīgumu. 

22 Es jums esmu uzticējis Savu darbu un esmu jūs apgaismojis, lai jūs nenogurstoši kultivētu Manu 

Vārdu cilvēku sirdīs, lai jūs paceltos ar Bauslības karogu un kā labi kareivji ar mīlestību aizstāvētu to lietu, 

kuru Es jums esmu uzticējis. 

23 Mans Gars priecājas par labu strādnieku ražu, bet Viņš arī cieš, kad redzu, ka strādnieks ir 

aizmidzis, ka viņš nav pratis kopt sēklu, ko Es viņam esmu uzticējis. 

24 Kad jūs iztukšojat ciešanu biķeri, Tēvs jūs uzklausa klusumā un garīgi jūs mierina. 

25 Liels ir to cilvēku skaits, kas šajā laikā manā darbā ir piedzimuši žēlastības dzīvei. Taču jums, kas 

esat pirmie, ir jāsagatavojas, lai rīt, kad vairs nedzirdēsiet manu Vārdu caur balss nesēju, jūsu līdzcilvēki 

nejustos ne bāreņi, ne apjukuši. 

26 Cilvēce zina tikai Pirmā laikmeta likumus un to, kas rakstīts Pirmajā un Otrajā Derībā, bet Trešais 

laikmets tagad apvienos un labos to, ko cilvēki ir izkropļojuši sagatavošanās un izpratnes trūkuma dēļ. 

Cilvēcei būs jāizpēta mans vēstījums, lai, iedziļinoties katra vārda būtībā, tā varētu atklāt vienu ideālu, 

vienu patiesību, vienu un to pašu gaismu, kas vedīs cilvēci uz garīgumu. 

27 Sagatavojiet sevi, mīļotā tauta, lai jūs zinātu, kā sargāt šo dārgumu, ko Es jums esmu uzticējis. 

28 Svētīgi tie, kas saprot Mani visās izpausmēs, izmantojot cilvēka intelektu. Svētīgas ir tās ģimenes, 

kurās no pirmā līdz pēdējam loceklim visi ir Mana Garīgā Darba lokā. Tās būs paklausīgas ģimenes, 

svētītā sēkla, ko Es rādīšu cilvēces priekšā kā piemēru. 

29 Es jums esmu runājis par dvēseles dzīvi ─ par to, ko jūs saucat par to, kas ir ārpus, un par Manu 

Dievišķo varenību. Bet es jums saku, ka šajās mācībās nav nekādu noslēpumu. Jo tam, kurš ir šķīsts, būs 

privilēģija redzēt un izprast dzīvi Augstākajā Aizsaulē ─ to garīgo pasauli, ko izgaismo Svētā Gara 

gaisma, un tās iemītniekus, kuri kopā veido mīlestības saikni. Viņš ieraudzīs tā kalna virsotni, no kura 

redzētāji runā ar jums. Tur Tēvs gaida visu cilvēci. 
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30 Mana garīgā pasaule nenogurstoši strādā, lai jūs iedvesmotu un pabarotu, lai jūs varētu sasniegt 

garīgumu. Tas palīdz jums, lai jūs varētu gūt lielākus panākumus savas misijas izpildē. 

31 Jau ilgu laiku jūs manos pasludinājumos esat dzirdējuši, ka pienāks diena, kad jums būs jābūt 

līdzīgiem savam Skolotājam, lai pamācītu savus līdzcilvēkus, kuri nezina garīgumu. Pienāks laiks, kad 

Svētā Gara gaisma jūs pilnībā apstaros un apgaismos, lai jūs varētu darīt zināmu pasaulei manu Darbu, 

manu Vārdu, kas dots šajā laikā ─ gaismu, kas vedīs katru dvēseli uz Dievišķajām mājām. 

32 Dzīvojiet harmonijā ar to, ko Es jums esmu uzticējis jūsu cilvēciskajai dzīvei. Barojiet sevi ar 

dzīvības koka augļiem, apzinieties, ka zem tā zariem jūs atradīsiet atpūtu un patvērumu. Kopiet to paši, lai 

jūs redzētu, kā vairojas tās zari un augļi. 

33 Avots izlies kristāldzidru ūdeni straumēm, lai remdētu klejotāju slāpes ─ to, kas šķērso tuksnesi ─ 

lai viņi justos stiprināti. 

34 Vilks aitas ādā jūs sagaidīs ceļā. Bet jums ir jāseko līdzi, jālūdzas un jāuzmanās, lai neiekristu 

bezdibenī. Brīžiem jūs sajutīsiet, kā saules stari nežēlīgi iedarbojas uz jūsu būtni. Bet Es gribu, lai mana 

garīgā pasaule būtu kā aizsargājošs apmetnis uz jūsu ceļa. Jūs palīdzēsiet Man radīt jaunu pasauli šajā 

cilvēcē. 

35 Jūs esat mācekļi, kas ir gatavi cīnīties rīt. Jūs būsiet drosmīgi un nodosiet cilvēcei daudz ko no tā, 

ko Es esmu uzticējis jūsu rokās. 

36 Es nevēlos, lai jūs pārkāptu likumu. Dažus no jums ir pārņēmusi tumsa, un tas ir noticis tāpēc, ka 

jūs neesat gribējuši klausīties sava Gana balsī, kurš jūs aicina ar tik lielu mīlestību. 

37 Jūs esat pieraduši pie Mana Vārda un šaubāties, ka Skolotājs vairs nerunā ar jums caur cilvēcisko 

izpratnes spēju. Bet es jums saku: Kāpēc tu iejaucies manos augstajos padomos? Es jums esmu iezīmējis 

laiku, un nav Mana griba, lai jūs Man teiktu: "Skolotāj, atcerieties, ka likteņa triecieni un kari rada pasaulē 

bailes. Šis ir cilvēces pārbaudījumu laiks, un jūs vēlaties no mums aiziet?" 

Tad jūsu sirdsapziņa jums atbildēs un liks apzināties, cik ilgu laiku Es jums esmu uzticējis Savu Vārdu. 

Bet pēc 1950. gada, tāpat kā šodien, es kā Tēvs un kā Skolotājs uzklausīšu visus jūsu lūgumus jūsu 

lūgšanā. 

Pēc manas aiziešanas jūs visi vienādi veltīsiet sevi manu pavēļu izpildei, jūs atraisīsiet savas dāvanas, 

un Es uzrunāšu jūs caur jūsu sirdsapziņu, lai jūs atjaunotos, un Es jums darīšu zināmu patieso ceļu caur 

Mana Svētā Gara gaismu, lai jūs neiekristu postā. 

38 Kad pie jums nāks lielais ļaužu pulks, kam nepieciešams mierinājums un Mana žēlastība viņu 

dvēselēm, Es jūs apgaismoju un iedvesmošu, lai ar jūsu starpniecību viņi saņemtu Manu Vārdu. Es esmu 

jums uzticējis savu žēlastību, lai jūs varētu tikt atzīti par gaismas bērniem. 

39 Es esmu jūs šķīstījis, mīļie ļaudis, jo Es esmu uzticējis jūsu garam šajā laikā lielus uzdevumus, lai 

jūs varētu iegūt nopelnus, lai jūs varētu liecināt par Manas Doktrīnas patiesumu, darot labu cilvēcei, ─ lai 

jūs varētu iemantot Manu mieru pēcnāves dzīvē un vairs nepazustu tumsā. Es gribu, lai jūsu dvēsele, kad 

tā nonāk pie Manis, saka Man: "Skolotāj, es savā veidā esmu izpildījusi Tavu Voli, un es atkal esmu šeit, 

lai Tu manam garam dotu norādījumus un rīkojumus saskaņā ar Savu Dievišķo Žēlsirdību." 

40 Ja jūs kļūsiet garīgi, jūsu bērni jums paklausīs un pūļi jūs cienīs, jo viņi redzēs, ka esat attīstītas 

dvēseles, kas nes Svētā Gara gaismu. Tad tie, kas palikuši aiz jums, redzot jūsu piemēru, atgriezīsies uz 

ceļa, paņems jūsu labo roku un sekos jūsu soļiem. Kad tie, kas alkst pēc patiesības, pie tevis vērsīsies, tu 

viņiem dosi manus vārdus, lai viņi kļūtu par maigiem jēriem. 

41 Tajā laikā ļaunums tiks sasaistīts saišķos un iemests ugunī. Es darīšu visus šos darbus, un tu, 

Izraēla, runāsi pasaulei par laiku, kurā tā dzīvo, un par visa tā iemesliem. Es jums esmu uzticējis savu 

patiesību, jo mana mīlestība pret jums ir liela. Jūs esat lielo atklāsmju un pravietojumu glabātāji. 

42 Caur jums Bauslība no jauna tiks darīta zināma jaunajām paaudzēm. Tāpēc es jums teicu, ka jums 

jābūt gataviem. Jo tu esi nācis sagatavot ceļu nākotnei, lai jaunās paaudzes nākotnē vairs nebūtu elku 

pielūdzēji un lai to vidū nerastos viltus pravieši, kas maldinātu cilvēci. 

43 Tas viss tev jāatklāj pasaulei, Izraēla. Šajā laikā, kad ir radušies dažādi pasaules uzskati, sektas 

sacelsies pret sektām, konfesijas cīnīsies savā starpā un arī jūs noraidīs. 

Bet, tā kā jūs esat gaismas un miera bērni, jums jāsaka viņiem: "Patiesība ir ietverta Trešās Derības 

nozīmē, tur ir liecība par Tā Kunga klātbūtni un atnākšanu šajā laikā." Bet, tā kā jūs esat gaismas un miera 
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bērni, jums jāsaka viņiem: "Patiesība ir ietverta Trešajā Derībā, tur ir liecība par Tā Kunga klātbūtni un 

atnākšanu šajā laikā." 

Jūs norādīsiet cilvēcei uz šo grāmatu un apliecināsiet tās patiesumu, pildot Manu likumu. 

44 Bet, ja tu gulēsi, Izraēla, cik daudz sāpju tev būs, jo nācijas cietīs no manas taisnības. Viņi nezinās, 

kā meklēt patieso Dievu, un būs tikai apmaldījušies savos pasaules uzskatos un vēlēsies, lai jūs atzītu viņu 

viltus dievus, lai jūs maldinātu. 

45 Dzīvojiet modri, Mana tauta, jo Es jums esmu uzticējis Savu Vārdu pārpilnībā, lai jūs nebūtu 

neziņā. Jo jūs zināt, kā sajust Manu klātbūtni, un Es esmu mācījis jums atpazīt Mana Vārda nozīmi. 

46 Pēc manas aiziešanas daudzi centīsies likt jums noticēt, ka Es turpināšu darīt Sevi zināmu caur 

viņu intelektu. Bet Es nedarīšu Sevi zināmu šajās smadzenēs, un nedarīšu to arī Mana garīgā pasaule, jo 

pēc 1950. gada tā vairs neizmantos cilvēka smadzenes, lai jums sevi darītu zināmu. Tikai garīgi jūs 

varēsiet sazināties ar manu garīgo gaismas pasauli. 

47 Esiet paklausīgi bērni, lai jūs nepakļautos maldiem, jo pēc manas aiziešanas notiks lieli notikumi. 

Tomēr jums vajadzētu pamodināt tos, kas ir aizmiguši, un neatgriezties elkdievībā. Tad brīdī, kad jūs 

celsieties lūgšanā, jūs jutīsiet Manu iedrošinājumu un saņemsit Manas žēlastības plūsmu. Tādējādi es jums 

sniegšu pierādījumu, ka neesat padevies kļūdām. 

48 Mans skatiens vienmēr būs vērīgs pret jums, es nekad jūs nepametīšu. Mans Gars būs ar jums, 

vērojot jūs jūsu cīņā un aizstāvot jūs pret intrigām un briesmām. Izpildiet Manu likumu, lai cilvēks ar 

saviem likumiem nestāvētu jums ceļā. Ja jūs būsiet Man patīkami, jūs stāsieties pretī pasaulei un jutīsiet 

visu savu tuvāko brālību. 

Tagad ir pienācis laiks pasaulei atpazīt manu gaismu un neatmest manus vēstnešus. 

49 Jums ir spēks izraidīt no saviem līdzcilvēkiem tumsas būtnes, lai jūsu kaimiņi viens no otra ar varu 

neizraus dzīvības pavedienu. 

50 Īsu brīdi Es ļausim pasaulei pildīt savu gribu, bet pēc tam visā pasaulē notiks Mana. Vērojiet un 

lūdzieties, saskaroties ar ciešanu kausu, ko iztukšo cilvēce. Jo gadi ir pagājuši, un jums laiks ir pagājis 

pārsteidzoši ātri. 

Es jums esmu parādījis ceļu, pa kuru jums jāiet, un esmu devis jums visu, kas jums vajadzīgs, jo Es 

esmu sargājis jūsu dvēseli. Es to esmu pabarojis ar mūžīgās dzīvības maizi un pamodinājis no miega, lai tā 

apzinātos savu misiju un sajustu savu atbildību Manā Darbā. 

51 Materiālisms un izpratnes trūkums ir bijis liels, un tāpēc, mīļie mācekļi, jūs esat palikuši savā 

ierastajā rutīnā, neļaujot savai dvēselei attīstīties. 

52 Visu laiku caur Savu mīlestības Vārdu Es esmu licis jums saprast, ko jūs neesat darījuši, lai darītu 

zināmu cilvēcei Darbu, ko Es jums esmu uzticējis. Bet, ja jūs neesat sevi sagatavojuši, kā cilvēce ar jūsu 

starpniecību var iegūt Manu mieru, Manu gaismu un Manu mīlestību? Tieši jums Es esmu uzticējis misiju 

visur izplatīt Manu mācību. Es jums esmu atklājis jūsu gara nesēju, kura majestātiskums ir jūsu gars. 

Es jums esmu teicis, ka esmu jūs izvēlējies un svaidījis no mīlestības un savas žēlastības dēļ, bez jūsu 

nopelniem. Es jūs esmu izvēlējies par apustuļiem, kas rādīs pasaulei Manus norādījumus, kas iespiesti jūsu 

sirdīs. 

53 Laiks ir pagājis, bet jūs vēl neesat nopelnījis nopelnus. Tev ir jāizstiepj sava roka, lai paceltu to, 

kurš ir kritis. Jums ir jāparāda gaišās dienas gaisma saviem līdzcilvēkiem, kas atrodas tumsā, lai viņi 

zinātu, ka Es esmu atklājies jums un cilvēcei visos laikos. 

54 Pirmajā laikmetā Es jūs izvedu no faraona verdzības caur Mozu, kuru Es iecēlu Savas tautas 

priekšgalā, lai viņš vestu jūs uz apsolīto zemi, Kanaāna zemi. 

55 Otrajā Laikmetā Jēzus, Dievišķais Skolotājs, deva jums pierādījumus par Manu prātu, klātbūtni un 

spēku. Bet cilvēks savā egoismā un materiālismā noraidīja Mani. 

56 Šajā laikā jūs atkal esat vergi - vairs ne faraonam, bet kārdinājumam. Jo tā jums ir devusi 

bagātības, baudas un varu, lai jūs pakļautu, un daudzi no jums ir krituši un novirzījušies no gaismas ceļa, 

jo esat bijuši vāji. Es neesmu jums atņēmis žēlastību, bet jūs paši esat to atņēmuši, jo nepilda Manu 

Bauslību. Taču pasaule savā neizpratnē to nav apzinājusies, un cilvēki nodod saviem līdzcilvēkiem darbu, 

ko paši ir radījuši. 
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57 Cik liela ir kļūda, kurai "pirmie" ir padevušies, un cik liela ir kļūda, kurai esat krituši arī jūs, jo 

neesat iedomājušies, ka tas ir viens un tas pats Dievs, kas ir runājis ar jums, un ka tādēļ jūs neesat 

saņēmuši ne citu pamācību, ne citu likumu. 

58 Viens Dievs vienmēr ir jums sevi atklājis, Es nekad neesmu jūs pametis, Es vienmēr esmu bijis 

tuvu jūsu sirdij. Jēzus Otrajā Laikā atklāja Manu Dievišķo mīlestību un kā Skolotājs Viņš jums deva 

paklausības piemēru Bauslībai. Es iemācīju jums lūgties un parādīju jums ceļu. 

59 Šajā Trešajā Laikā Dievišķā Griba piepildās, jo jūs esat saņēmuši Manu pamācību, mūžīgās 

dzīvības maizi jūsu dvēselei. Bet Es jums esmu paziņojis, ka pēc 1950. gada jūs vairs nedzirdēsiet Manu 

Vārdu caur cilvēka intelektu un kontaktēsieties ar Mani tikai no gara uz garu caur savas dvēseles attīstību. 

60 Es esmu uzticējis jums šos pēdējos trīs manas manifestācijas gadus caur balss nesējiem, lai jūs 

apsvērtu un saprastu savu atbildību, lai jūs izietu no ierastās rutīnas un ļautu savai dvēselei progresēt. Bet 

daudzi no jums ir turpinājuši gulēt un palikuši bez izpratnes un pacēluma. 

Kāpēc, Izraēl, tu neesi veltījis sevi detalizēto norādījumu, ko Es tev esmu devis, izpētei un 

interpretācijai? Aklie vēl nav ieraudzījuši gaismu, klibi vēl nav zinājuši, kā dziedināt, lai tie varētu sekot 

Man, un ļaudis ir apjukuši un brīnās, vai ir atraduši patieso ceļu? 

61 Daudzi no jums ir ticējuši, ka pilda Manu Bauslību, un ir nopietni kļūdījušies, jo viņi tikai rāda 

sliktu piemēru saviem līdzcilvēkiem. Tās ir iemesls, kāpēc cilvēki ir apjukuši un turpina uzturēt elkdievību 

un meklēt patieso Dievu ar dažādu cilvēcisku ideju palīdzību. 

62 Mīļotā tauta, pēc mana pasludinājuma beigām jūs paliksiet bāreņi. Bet tāpat kā otrajā laikmetā, jūs 

Mani sapratīsiet pēc Manas aiziešanas. Kad jūs vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu, jūs atpazīsiet to, ko Es 

bieži esmu jums mācījis, bet jūsu atmoda būs novēlota. 

Tādēļ, tauta, ar lielām sāpēm Savā Tēvišķajā Sirdī Es jums pārmetu, ka jūs neievērojat likumus un 

neesat paklausīgi. Es nevēlos, lai cilvēce rīt jūs uzskatītu par cilvēkiem, kas nav cienīgi Manas Dievišķās 

žēlastības. Tomēr daudzi ticēs Manai vēstij un mīlēs Mani, nedzirdējuši Mani tāpat kā jūs. 

63 Es jums esmu norādījis uz jūsu kļūdām, lai jūs saprastu, ka nerādāt Manu darbu patiesības gaismā, 

lai jūs varētu atjaunoties un atklāt pasaulei to, ko esat saņēmuši no Manis. 

64 Jūs domājāt, Israēls, ka Es, jo Es esmu mīlošs Tēvs, negribētu jūs pārmest par jūsu kļūdām un Man 

būtu jūs jāapsedz ar Savu apmetni, lai jūs kļūtu zināmi pasaulei kā īsti mācekļi, kareivji un rītdienas 

skolotāji. Ja Es tā darītu, Izraēla, Es pats jums liegtu Savu mīlestību. Jo, kad pienāks laiks, jūs nespēsiet 

liecināt par Manu patiesību ar saviem vārdiem un darbiem, un tad rītdienas cilvēce noliegs Manu 

parādīšanos. Jo pilnība nekad nav bijusi sajaukta ar jūsu nepilnībām. 

65 Es jums esmu teicis, ka jūs atrodaties mīlestības cīņas laikā pret naidu, manas gaismas cīņā pret 

tumsu, pazemības cīņā pret lepnumu. Bet rīt, kad būs jūsu atmoda, jūs sajutīsiet bezgalīgas un dziļas 

skumjas savās sirdīs, kad sapratīsiet, cik daudz laika esat zaudējuši, un tad jūs novērtēsiet to balss nesēju 

uzdevumu, kuri zināja, kā sagatavoties, lai sniegtu jums Manu Patiesību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 349 
1 Mīļotā tauta: Jūs esat ticējuši Manai atnākšanai šajā laikā, un pat pēdējās Manas parādīšanās dienās 

jūs nāksiet steigšus, bez noguruma, vēlēdamies Manu Vārdu. Daudzi ir aicināti, visiem Es esmu devis šī 

avota ūdeni, bet tikai nedaudzi Mani ir dzirdējuši un sapratuši. Bet Es esmu darījis Sevi zināmu un 

izplatījis mīlestību visā pasaulē. 

2 Otrajā Laikā Es jums sacīju: "Svētīgi tie, kas ir ticējuši neredzēdami!" Un arī jums Es šinī laikā 

saku: "Esiet svētīti, jo esat ticējuši un palikuši uzticīgi Manam darbam, Mani neredzēdami!" 

3 Manai atnākšanai nevajadzētu jūs pārsteigt, jo tā tika izziņota. Bet jūs nezinājāt, kurā stundā es 

atnākšu. 

Pēc manas aiziešanas Otrajā Laikā mani mācekļi pierakstīja manus vārdus un aiznesa tos citiem, 

jauniem mācekļiem, lai izplatītu tos visā pasaulē. 

Tiem, kas man sekoja tieši, apsolījums par manu atgriešanos bija stimuls grūtajā cīņā, skaista cerība un 

barība viņu garam, kas alka pēc zināšanām. Un no paaudzes paaudzē mani mācekļi cerēja, ka viņu 

Skolotājs atkal ieradīsies. 

Bet, lūk, paaudzes sekoja viena otrai, viena pēc otras. Daudzas būtnes iemiesojās uz zemes, bet pēc tam 

atgriezās aizsaulē, neredzot, kā piepildās šis apsolījums. Pagāja gadsimti un pat tūkstošgades. Bet, kad 

pienāca noteiktā stunda un mana Klātbūtne garā atklāja jaunu laikmetu, es atklāju, ka cilvēki bija izdzēsuši 

manu Vārdu no savām sirdīm un tikai retais no viņiem gaidīja manu atgriešanos. 

4 Es esmu nācis pie jums klusībā, bez izrādīšanās. Taču veids, kādā Es esmu sevi atklājis, ir daudzus 

pārsteidzis, dažiem radījis šaubas, bet citiem pat izsmieklu. Tikai tie, kas spēja izturēt ar modru garu un 

atmodinātu prātu, ir sajutuši Mani tādu, kādu Mani varēja sajust jebkurā formā, kādā Es gribēju atklāt 

Sevi. Bet apsolījums tika dots visiem, un tā piepildījums arī attiecas uz visiem. 

5 Šī ir mana šī laika atklāsme: cilvēks vienmēr ir bijis mans balss nesējs. Es viņu esmu izvēlējies, jo 

viņš ir Mans bērns, Mans darbs ─ tas ir iemesls. Un, lai gan šis bērns jūtas Manis necienīgs, jo viņš nav 

sevi pilnveidojis, aiz šīm nepilnībām Es redzu to gaismas daļiņu, kas ir daļa no Mana Gara ─ priviliģētu 

radību, saprātīgu būtni, kas spēj nodot Manu Vārdu. 

6 Vai jūs kā cilvēki mīlat tikai savus labos bērnus? Esmu redzējis, kā vecāki rūpīgāk atbalsta savus 

slimos vai zaudējušos bērnus, lai atbrīvotu viņus no ciešanām. Es esmu izvēlējies šo laiku, lai veiktu šo 

uzdevumu starp pazemīgiem, vienkāršiem vīriešiem un sievietēm, grēciniekiem un neizglītotiem 

cilvēkiem. Jo es viņos esmu atradis pateicību, un viņi ir zinājuši, kā šķīstīties un paaugstināt sevi, lai 

cienīgi pildītu savu misiju. 

7 Ja Es šajā laikā nekļuvu par cilvēku, lai runātu ar jums, kā to darīju caur Jēzu, tad iemesls tam ir 

šāds: vai jūs šodien varētu dzirdēt Manu garīgo balsi, uztvert un saprast dievišķo valodu, jo esat tik 

materializējušies, ka nespējat dzirdēt un paklausīt sava gara balsij, kas ir nobijies un vājš šajā pasaulē, kurā 

dzīvojat? 

8 Tāpēc Es izvēlējos cilvēku un apveltīju viņu ar garīgām spējām, lai viņš varētu būt Manas balss 

nesējs. 

Un caur šo pasludinājumu es esmu atradis ticību, un daudzi mani ir sapratuši. Tomēr citi joprojām ir 

neticīgi. 

9 Es esmu ļāvis garīgajai pasaulei darīt sevi zināmu cilvēkam tādā pašā veidā un esmu apvienojis šīs 

būtnes garā un pārējās ķermenī. 

10 Ir nepieciešams, lai jūs izbaudītu visu ciešanu kausu "garšu", lai jūs iepazītu sāpes un arī mieru, lai 

jūs visu iepazītu un tas kļūtu par daļu no jūsu eksistences. Jo es gribu, lai jūs būtu īsti mācekļi un mācītu 

vairāk ar darbiem nekā ar vārdiem. Piemēram ir lielāks spēks nekā vārdam, un ir nepieciešams, lai jūs 

ļautu manam darbam sasniegt visus jūsu līdzcilvēkus, un tas ir labākais veids, kā to izplatīt. 

11 Strādājiet pacietīgi, esiet nelokāmi līdz galam. Nekas jūs neapturēs jūsu ceļā, jo lielas ir sāpes, kas 

jums ir jāsamazina, un ir daudz tumsas, kas jums ir jānovērš. Visupirms paļaujieties uz savu Tēvu un uz 

sevi un atzīstiet savu dāvanu vērtību. 

12 Kad Jēzus vērsās ar Savu Vārdu pie ļaužu pūļiem, kas Viņam sekoja Otrajā Laikā, Viņš runāja uz 

visiem un visām būtnēm vienā mācībā, atklājot to būtņu iekšējo dzīvi, kas Viņam tuvojās. Tomēr, 

neskatoties uz dažādajiem lūgumiem, vajadzībām un nodomiem, ar kādiem viņi nāca pie Viņa, Viņa 
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gudrais, precīzais un skaidrais vārds vienmēr mierināja sāpes, atrisināja kādu problēmu vai kliedēja 

šaubas. 

Lai gan dažu cilvēku nesagatavotā sirds nespēja uztvert vārdu un interpretēt tā nozīmi, tomēr gara 

dvēsele, kas ir pieejamāka nekā miesa un jutīgāka pret dievišķo starojumu, pieņēma mācību un pēc 

pārdomām un cīņas ar savu ķermeni beidzot noticēja. Jo tikai augstākais Skolotājs, bezgalīgās labestības 

Tēvs, varēja atpazīt drāmu, kas norisinājās cilvēkā, un nomierināt un mierināt viņa dvēseli. 

13 Daudzi cilvēki, redzot mācekļus, kas dzīvoja kopā ar Skolotāju, cerēja, ka viņi darīs tādus pašus 

darbus, kādus bija darījis Jēzus, un bieži vien bija vīlušies, redzot, ka tie ir tikai mazi bērni, kas sāk garīgi 

augt un cenšas izprast Kunga lielās mācības. Bet Jēzus vēl nebija sacījis ļaudīm: "Klausieties šos 

mācekļus!" Savas sludināšanas laikā Viņš tos neieviesa kā skolotājus. Tie joprojām bija akmeņi, tikai pēc 

tam tika pulēti līdz spīdumam. 

14 Cik bieži mācekļi centās aizbiedēt mazos bērnus, kas pietuvojās Jēzum, lai uzklausītu Viņa vārdu, 

domādami, ka dara pareizi un tādējādi saglabā lielāku dievbijību, nesaprotot, ka arī viņiem ir jāieņem vieta 

starp mācekļiem. Kad tas notika ─ cik daudz sāpju viņi izjuta, kad bērni kopā ar mātēm aizgāja! 

15 Cilvēki, kas sekoja Jēzum, vienmēr rūpīgi vērtēja Viņa un Viņa mācekļu darbus. Kad kāds no 

viņiem mēģināja aizstāvēt savu Skolotāju, izvelkot zobenu, ļaudis viņu nopēla. Bet Jēzus turpināja labot 

un apmācīt Savus uzticīgos mācekļus līdz pat dienai, kad Viņš viņiem sacīja: "Es jūs atstāju Savā vietā, lai 

darītu cilvēkiem to, ko Es jums esmu darījis." 

16 Visas nepilnības, kļūdas un nezināšana bija nokritušas no viņiem kā nederīgas drēbes, lai tiktu 

ietērptas Tā dāvanās un autoritātē, kas tos sūtīja. Tagad viņi varēja pārstāvēt savu Skolotāju, un, pat ja 

ļaudis viņus nežēlīgi pārbaudītu, viņi neatrastos iemeslu viņus vainot. Cik daudz viņiem bija jācīnās 

pašiem ar sevi, lai sasniegtu tādu pacēluma pakāpi, kāda nepieciešama, lai sludinātu sava Kunga mācību! 

Bet patiesi es jums saku, viņu piemērs ir neizdzēšams. 

Cik daudz pazemības un cik daudz mīlestības viņi izplatīja savā ceļā, lai liecinātu par manu Darbu, un 

cik auglīgs un labvēlīgs bija viņu piemērs šai cilvēcei. Pat pēc daudziem gadsimtiem viņu vārdi un piemiņa 

par viņiem joprojām dzīvo cilvēku sirdīs, un Es liecinu par viņu lielo darbu Trešajā laikmetā, laikmetā pēc 

tam, jo viņi zināja, kā liecināt par Manu patiesību. 

17 Šodien, kad mani atkal ieskauj mācekļi un mazi bērni, kā tas bija Otrajā Laikā, es jūs sagatavoju 

tādā pašā veidā un apvelku ar žēlastību un spēku. Jūs paliksiet kā viņi, kā avis starp vilkiem. Taču nekrītiet 

izmisumā, un jums nešķitīs neiespējami paveikt lielu darbu un atstāt piemēru cilvēcei. 

18 Jūs nemanāmi sāksiet dzīvot tikumīgu dzīvi, un jūsu soļi vedīs jūs uz aizvien lielāku un lielāku 

izpratni un jūsu misijas izvēršanu. Jūs nezināt, cik liels spēks būs jūsu piemēram un kāda būs jūsu ietekme, 

kad veltīsiet sevi savas misijas izpildei. 

19 Es redzu, kā šīs cilvēces nākotnē ar spožiem burtiem tiks pierakstīti šīs pazemīgās tautas darbi, kas 

savu ceļu mēro grūtībās un smagos pārbaudījumos. 

20 Cik daudz tumsas noņems jūsu mīlestības un žēlsirdības darbi un cik daudz fanātisma altāru kritīs 

zemē jūsu garīguma spēka priekšā! Jo jūs nesīsiet manu miera un mīlestības mācību savās acīs, lūpās, sirdī 

un visās sava gara spējās. 

21 Šodien, kad mans Vārds drīz vairs neparādīsies šajā formā, es jums saku: Šo izpausmju trūkums 

nedrīkstētu likt jūsu sirdīm atdzist un kļūt par iemeslu jūsu savstarpējai atsvešinātībai. Savas misijas 

izpildē jūs joprojām nevarat cīnīties vienatnē. Jūs joprojām esat viens no otra atkarīgi, lai viens otram 

sniegtu siltumu, dzīvību un iedrošinājumu. Pēc manas aizbraukšanas es vēlos, lai jūs turpinātu savas 

tikšanās. Jo Es turpināšu vadīt jūsu darbus un pieņemšu Sevi, lai izlietu iedvesmu uz šīm mīļajām 

sapulcēm. Es gribu, lai jūs turpinātu, tāpat kā tagad, pacietīgi pievērsties Manam Vārdam, Manām 

jaunajām atklāsmēm, jo Dievišķā Gaisma turpinās izliet pār jums visiem bez ierobežojuma. 

22 Studējot manas mācības, izvairieties no strīdiem vai kaislībām, lai jūs nekad neaptumšotu savu 

spriedumu. Jūsu sanāksmēs vienmēr vajadzētu valdīt garīgumam, kas ir ziedošanās un pacēlums, un jums 

nevajadzētu domāt tikai par sevi. Ievediet savā vidū slimos, vājos vai dzīves nogurdinātos ─ tos, kuri 

piedzīvo vilšanos dažādos sektu procesos, kurus viņi praktizē ─ tos, kuri alkst un slāpst pēc garīga uztura, 

pazemotos un neaizsargātos, jo viņu lietas netiek saprastas. Mīliet viņus visus un vediet viņus un tur savās 

pulcēšanās reizēs sniedziet viņiem mierinājumu, dziediniet viņu brūces, palīdziet viņiem lūgties un visi 
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nākt pie Manis vienoti vienotā lūgšanā. Meklējiet Mani kā Tēvu un Ārstu, tad ar šo rīcību pietiks, lai Es 

izlietu dziedinošo balzāmu un dāvātu jums brīnumus. 

23 Jo garīgāka būs jūsu sapulce, jo lielākus brīnumus redzēsiet īstenojamies. Labie Manas mācības 

skaidrotāji celsies jūsu vidū, un, kad viņi runās, lai darītu jums zināmu savu skaidrojumu, Es viņus 

apgaismoju un pateikšu, kas viņiem tajā brīdī būs iedvesmots. Tomēr lai neviens nerunā no tukšuma, lai 

neatņemtu sev dārgās dāvanas. 

24 Tāpat kā šajos laikos Es esmu atalgoja jūsu sagatavošanos, dāvājot jums šo izpausmi, tāpat arī 

nākamajos laikos Es jums dāvāšu žēlastības jūsu pacēluma un dedzības dēļ Manā darbā. Ja jūs tā 

rīkosieties, pie jums nāks vīrieši un sievietes, kas, uzzinot par Manu Atgriešanos, būs ieinteresēti uzzināt 

Manu vēsti un labprāt jautās jums par to, ko Es esmu jums mācījis un kā Es esmu runājis uz cilvēci 

Trešajā Laikā. 

Bet tā grāmata, ko "zelta spalvas" pašlaik rada, ─ tā iedvesma, ko balss nesējs pārvērš vārdos, kas 

jāvāc un rūpīgi jāsaglabā grāmatu lappusēs ─ būs svētais mantojums, ko Es atstāju katram, kas alkst 

maizes, un visiem tiem, kas vēlas pabarot savas dvēseles. 

25 Nenovietojiet šīs lappuses aizmirstības stūrī, jo tās būs ieroči cīņas dienās, kad jūsu lūpas vēl 

nezinās, kā runāt ar nepieciešamo daiļrunību. Ja jūsu vājā atmiņa aizmirsīs manu mācību, šie drukātie 

vārdi runās ar tādu pašu pārliecinošu spēku, ar kādu es jūs mācīju. Šo mācību gaisma iespīdēs to cilvēku 

sirdīs, kuriem jūs liecināsiet, un viņi tiks satriekti un noticēs manai izpausmei kā Svētajam Garam. 

26 Jums pienāks kaujas laiks, un jūs redzēsiet, ka ļaudis jutīsies stipri un drosmīgi, dedzīgi savā ticībā. 

Lai uzzinātu, vai šī stunda ir pienākusi, jums nebūs jājautā saviem līdzcilvēkiem, bet jūs sajutīsiet 

aicinājumu, ko jūsu Tēvs jums adresē. Pravieši būs nomodā, jo viņu atbildība nebeigsies. Viņu garīgās acis 

ar bijību un mīlestību ieskatīsies tajā pasaulē, no kuras viņi skaidri redzēs zīmes, kas cilvēkus vedīs uz 

labā ceļa. Un arī šajā pasaulē būs notikumi, kas jums vēstīs par šo piepildījuma stundu. 

27 Ko jūs vēl vēlaties uzzināt, ko jūs vēl neesat sapratuši, izmantojot šo vienkāršo un skaidro Vārdu, 

kas visu izskaidro un izgaismo? Ar tādu pašu skaidrību jums vajadzētu arī pamācīt, lai jūs būtu patiesi 

skolotāji un cilvēku padomdevēji. 

28 Zemes lūkojas uz jums kā uz savu aizsardzību, pravieši atradīs ticību. Jūsu mierinošie, dziedinošie 

vārdi būs vēlami slimniekiem, jūsu padoms būs steidzami pieprasīts, un jūsu lūgšana un aizlūgšana arī tiks 

lūgta pārbaudījumu brīžos. 

29 Kādi skaisti laiki būs jūsu misijas piepildījumam! Kāda lieliska iespēja jūsu dvēselei uzplaukt un 

jūsu dāvanām atklāties! Kādu laimi jūs sajutīsiet, kad redzēsiet, kā daudzi, kas iepriekš dzīvojuši 

bezjēdzīgi, nostiprinās labestībā un celsies augšā, darot noderīgus, nozīmīgus darbus! 

Tāda ir jūsu misija: izpirkt savu tuvāko un atdot viņam gaismu, ko viņš bija zaudējis, lai viņš varētu 

justies līdzdalībnieks dievišķajā žēlastībā. Viss, kas viņam bija atņemts, viņam atkal piederēs, lai viņš 

kļūtu par dievišķā miera, dievišķās gudrības un dievišķās mīlestības īpašnieku. 

30 Jūsu sagatavošanās šim laikam nedrīkst ietvert ne mistiku, ne cilvēciskas teorijas. Jums nav jākļūst 

par kulta vai formalitāšu kalpiem, bet gan par vienkāršiem skolotājiem, kas ienāk darbības laikā. 

31 Saprotiet, ka cilvēce šobrīd mostas garīgajai dzīvei, un drīz jūs kļūsiet liecinieki lieliem 

notikumiem, kas atklās tās progresu. Jūs redzēsiet, kā tautas, kas ilgu laiku ir bijušas ienaidnieki, 

apvienosies un atzīs viena otru, daudzas pretējas rases saplūdīs. Mācības, kuru saknes nav saistītas ar 

garīgumu un kuras ir dominējušas tautās, tās pašas tautas, kas iepriekš tās pasludināja par pestījošām, 

likvidēs, un radīsies jaunas mācības, kas sliecas uz augsto. Es ļauju tām iegūt spēku, jo tās būs kustības, 

kas ir pirms tīrākā garīguma. Bet, kad jūs redzēsiet, ka šie procesi parādās uz zemes, jūs zināsiet, ka 

cilvēku gars ir gatavs nākt uz vēl viena liela laika perioda beigām. 

32 Daudzi, kurus šodien sauc par gudriem vīriem, tajās dienās mocīsies un būs satraukti, bet citi, kuri 

ir bijuši vajāti un pazemoti savas taisnīguma mīlestības dēļ, tajās līdzsvara un morālās atjaunotnes dienās 

redzēs, ka viņu centieni, viņu veselīgie ideāli atspīdēs. 

33 Uz šīs planētas pilnībā izpaudīsies garīgā dzīve, un tās ietekme būs jūtama uz visiem cilvēkiem, un 

tie, kas ir bijuši materiālisti, aizvērs savas lūpas, aizvērs savas grāmatas un atvērs savas garīgās acis, lai 

ieraudzītu to dzīvi, ko viņi bija noliedzuši, un atvērs durvis, ko bija aizvēruši lielajām ļaužu masām. 

34 Jūs redzēsiet manu gaismu, kas spīdēs visā pasaulē, un katra dvēsele būs apgaismota. Kase būs 

atvērta, un ikviens, kas vēlēsies tajā ielūkoties, varēs to darīt, ja vien sagatavosies ar nelielu mīlestību. 
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35 Ja cilvēce zinās manu mācību un sapratīs tās nozīmi, tā uzticēsies tai un nostiprināsies ticībā, ka tā 

ir drošs ceļš, ceļvedis katram cilvēkam, kas vēlas dzīvot taisnīgi, mīlestībā un cieņā pret savu tuvāko. 

Ja šī mācība iesakņosies cilvēku sirdīs, tā izgaismos ģimenes dzīvi, stiprinot vecākus tikumībā, laulības 

- uzticībā, bērnus - paklausībā, bet skolotājus - gudrībā. Tas padarīs valdniekus augstsirdīgus un iedvesmos 

tiesnešus īstenot patiesu taisnīgumu. Zinātnieki jutīsies apgaismoti, un šī gaisma atklās viņiem lielus 

noslēpumus cilvēces un tās garīgās attīstības labā. Tādējādi sāksies jauns miera un progresa laikmets. 

36 Spirituālisms ─ kā es esmu nosaucis šo mācību ─ nenozīmē ne misticismu, ne fanātismu. Šī 

mācība iesaka vienkāršot dievkalpojumu un dvēseli padarīt tīrāku un cildenāku. Tā ved jūs pa šo ceļu un 

liek jums soli pa solim staigāt patiesības ceļu. 

37 Cik maz ir tādu, kas Mani sapratuši un nojautuši Manas mācības patieso būtību! Savos mācekļos 

Es redzu arī vēlmi palikt pie savu senču tradīcijām un paražām ─ bailes atteikties no daudziem 

ieradumiem un rituāliem, kas ir šķērslis tam, lai tauta attīstītos savā izaugsmē. Bet Es palīdzēšu tiem 

mazajiem, tām vājajām dvēselēm, lai tās kļūtu stipras un varētu panākt pirmos mācekļus, jo jūs visi būsiet 

vienoti vienā mērķī. 

38 Šīs tautas misija ir strādāt šīs pasaules miera labā, sludinot un sējot manu Vārdu tās ceļā, lai šī 

zemes ieleja būtu debesu mājas atspulgs un tās iedzīvotāji līdzinātos tiem taisnajiem, kas dzīvo manā 

Valstībā. 

39 Lai sasniegtu mērķi šajā pasaulē, jums ir jācīnās, jācieš un jāplūc asaras, taču cīņā nedrīkst zaudēt 

drosmi. Jūs satricinās cilvēka sirds nepilnības un cietība, bet jums nevajadzētu būt par savu līdzcilvēku 

tiesnešiem. 

Atcerieties, ka Otrajā Laikā Mani mācekļi nevienu no saviem līdzcilvēkiem nenosodīja. Es vienīgais 

laboju un tiesāju to, kas Man sekoja, un, ja kāds, sašutis par cita izdarīto, vērsās pie Manis, lai sacītu: 

"Kungs, kāpēc tas brālis ir grēkojis? Kas ar viņu notiks šī iemesla dēļ, kādas sekas tas atstās uz viņa dzīves 

ceļā?" Es viņam atbildu: "Ja viņš ir grēkojis, nedariet to pašu vainu un negaidiet sodu par viņu, lai justos, 

ka esat pilnīgāki un Manis cienīgāki." Es atbildēju: "Ja viņš ir grēkojis, nedariet to pašu vainu un negaidiet 

sodu par viņu, lai justos, ka esat pilnīgāki un Manis cienīgāki." Pat tajā dienā, kad Es svinēju Pēdējo 

vakariņu kopā ar Saviem mācekļiem un visi zināja par Jūdas darbu, Mana Klātbūtne pavēlēja klusēt, 

neviens viņu nenosodīja, neviens nesauca par netaisnīgu vai nodevēju, neviens viņu nesodīja un nesauca 

par nepateicīgu. Klusēšana notika tāpēc, ka mācekļi jau bija iemācījušies šo mācību no sava Skolotāja, un 

tikai Jūdas sirdsapziņa bija tā, kas viņu sauca pie atbildības un tiesāja. 

40 Arī jums šajā laikā vajadzētu būt tādiem: netiesājiet un nenosodiet savus līdzcilvēkus, lai cik 

nezinoši un kļūdaini viņi jums šķiet. Atstājiet savas rūpes Man un pildiet savu pienākumu kā labi mācekļi. 

Rādiet piemēru, jo, ja jūs to darīsiet patiesi, bez iedomības, jūs atradīsiet atbalsi apkārtējo sirdīs, un drīz 

vien jūs redzēsiet, ka viņi sper tos pašus soļus un seko tai pašai iedvesmai. 

41 Vērojiet un lūdzieties, cilvēki! Tiecieties uz savu vienotību un mieru. Jūs jau esat šī gada pēdējās 

dienās, un es vēlos, lai jūs būtu vienoti. Es esmu bijis zvirbulis, zem kura spārniem patvērumu ir atraduši 

visi cāļi. Tāpēc es turpināšu sniegt jums siltumu, lai jūs neizklīstat. Es bieži esmu jūs pamācījis, lai jūs 

pirmie zinātu, kā vadīt tos, kas jums seko. Paturiet prātā, ka daži no viņiem nav stabili, un ir nepieciešams 

viņiem palīdzēt. Un pat starp tiem, kas Mani bieži dzirdējuši, ir daži, kas ir vāji. Atkārtojiet viņiem Manus 

vārdus, dodiet tiem siltumu un dzīvību, lai viņi nenokļūtu maldos, un ar saviem darbiem veiciniet mieru 

šajā pasaulē. Lūdzieties, un šī lūgšana darīs gaišāku jūsu līdzcilvēku dzīvi. Un tava dvēsele, pārvērtusies 

par miera svilpaunieku, lidos kā Skolotājs pār zemes virsmu un nesīs manu vēsti visiem labas gribas 

cilvēkiem. 

42 Tomēr negaidiet, ka sējas rezultāts būs redzams tajā brīdī, kad sēklu iebērsiet zemē. Es jums esmu 

teicis, ka garīgajai sēklai nav tādas pašas vietas, kur dīgt, kā tai, ko jūs sējat savos laukos. Ja materiālā 

sēkla sadīgst septiņās dienās, tad garīgā sēkla var sadīgt septiņās sekundēs, kā arī septiņos mūžības 

posmos. Jums ir jāsēj un jākopj ar mīlestību, un kādu dienu jūsu garīgā dvēsele, kas pieder mūžīgajai 

dzīvei, piedzīvos prieku, redzot, kā dīgst tās iesētā sēkla, kā tā aug, zied un nes augļus. Bet ne tikai tas, bet 

arī to augļu vairošanās, kuru sēklu jūs esat iesējuši tikai vienu. 

43 Šādā veidā es jums mācu un izskaidroju to, ko jūs nespējat aptvert, es katru dienu daru jūs 

stiprākus, jo vēlos redzēt jūs stiprus dvēselē un veselus miesā. 
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44 Ikviens, kurš jūtas vājš vai slims, stiprinieties manā klātbūtnē, sajūtiet manu mierinājumu un 

celieties ar ticību un paļāvību uz savu likteni. Tieši šī ticība ir tas, kas palīdzēs jums turēties uz kājām un 

turpināt virzīties uz priekšu. 

Ja jūsu ciešanas ir ilgas, pārvariet tās ar spēku, ko Es jums dodu. Ja redzat sāpes savos līdzcilvēkos un 

vēlaties tās novērst, nāciet pie mierinājuma avota, un jūs ļoti ātri pārvērsiet šīs sāpes mierā un smaidā. 

Neredziet nāvi tur, kur tās nav, jo Es esmu Dzīvība, un jūs visi kā cilvēki dzīvojat Manī. 

45 Ja vēlaties lūgt par būtnēm, kas dzīvo garīgajā ielejā, neatliekiet dienas vai stundas, lai tās aicinātu 

un pie tām tuvotos. Dariet to no mīlestības, kas jūs vieno ar viņiem, un atcerieties, ka viņi pieder garīgajai 

dzīvei, ka viņi dzīvo mūžībā un nav pakļauti laika ritējumam. 

46 Tagad dzīvojiet vienotībā ar šo pasauli, kas ir tuvu otrai. Nostipriniet savas mīlestības saites, un, ja 

tās būtnes, ar kurām esat bijuši vienoti uz zemes, garīgajās kāpnēs ir augstāk par jums, tās palīdzēs jums 

jūsu dzīvē. Ja, no otras puses, viņi ir atpalikuši un viņiem ir nepieciešama jūsu lūgšana un palīdzība ─ 

piemērs, ko jūs varat viņiem sniegt ─ palīdziet viņiem, un tādā veidā jūs uzturēsiet harmoniju un mieru 

šajā pasaulē. 

47 Neizrādiet nepacietību atkal būt kopā ar mīļajiem. Šī nepacietība rodas no cilvēka sirds, kas vēlas 

saskatīt šo būtņu veidolu, seju un uzvedību, lai kaut uz mirkli izbaudītu tās. Apvaldiet šo nepacietību un ar 

patiesu garīgo tikumu gaidiet, līdz pienāks priecīgais atkalapvienošanās brīdis, un tad jūs kopā iesiet pa to 

pašu ceļu, kas jūs visus vedīs uz manu labo pusi. 

48 Vērojiet un lūdzieties par būtnēm, kas atrodas aizsaulē. Tiem, kam no jums nekas nav vajadzīgs, 

jūsu lūgšana būs sveiciens, skūpsts, garīgs apskāviens. Bet tiem, kam nepieciešama jūsu palīdzība, jūsu 

lūgšana būs balzāms, atbrīvošana, glāsts un uzmundrinoša balss pārbaudījumu un gandarīšanas ceļā. Kad 

tie gari, kuri nav spējuši pacelties uz mājām, kas viņiem pieder, uz pasauli, kurai viņi pieder un kas viņus 

gaida, saņems balsi no šīs pasaules, kas tos piesaista ar savu lūgšanu, viņi pamodīsies no miega, celsies no 

nāves un tieksies uz savu pestīšanu. 

49 Taču cilvēce nezina, kā izgaismot šo būtņu dzīvi un kā novērst to materializāciju. Tā nevar salauzt 

pārmetumu un sāpju važas, kas viņus nomāc. 

Jūs, kam pieder gaisma, lūdzieties un apžēlojieties par šo jums nezināmo pasauli un palīdziet tai 

atbrīvoties un doties ceļā uz dzīvi, kurai tā pieder. Nesatraucieties no viņu klātbūtnes un nebaidieties no 

tiem. Es jūs pulcēju kopā, lai kopā lūgtos un nāktu pie Manis. Tā es jūs pieņemšu, lai dāvātu jums mieru, 

kuram ir jāizplatās, lai aptvertu visus. Jo jūs visi esat mani ļoti mīlēti bērni. 

50 Mans Dievišķais Gars jūs apskauj un svētī. Pieņemiet manu Vārdu, lai jūs būtu pilni gaismas, 

spēka un gudrības, un iedziļinieties tajā, lai jūs varētu iepazīt manu gribu. Es gribu, lai jūs rūpīgi sargātu 

to, ko saņemat, un zinātu, kā to interpretēt. 

51 Manas mīlestības izpausmēs jūs esat sajutuši, ka es jums dodu dzīvību. Jūs jūtat manu siltumu un 

aizsardzību un vairs neesat auksti, lai jūs kļūtu par ticības un cerības pilnām būtnēm. 

52 Katrs no Maniem vārdiem ir pilnvarojums, un Es gribu, lai jūs steigšus dotos tos pildīt. Mani 

pravietojumi, kas doti caur vienkāršām un pazemīgām būtnēm, piepildīsies, un jūs tos apliecināsiet. 

53 Mana darba dēļ daudzi no jums tiks slikti novērtēti. Bet neņemiet šo lietu savās rokās, atstājiet to 

Man, un Es jūs aizstāvēšu. Tikai centieties izplatīt šo gaismu un būt pazemīgi. 

     Ikreiz, kad jums uzbrūk, izmantojiet tikai tos ieročus, kurus Es jums esmu devis: mīlestību, cieņu un 

pazemību. Jo vairāk jūs kritizēs, jo vairāk Es jums parādīšu Savu spēku. Un tie no jums, kam ir dāvana 

redzēt tālāk par šo dzīvi un ieskatīties gara reģionos, stiprina vājos, apstiprinot Manus vārdus. Un tie no 

jums, kuriem ir dāvana pacelties, lai dzirdētu Augstā Aizsaulē esošās balsis, gatavojieties nodot manus 

vēstījumus. Šīs augstākās izpausmes uzturēs jūsu dvēseles pat vislielākajos pārbaudījumos. 

54 Jūsu darbi paliks pierakstīti uz visiem laikiem. Tādēļ jūs, kas esat veltīti manai kalpošanai, pareizi 

izmantojiet savu intelektu un vārda dāvanu. 

55 Es jums dodu savu mācību kā sēklu, lai jūs to sētu un koptu. Kad jūsu sagatavotā sirds sajutīs, ka ir 

pienācis laiks sākt savu darbu, atveriet to, dalieties ar visiem izsalkušajiem, un sēkla vairosies. 

Daudzi nezinās, kā saņemt Labo vēsti, jo viņu prāts vēl nebūs gatavs saprast šīs mācības. Citi gribēs 

nozagt dārgo augli, lai to ļaunprātīgi izmantotu. Bet pēc tam viņi nožēlos grēkus un nāks pie Manis kā 

"Pazudušais dēls". Tomēr Es aizstāsim to sēklu, ko viņi zaudēja nezināšanas dēļ, un ikviena labas gribas 

dvēsele to iemantos. 
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56 Kad jūs zināt, kā manā mācību Vārdā atklāt visu gaismu un iedrošinājumu, kas nepieciešams jūsu 

garam, jūs sekosiet man līdz galam. Jūs nejutīsiet nogurumu, jūs netiksiet apturēti savā uzdevumā darīt 

zināmu Manu Vārdu, un nelaimes neļaus jums svārstīties. Kad esat sapratuši vienu nodarbību, 

iedziļinieties nākamajā un turpiniet lasīt bezgalīgo mācību grāmatu, kuru Es jums atstāju, lai jūs mācītos 

un barotu sevi. Ņemiet no tās to, kas nepieciešams dzīvei. Dzīvojiet kā Mani mācekļi. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 350 
1 Es jūs pieņemu ar cilvēcības pilnvarojumu, jūs, mazais Izraēla tautas pulciņš. Jūs dodaties prom no 

pasaules, lai dzirdētu manu koncertu un ieskatītos ārpus matērijas robežām. Es jums došu ceļu savā 

aizsardzībā, un katrs no jums nesīs sev līdzi lukturi, lai viņš nekļūdītos, kad nonāks sava zemes ceļa galā. 

Kad tava dvēsele atdalīsies no miesas, lai celtos pie Manis un nodotu Man savus darbus, tu redzēsi 

visus savus darbus, savus soļus, kas ierakstīti tavas dzīves grāmatā, un kopā ar Mani tu tiesāsi savus 

darbus. 

2 Šodien Es vēlos, lai jūsu dvēsele būtu brīva, lai veiktu savu uzdevumu, gatava kalpot un uzmanīga 

pret Manām iedvesmām, redzot dzīves ceļa beigas, kas ir tuvu, pavisam tuvu, un jūtot, ka drīz saņemsiet 

balvu, ko Es jums došu. 

Es jums sacīšu: Nāciet pie Manis jūs, kas esat sapratuši dzirdēt Manu Vārdu ar cilvēka saprašanas 

spējām, jūs, kas esat dzīvojuši saskaņā ar Maniem baušļiem un sējuši mīlestību un piedošanu. 

3 Ikviens, kas nesīs manu vārdu savā prātā un sekos tam dzīvē, iemantos manu valstību, iegūs 

veselību, iedvesmu un pravietiskas dāvanas. Šādā veidā mani mācekļi varēs praktizēt manu likumu 

neatkarīgi no tā, vai viņi ir nezinoši vai mācīti, nabadzīgi vai bagāti, bērni vai pieauguši. 

Neizglītotie kļūs apgaismoti un runās gudri. Cilvēks, kuram uz zemes nekas nepieder, jutīsies, ka 

viņam pieder viss, jo viņš būs sevi garīgi pārvērtis un būs vienaldzīgs pret pasaules labumiem. Viņa sirds 

būs prieka pilna, jo viņš varēs dalīties savā dārgumā ar tiem, kam tā nepieder. Un bērni, kuru dvēseles ir 

ļoti attīstījušās, runās apņēmīgi, un viņu liecības iedegs jauno iesvētīto ticību. 

4 Jūs, kas esat mācījušies no Manis, esiet pazemīgi, pacietīgi pamāciet un piedodiet saviem 

līdzcilvēkiem viņu kļūdas. 

5 Es esmu jūs sagatavojis, lai dotu dzīvību jaunām paaudzēm, kas komunicēs ar Mani vislielākajā 

pilnībā. Tajā laikā cilvēki redzēs, ka Es nāku pie viņiem un iedibināšu Savu Valstību viņu dvēselēs. 

6 Esiet modri un gatavi katram pārbaudījumam. Šodien jūs nesat cilvēces un savas sāpes Manā 

priekšā. Bet es jums saku: Izņemiet šo kausu, sajūtiet mieru un nododiet to tālāk. Es tevi glāstu un dāvāju 

tev prieku. Kad atbrīvosiet dvēseli no sāpēm vai netikumiem, būsiet pacēlušies citā līmenī un sajutīsiet 

laimi, ka esat strādājuši kopā ar savu Skolotāju Dievišķajos Darbos. 

7 Mani eņģeļi būs ar jums. Es, jūsu Kungs, pavadu jūs ceļā. 

8 Šobrīd es veidoju svētnīcu jūsu sirdī. Es nemeklēju ne greznas rezidences, ne cilvēka nevajadzīgo 

greznību. Es veidoju vienkāršu, maigu un pazemīgu sirdi, kas ir atvērta manam aicinājumam. 

9 Tikai uz īsu brīdi Es ar jums kontaktēšos caur cilvēka intelektu. Es jūs gatavoju, lai rīt dāvātu 

pasaulei mieru. Mana žēlsirdība glābj pazudušos no bojāejas. Jo es nebūtu Tēvs, ja vērstos tikai pie tīrām 

dvēselēm. Jo taisnie jau dzīvo Manā valstībā. 

10 Cilvēks ar savu dažādo ticību palīdzību vēlējās kontaktēties ar Mani, bet garīgi viņš ir apstājies. 

Tāpēc Es jums esmu uzticējis Savu Vārdu, lai rīt jūs varētu pacelties un kļūt par skaidru spoguli, kurā 

cilvēki var saskatīt savas nepilnības. 

11 Es esmu ļoti tuvs ikvienai sirdij, bet cilvēki Mani nav sapratuši. Es esmu runājis ar jums jūsu 

valodā, lai jūs Mani saprastu. Jo, ja Es dotu jums Savas pamācības kādā citā, jums ērtākā valodā, jūs Mani 

nesaprastu. Tādēļ Es runāju ar mācekli un mācekli vienkāršiem vārdiem, lai viņi netiktu samulsināti un 

neatmestu Manu mīlestību. 

12 Caur jūsu aprīkošanu un atjaunošanu cilvēce saņems labu. Jo caur vienu no jums, kurš ir šādi 

sagatavots, nelaimes, kas piemeklē cilvēci, tiks apturētas tikai ar lūgšanu. 

13 Es jums izskaidroju to, ko jūs neesat sapratuši, lai rīt arī jūs varētu pilnīgi skaidri mācīt cilvēci. Ja 

tūkstoš prātu tiktu apmācīti, Es ar to starpniecību izplatītu Savu mācību. 

14 Otrajā Laikā Es izvēlējos divpadsmit Savus bērnus, lai kļūtu par Saviem apustuļiem, un viņi 

aizmirsa savu mantu, lai sekotu Man, un atstāja savus radiniekus. 

Arī Viņš bija ar Mani, kam Es sacīju: "Atstāj zemes bagātības, ņem savu krustu un seko Man." Bet, 

negribēdams atteikties no savām bagātībām, viņš Man sacīja: "Kungs, es nevaru Tev sekot." 

15 Es esmu žēlsirdīgs un neprasu no jums upurējošu nāvi. Jo arī mani mācekļi pēc savas gribas, 

paklausības manam Dievišķajam likumam, devās kļūt par cilvēku zvejniekiem. 
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16 Šodien jūs esat mani mācekļi. Bet, lai jums būtu prieks, mierinājums un miers, dodiet patvērumu 

manam vārdam savās sirdīs. 

17 Atcerieties, ka Otrajā Laikā, kad laulības pārkāpēju sievieti vajāja pūlis, Es sacīju viņas vajātājiem: 

"Ja kāds no jums ir bez grēka, lai viņš pirmais met akmeni." Tāpat arī šoreiz es vēlreiz piedodu laulības 

pārkāpējai. Tāpēc Es jums saku, lai jūs neuztraucaties par savu tuvinieku lietām. Nekļūstiet par tiesnešiem, 

lai viņus nosodītu. Jo arī es jums saku: "Kurš no jums ir bez vainas?" 

18 Es esmu Gaisma un Žēlsirdība, un Es zinu, kā jums trūkst. Tāpēc neaizsargātā cilvēce nāk pie 

Manis, un Es tai esmu sacījis: "Padari savas ciešanas panesamas, jo Es tās pazīstu. Es esmu mierinājums, 

Es esmu žēlastība, Es esmu piedošana." 

19 Šajā laikā cilvēce ir dezorientēta un apjukusi savu ideju dēļ, un šī iemesla dēļ daudzi no jums ir 

apšaubījuši sava Skolotāja klātbūtni Trešajā Laikā. Bet es jums saku, mani bērni: sagatavojieties un 

saprotiet, ka šis vārds nāk no mana Dievišķā Gara. 

20 Es dodu jums gaismu, lai jūs varētu izprast Manas Dievišķības izpausmes formu ar cilvēciskās 

izpratnes spējas palīdzību. Balss nesējs ir tikai instruments, ko Es esmu sagatavojis, lai runātu ar jums ar 

viņa starpniecību. Ir rakstīts, ka Es nāku, lai darītu Sevi zināmu, izmantojot vienkāršas sirdis, neveiklus 

prātus un neizrunīgas lūpas, lai runātu jums par likumu, taisnīgumu un mīlestību. 

21 Visos laikos Es esmu sūtījis uz zemes iemiesoties lielas gaismas dvēseles, lai ar viņu piemēru un 

mīlestību cilvēce izglābtos no haosa, naida un apjukuma. 

22 Es esmu jums teicis, mīļotā tauta, ka tāpat kā otrās ēras apustuļi arī jūs tiksiet pārveidoti par 

cilvēku zvejniekiem. Ar mīlestību, ar līdzjūtību pret to, kurš cieš, jūs dosieties ceļā. Kāda sirds jūs tad 

pagriezīs atpakaļ ceļā? Apjukusī dvēsele saņems manas mācības gaismu un kristālūdeni, lai remdētu tās 

slāpes. 

23 Neļaujiet ļaunumam turpināt plaukt. Jaunība iet bojā, jaunavas tiek ievilktas purvā jau savā agrā 

jaunībā. Esiet žēlsirdīgi pret saviem līdzcilvēkiem. Redziet ciešanu biķeri, ko šobrīd iztukšo cilvēce. 

24 Mani pravietojumi tagad piepildās. Tāpēc Es jūs lūdzu sagatavoties, lai tad, kad pienāks laiks pildīt 

jūsu misiju, jūs nejustos vāji. 

25 Pašlaik Es izvēlos tos, kurus Man ir jāsūta pie tautām, lai tie būtu jums uzticēto norādījumu 

vēstneši. Šo krustu, ko Es uzlieku uz jūsu pleciem, jūs neuzņemsieties kā nastu ─ tas ir spīdošs krusts, un 

to ir viegli nest. 

Es jūs pārveidoju par Saviem darbiniekiem no pirmā līdz pēdējam. Mani garīgie saimnieki jūs sargās, 

un, kad jūs dosieties cīņā un atstāsiet uz zemes to, kas jums pieder, tāpat kā otrās ēras apustuļi, Es jums 

došu visu, kas nepieciešams, lai jūs varētu atgriezt cilvēci. 

26 Es jums simboliski esmu teicis, ka 144 000 iezīmēto veidos Manu izredzēto tautu Izraēlu. Tu 

parādīsi pasaulei glābšanas laivu, un ar tavu starpniecību es dāvāšu cilvēcei mieru un mierinājumu. 

27 Ne es esmu tas, kas jūs moka ar sāpēm. Jūsu ciešanu cēlonis ir jūsu nepilnības un nepaklausība. Es 

jums esmu sacījis: "Mostieties, mīļotā tauta, jo pārbaudījumi klauvē pie jūsu durvīm." Bet, ja jūs visi 

būsiet nomodā un lūgsieties, tad pārbaudījumi tiks noņemti, un, kad kārdinājums jums tuvosies, jūs 

neiekritīsiet tā tīklos. 

28 Es esmu iezīmējis jūs ar savu gaismu, lai jūs varētu pārdzīvot pārbaudījumus sveiki un veseli. Šai 

dāvanai ir lielāka vērtība nekā visām zemes bagātībām un dārgumiem. Tas ir dievišķs skūpsts, ko Es esmu 

uzspiedis jūsu dvēselei šajā Trešajā Laikā, lai pat vislielākajās nelaimēs un visgrūtākajos dzīves brīžos jūs 

varētu sajust Manu Mieru. 

29 Šī dāvana satur dziedinošu balzāmu, lai dziedinātu tos, kuri ir slimi miesā vai dvēselē. Tai ir spēks 

apturēt dabas spēkus, kad tie ir izrāvušies, tai ir ieroči, kas nesaskaņas un karu pārvērš par mieru. Tā ir 

daļa no jūsu garīgā mantojuma, kas jums šajā laikā ir jāizmanto un jāattīsta. 

30 Jūsu sirds vēlējās iegūt dzīvē kaut ko lielu, nezinot, ka tā nebūs ne manta, ne pasaules bagātība, ko 

jūs iegūsiet, bet gan gara labumi. 

31 Kādas vēl lielākas ambīcijas var būt cilvēkam, ja ne kļūt līdzīgam savam Debesu Tēvam? Patiesi 

es jums saku, tas ir lielākais vēlme jums vajadzētu kopt. 

32 Nav neiespējami kļūt līdzīgam savam Kungam. Tāpēc Es reiz nācu pasaulē kā cilvēks, lai ar Savu 

dzīvi un piemēru mācītu jums kļūt līdzīgiem Dievišķajam Garam mīlestībā un taisnībā. Patiesi, Es jums 

saku, ka tad, kad jūs veltīsiet savu dzīvi tam, lai kļūtu tādi kā Es, jūs atradīsiet to laimi un mieru, ko esat 
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veltīgi meklējuši citos ceļos, un šis miers būs ne tikai iekšējs, bet arī ārējs. Jo tagad jūsu sirdsapziņai vairs 

nevajadzēs jums katru dienu un ik uz soļa pārmest grēkus, kā to tagad dara jūsu pārkāpumi. 

33 Mīliet Mani un ņemiet Mani Jēzū par paraugu. Atcerieties, Es, kas caur pazemīgo Skolotāju no 

Galilejas jums pierādīju, ka Mans spēks, gudrība un bagātība ir lielāka nekā pasaules spēks, gudrība un 

bagātība. Jo visi Mani darbi ir cēlušies no mīlestības, kas ir dzīvības, spēka un gaismas avots, kas radīja 

visas lietas. 

34 Tāpat Es jums saku, ka šajā trešajā laikmetā uzvara piederēs tiem, kas ņems Manu darbu par 

piemēru. Jo ieroči, ar kuriem jūs cīnīsieties, būs tādi paši, kādus es lietoju tajā laikā. 

35 Ja es jums caur Jēzu teicu: "Es esmu pasaules gaisma", es vēlos, lai arī jūs būtu kā bāka jūsu 

līdzcilvēku dzīvēs, lai jūsu klātbūtne vienmēr būtu labvēlīga un jūsu ietekme - pestījoša ─ lai jūsu domas 

būtu tīras un jūtas - godīgas. Tad jūs pieredzēsiet, cik viegla ir dzīve, cik viegla ir cīņa par dzīvi uz zemes 

un cik skaisti ir kalpot savam tuvākajam. Tad jūs būsiet kļuvuši par gaismas bērniem, pateicoties jūsu 

nopelniem. 

36 Kādi centieni pamostas jūsu sirdī mana Vārda ietekmē? Šīs pasaules nožēlojamie centieni? Nē, 

mīļie cilvēki. Mans Vārds modina jūsos cēlu vēlmi celt savu dvēseli patiesības ceļā. 

37 Es arī negribu, lai jūs nepareizi interpretētu Manu mācību, jo domājat, ka Es vēlos redzēt jūs 

nabagus, raudošus, nožēlojamus un slimus, saplosītus vai badā mirstošus. Nē, es vēlos, lai jūs iemācītos 

saskaņot savu materiālās dzīves cīņu ar savu garīgo misiju tā, lai jums būtu tas, kas nepieciešams pasaulē, 

un lai garam būtu arī daži brīži, kad viņš var izmantot savas dāvanas un pildīt savu misiju. 

38 Es gatavoju jūs, tauta, lai jūs būtu šī laika pravietis cilvēces vidū ─ labais pravietis, caur kuru Es 

pasludinu nākamos notikumus un dodu jums Savus rīkojumus un norādījumus. 

39 Es jums saku: Ja tu kādreiz siesi viltus un melus, tev nāksies nomazgāt savu traipu ar sāpēm un 

asarām, un jo vairāk tavi meli izplatīsies un jo lielāku ļaunumu tie nodarīs, jo lielāka būs tava šķīstīšanās. 

Vai par "gaismas bērniem" sevi pamatoti var saukt tie, kas cilvēces vidū izplata ļaunumu? Nē, mīļie 

mācekļi! 

40 Cik daudz gaismas Es jums esmu devis, jūs, ļaužu pūļi, kas dienu pēc dienas nākat uzņemt Manu 

mācību. Padomājiet, ka nebūtu godīgi, ja jūs kļūtu miegaini un pēc brīža jūs pārsteigtu kāds pārbaudījums, 

kas liktu jums paklupt! 

41 Tava sāpju pārņemta sirds Man saka: "Skolotāj, vai Tu mūs uzlūko kā spējīgus uz neticību, 

nodevību vai neveiksmi?" Bet es jums atbildu: jā, cilvēki, es noteikti uzskatu, ka jūs spējat lauzt savus 

solījumus. Vai starp tiem divpadsmit otrās ēras mācekļiem nebija tāda, kas Mani nodeva pasaules 

taisnībai, kad bija pārliecinājies, ka Valstība, ko Es piedāvāju, nav no šīs pasaules? Vai Pēteris nenodarīja 

liktenīgu triecienu simtniekam brīdī, kad viņš Mani arestēja, jo māceklis gribēja šādā veidā aizstāvēt savu 

Skolotāju un aizturēt Viņu ilgāk, nekā bija rakstīts? Vai Tomass neuzdrošinājās apšaubīt Manu garīgo 

klātbūtni, lai gan Es tik daudzas reizes biju apsolījis, ka vienmēr būšu ar viņiem? Kāpēc man šodien 

nevajadzētu par jums šaubīties? 

Protams, ne visi neņems vērā manus vārdus pārbaudījumu brīžos, jo šodien, tāpat kā tajās dienās, būs 

uzticīgi, būs paklausīgi, būs paklausīgi un stipri. 

42 Mācekļi, es jums saku tikai šajā stundā: "Es jums saku: "Esiet nomodā un lūdzieties, lai jūs 

neiekristu kārdināšanā." 

43 Izraēla: Kad Es redzu jūsu sirdis aukstas, Mans Gars skumst, bet, redzot apņēmību atjaunoties un 

paklausīt, Viņš piepildās ar prieku. 

Es zinu, ka pēc 1950. gada jūs pārsteigs spēcīgas vētras. Bet jūs esat izredzētā tauta, kuru Es esmu 

izglābis no visām nelaimēm ar Mana Vārda gaismu. 

Pat jūsu vidū jūsu ausis sasniegs daudzi nepatiesi vārdi, bet Es negribu, lai manu izredzēto vidū rastos 

apjukums. Bet šajos notikumos mana patiesība novērsīs melus, un ar mana Svētā Gara gaismu jūs būsiet 

stipri, jūs zināsiet, kā aizstāvēt manu Darbu, un jūs spēsiet novērst apjukumu no citiem, jo jūs esat gaismas 

bērni. 

44 Kā es esmu pasaules gaisma, tā arī jums jābūt cilvēces vidū. Cilvēki cieš un raud, jo viņi ir bijuši 

kurli pret Manu iedvesmu. Bet jūs esat tie, kam viņi jāvada. Tu būsi ceļiniekam oāze un lēnprātīgi dāvāsi 

viņam Manu mieru. 
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45 Ja jūs nesagatavosieties, Es pierādīšu, ka pēdējais būs pirmais, un Es ierakstīšu Savu Bauslību viņa 

sirdī, pat ja viņš nebūs dzirdējis Manu Vārdu. 

46 Patiesi Es tev saku, Israēls: jūs būsiet padomdevēji, kas citiem dāvā gaismu un mieru. Jums 

vajadzīgajā brīdī jāaizstāv Mans darbs un ar maigumu jārunā ar visnepaklausīgāko sirdi. Tad jūs redzēsiet, 

ka viņi kļūst par maigiem jēriem. 

Neiegrimstiet atpakaļ kļūdās, kurās bijāt, jo tas jūsu dvēselē atstāja tikai regresiju. Apvienojieties, lai 

nestu gaismu un pamācību. 

47 Pārliecinieties, ka jūsu bērni atpazīst labā un ļaunā sekas. Māciet viņiem piemērus, ko Es jums 

esmu devis. Sagatavojiet viņus, jo viņi ir starp tiem, kas rīt kalpos Man. Es vēlos, lai jūs būtu laimīgi un 

mierīgi un domātu tikai par labo, lai jūs vadītu Mana Svētā Gara gaisma. 

48 Katru brīdi Es jūs pasargāju no visiem pārkāpumiem; tāpat arī jums jālūdzas par citiem. Visur 

saskatiet sāpes: pamestos bērnus, dubļos iestigušos jauniešus, laulāto neticību. Bet, kad jūs sastopaties ar 

grēcīgu sievieti, kuru kritizē vīrieši, māciet viņai patieso ceļu un aizvāciet viņu no rūgtuma un satraukuma, 

kas viņu ieskauj, lai viņa varētu sākt atjaunoties. 

49 Esi žēlīgs pasaulei, Izraēl, un, kā Es tai runāju Otrajā Laikā, tā arī tu tai nodosi Manu Vārdu. 

50 Es atstāju cilvēcei Trešo Derību, kurā ir ietverts gudrības dārgums, kas jūs sasniegs, jo Es darīšu 

jūs cienīgus to saņemt, neskatoties uz jūsu traipiem, jo Es esmu Mīlestība un Pilnība. Bet Elija arvien 

vairāk attīrīs jūsu dvēseles. 

51 Jūs esat attālinājušies no pasaules, lai dzirdētu Mani.Es esmu kopā ar pazemīgajiem, lai celtu 

svētnīcu viņu sirdīs. 

Otrajā Laikā Es uzrunāju jūs, lai sniegtu jums Savu mīlestības, žēlsirdības un piedošanas mācību. Taču 

pasaule ir radījusi citas ticības apliecības atbilstoši savai izpratnei. Tomēr Es kā Tēvs esmu turpinājis 

apgaismot visus Savus bērnus. 

Daudzi no jums Man saka: "Tēvs, vai mani līdzcilvēki maldās? Kāpēc tad Tu viņiem neparādi ceļu?" 

Bet patiesi Es jums saku, svētītie ļaudis: gaisma, kas jūs apgaismoja ─ norādījumus, ko Es jums esmu 

devis, Es esmu devis visiem vienādi. Taču cilvēki ir sekojuši savai brīvai gribai un nav gribējuši Mani 

pieņemt. 

Es neuzspiedu savus bērnus, katram pašam ar savu gribu un pūlēm ir jānāk uz manu ceļu. Jo šajā laikā 

Es apgaismoju visu cilvēci. Daži Mani ir dzirdējuši ─ tie esat jūs, svētītā Israēla tauta. Citiem es rādu ceļu 

caur intuīciju, un arī caur atklāsmēm viņi saņem Trešās Ēras gaismu. 

52 Es vienmēr esmu sludinājis mīlestību, jo mīlestība ir aizsargājoša aizsardzība, kurā Es esmu ielicis 

visu Savu spēku. Svētīgs tas, kurš dzīvo ar mīlestību savā sirdī, jo viņš pakāpeniski pārvarēs visas savas 

dzīves problēmas. Svētīgs tas, kas nes mīlestību savā dzīvē un izrāda to savos ceļos. Jo šie darbi būs 

svētība viņam un citiem. 

53 Mani bērni, atzīstiet Mani kā Tēvu un kā Garu, lai jūs vairs nemeklētu Mani elkdievībā. Es 

vienmēr esmu jūsu dvēselē kā Svētā Gara gaisma. 

54 Ja jūs izrādāt žēlastību, tad Es esmu šajā žēlastībā, un, ja jūs apņematies izpildīt visus Manus 

rīkojumus, esiet laimīgi, svētīti cilvēki, jo Manas svētības paliks jūsos mūžīgi. 

55 Jūs vairs nedzirdēsiet manu vārdu ar šo rīku starpniecību. Bet šis laiks ir paredzēts jūsu dvēseles 

sagatavošanai, un pēc 1950. gada sāksies cīņa. Es neatdalīšu Sevi no jums, bet jums ir nepieciešams, lai 

jūs sevi garīgi pilnveidotu. Jo caur tiem, kas ir sagatavojušies, Es turpināšu izpaust Sevi no gara uz garu. 

Redzētāji turpinās Mani redzēt, un tiem, kas garīgi domā, Es runāšu caur intuīciju, un viņos būs intuīcija. 

57 Svētā tauta: Otrajā Laikā Es sacīju Saviem mācekļiem: "Man ir dota visa vara debesīs un virs 

zemes." Un patiesi Es jums saku: ejiet visur un nesiet Manu Vārdu, nesiet Manu mīlestību un Manu 

Mācību. 

Tāpat arī Es jums tagad saku, svētītā tauta: jūs esat sagatavotie mācekļi ─ jūs esat tie, kam jāiet pa 

visiem zemes ceļiem un jānes Mans Vārds un Mana mīlestība. 

Atkal celsies tas, kurš ar šaubām sirdī saka, ka tas, ko esat saņēmuši, ir tikai meli. Lai noticētu, viņiem 

savukārt vajadzēs pieskarties brūcei manā sānā. 

58 Es redzu to, kas, lai gan ilgu laiku Mani ir klausījies, Mani noraidīs kā mans māceklis Jūda 

Iskariots un pārdos Manu darbu. Bet Es pietuvos pie šīm sirdīm un noņemšu no tām nepatiesību caur Savu 
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taisnību. Jo Mans darbs ir šķīsts un tīrs, un tam nav neviena trūkuma. Tā celsies visā savā tīrībā visās sirdīs 

un dvēselēs, jo tāda ir Mana griba. 

59 Nāciet pie Tēva, nāciet uz jums sagatavoto mielastu. Uz šī galda ir mūžīgās dzīvības maize jūsu 

dvēselei. Es gatavoju savus mācekļus, lai jūs rīt varētu liecināt, ka esat bijuši pie Tēva un ka Viņš mājo 

jūsu sirdīs, jo jūs esat sagatavojuši tās kā Viņa svētnīcu. 

60 Jūs esat tie, kas no manas dārgumu krātuves esat saņēmuši spēku dot dzīvību "mirušajiem", lai jūs 

būtu līdzīgi savam Skolotājam. 

61 Ja jūs zināsiet, kā sagatavoties, kā Es esmu jums mācījis, Mani garīgie labumi būs ar jums, un, 

pateicoties jūsu garīgajai pilnveidošanai, jūsu līdzcilvēki atzīs, ka jūs esat gaismas bērni, ka, lai gan jūs 

sevī nesat Manas augstās īpašības, jūs parādāt sevi kā pazemīgākos. 

62 Pacelieties, mīļotā tauta, neapstādiniet savas dvēseles progresu. Izmantojiet norādījumus, ko jums 

ir devis jūsu Skolotājs, iespiežiet tos savā sirdī. Jo īsi ir tie brīži, kad jūs dzirdēsiet Mani ar cilvēciskās 

saprašanas spējām. 

63 Sagatavojiet Trešo Derību nākamajām paaudzēm. Lieli ļaužu pūļi nāks, un, kad jūs būsiet 

sagatavojušies, jūs runāsiet ar tiem mana Svētā Gara iedvesmoti. 

Līdzība 

64 Kāds kungs, lielu īpašumu īpašnieks, nonāca pie varena koka. Netālu no tā atradās kristāldzidra 

ūdens avots. Šajā vietā viņš aicināja garāmgājējus un aicināja tos atpūsties šī koka ēnā un remdēt slāpes 

pie šī avota ūdens. 

65 No šiem klejotājiem Tas Kungs izvēlējās septiņus vīrus un sacīja viņiem: "Jūs esat lūguši manu 

žēlastību, un es tagad katram no jums uzticēšu lielu gabalu no šīm zemēm, lai jūs tajās strādātu kā labi 

strādnieki, sējot šo sēklu un kopjot to, lai jūs varētu gūt bagātīgu ražu. Jo liels ir ļaužu pulks, un tie ir 

izsalkuši un izslāpuši." Tad Kungs uzticēja viņiem sēklu un darba rīkus un lika visiem strādāt uz zemes. 

koku un sargāt avotu, lai arī tie varētu uzņemt ļaudis pēc tam, kad Kungs būs aizgājis, un viņš piebilda: 

"Tev būs sagatavot laukus un tajos iesēt šo zelta sēklu. Jūs apūdeņosiet laukus ar šī avota ūdeni, lai jūs 

novāktu bagātīgu ražu, un jūs kopsiet vareno koku, lai tā augļi vienmēr būtu ar labu garšu. Jūs strādāsiet 

kopā, un tad, kad ieradīsies izsalkuši, izslāpuši un noguruši ļaužu pūļi, jūs tiem piedāvāsiet koka ēnu un tā 

augļu saldumu. Tu dosi viņiem maizi un ūdeni, lai viņi justos stipri un nestu sevī manu mieru." 

Tas Kungs sacīja vīriem: "Es tagad aizeju prom, bet jūs jutīsiet manu klātbūtni ļoti tuvu pie savām 

sirdīm, mans skatiens jūs uzlūkos un mana dzirde jūs dzirdēs."  

Līdzības beigas 

66 Patiesi es jums saku: Šajā Trešajā Laikā Es esmu aicinājis Savus darbiniekus, lai dotu viņiem 

mantojumu, lai jūs, tāpat kā jūsu Tēvs, varētu sagatavot mielastu un uzņemt tos, kas alkst un slāpst pēc 

Mana Vārda. Ar jūsu starpniecību viņi saņems garīgos dārgumus, ko Es jums esmu uzticējis. 

67 Jūs esat manas avis, kas ir novestas līdz garīgajam šķēršlim. Gans, kas jūs vada šajā laikā, ir Elijas 

gars. Šo ganu neviens neredz, bet visi viņu jūt. Daži to apzinās, citi nezina. 

68 Elija atvēra Dzīvības Grāmatu sestajā nodaļā, tiklīdz sestais zīmogs tika atraisīts no Manis, kam ir 

vara to darīt. 

69 Ko jums atklāja Sestais zīmogs? Kādu vēstījumu tas glabāja savā krūtīs, lai to parādītu pasaulei 

šajā laikā? Garīgā dzīve, sevis izzināšana, visu savu īpašību atklāsme, garīgo dāvanu izpausmes veids, 

garīgā izpausme caur prātu un izpausme no gara uz garu. 

70 Jūsu dvēsele ir līksmības pilna, jo tā jūtas apgaismota un redz sevi aizbildnībā ar vēstnešiem un 

eņģeļiem. Esiet uzticīgi savam Gūnim, un jūs visu savu zemes ceļu jutīsiet šo svētīgo mieru, kas tagad jūs 

pārpludinās, un jums nebūs jābēg, lai paslēptu sevi, kad Viņš pasludinās manu taisnību šīs pagānu, elku un 

materiālisma pasaules priekšā. 

Jā, tauta, Elija ir jūsu vidū un vēlreiz pārbaudīs viltus dieva priesterus un vēlreiz parādīs viņiem, kurš ir 

patiesais Dievs un kā Viņš ir pielūdzams. Taču Elija nenāks, lai kļūtu par cilvēku. Cilvēka ķermenis nav 

absolūti nepieciešams, lai garīga būtne varētu parādīties uz zemes, un noteikti ne Elijas ķermenis, kuram 

pieder atslēga, kas atver komunikācijas durvis starp vienu pasauli un otru. 
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71 Garu pasaule nāks vēl tuvāk cilvēkiem, lai apliecinātu savu eksistenci un klātbūtni. Visur 

parādīsies zīmes, pierādījumi, atklāsmes un vēstījumi, kas neatlaidīgi vēstīs par to, ka ir sācies jauns 

laikmets. 

72 Starp tautām radīsies nesaskaņas un satraukums, jo reliģiskie pārstāvji izplatīs bailes starp tiem, 

kas tic šiem vēstījumiem, un zinātne atzīs šos faktus par nepatiesiem. 

Pēc tam vienkāršie ļaudis pieņems drosmi un celsies, lai apliecinātu saņemto liecību patiesumu. 

Augšāmcelsies tie, kuri, zinātnes pamesti, atgūs veselību garīgā ceļā, un viņi liecinās par brīnumainām 

dziedināšanām, par bezgalīga spēka un absolūtas gudrības atklāsmēm. 

Starp vienkāršiem un nepazīstamiem cilvēkiem iznāks vīrieši un sievietes, kuru gaismas pilnais vārds 

pārsteigs teologus, filozofus un zinātniekus. Bet, kad strīds būs vislielākais un nabagie būs pazemoti, un 

lepnie cilvēki noliegs viņu liecības, tad pienāks brīdis, kad Elija sauks pie atbildības zinātniekus, kungus 

un valdniekus un pakļaus tos pārbaudei. 

Bēdas viltus un liekuļiem tajā stundā, jo tad pie viņiem nāks pilnīga taisnība! 

Tā būs tiesas stunda. Bet daudzas dvēseles no tā celsies patiesai dzīvei, daudzas sirdis tiks uzmodinātas 

ticībai un daudzas acis atvērsies gaismai. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 351 
1 Es esmu Gaisma, Mīlestība, Žēlsirdība un Piedošana. Nāciet, lai saņemtu no Manis to, kas jums 

nepieciešams jūsu un visas cilvēces labā. 

2 Mīļie mācekļi, jūs, kas esat sapulcējušies ap Skolotāju: Jūs nācāt, lai saņemtu Manu gudrību, lai 

ievirzītu jūsu dzīvi un pildītu misiju, ko Es jums esmu uzticējis. 

3 Ja jūsu Skolotājs jums izstāstītu visu, kas ir Manā gudrībā, jūs to nekad nesaprastu. Un izņemot to, 

kāds būtu jūsu nopelns, lai atklātu, ko Es jums esmu saglabājis Savā dārgumu krātuvē? Tas ir dvēseles 

pacēlums, kas padara jūs cienīgus saņemt Manu Dievišķo iedvesmu. 

4 Jūs esat attīstījušies, un šajā laikā Es jums esmu atklājis to, ko jūs jau varat saprast. Taču ne Es 

esmu tas, kas nosaka robežu jūsu sapratnei ─ tas esat jūs paši, kam jāpaceļas vairāk, lai spētu saņemt 

vairāk no Manis. 

5 Tas, ko Es jums esmu mācījis, ir pietiekami, lai jūs saprastu, kāda ir jūsu misija un kā jums 

vajadzētu izveidot sevī Baznīcu Tam, kas runāja ar jums, lai jūs varētu apvienot cilvēces pasaules uzskatus 

un zināt, kā apvienot šo mācību ar Jēzus mācībām Otrajā Laikā un to, ko teica pravieši un apgaismotie 

Pirmajā Laikā. 

6 Mana atnākšana šajā laikā nav notikusi miesīgā veidā, kā daudzi to ir gaidījuši, bet jūs būsiet tie, 

kas ļaus cilvēcei izprast Manas mācības par Otro un Trešo laiku. 

7 Mana tauta: Laiks beigt manu pasludinājumu šajā formā ir tuvu, bet jums ir vēl vairāk 

jāapbruņojas. 

8 Pasaulē ir daudz kārdinājumu. Bet, jo labāk jūs sapratīsiet Manu Darbu, jo vairāk jūs valdīsiet pār 

savu ķermeni, jo vairāk jūs tuvosieties pilnībai. 

9 Garīgojiet sevi, lai jūsu dvēsele varētu sasniegt vajadzīgo pacēluma pakāpi, kas nepieciešama, lai 

turpinātu augšupceļu uz mūžīgo pilnību, kas ir tās mērķis, kurš tai jāsasniedz. 

10 Atcerieties manus Otrā Laika vārdus: "atdodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas 

Dievam pieder." Bet tagad es jums saku: "Dodiet savam ķermenim to, kas tam pienākas, un savai dvēselei 

tai pienākošos pacēlumu un attīstību. 

11 Tagad mans "Vārds" nav kļuvis par cilvēku. Tas nāk pie jums "garīgi" uz mākoņa, lai atklātu jums 

to, ko jūs nevarat saprast. 

12 Gadu gaitā jūsu ceļā ir parādījies kārdinājums. Tā ir vēlējusies novest jūs no patiesā ceļa, 

apstulbināt un dezorientēt, atstājot neskaidrību jūsu sirdī. 

13 Caur atklāsmi un intuīciju Es esmu devis vēstījumus šai pasaulei, un Es esmu sūtījis sagatavotus 

cilvēkus, izraudzītas dvēseles, lai ar viņu starpniecību runātu ar cilvēci. Un vienmēr, kad jūsu sirds ir 

sagatavojusies, jūs esat devuši patvērumu Manam Garam. Es esmu atklājies jūsu dzīvē kā pamācība, kā 

žēlastība un miers. Bet Es neesmu ņēmis vērā, vai jūs ticat Manai parādībai vai nē. Jo Mana kā Skolotāja 

un kā Tēva vēlēšanās ir, lai jūs atpazītu Tā balsi, kas runā uz jums caur sirdsapziņu, caur jūsu mieru un 

pacēlumu. 

14 Es neesmu nācis glābt jūsu miesu, bet gan dvēseli. Tādēļ Es esmu ar jums runājis ar mīlestību, lai 

jūs celtos un būtu kā Pirmā laikmeta patriarhi, kā Otrā laikmeta apustuļi un lai jūs būtu Mani Trešā 

laikmeta mācekļi. 

15 Katrā attīstības posmā jūsu dvēsele ir palikusi materializēta, un tādēļ arī jūs esat attālinājušies no 

manas mīlestības, esat kļuvuši par upuriem kļūdām un manu Vārdu esat interpretējuši citādi. 

16 Tagad tuvojas beigas tam laikam, kad jūs dzirdēsiet Manu Vārdu, kas tiek nodots ar cilvēka 

intelekta starpniecību, tātad pēdējo reizi. Bet Es jūtu sāpes Mana Tēva sirdī par to, ka jums trūkst sapratnes 

un pieraduma pie Mana Vārda, ka jūs tikai maz pacēlāt dvēseli. Bet vai Es turpināšu izpausties caur 

cilvēka smadzenēm jūsu nesagatavotības dēļ? Nē, mīļie cilvēki. Jo jūs esat dzirdējuši, ka Es esmu pilnība 

un Mana griba ir viena. 

Vai Tēvs savā gribā varētu būt līdzīgs cilvēkam? Tad es nebūtu pilnīgs, es nevarētu būt ne jūsu 

Radītājs, ne jūsu Dievs. Būtu ātrāk, ja Karaļa Zvaigzne pārstātu spīdēt, nekā tad, ja Mans Vārds un Mana 

Griba netiktu piepildīta. 

17 Jau Pirmajā Laikā pravieši pasludināja šo žēlastības periodu, un šajā laikā Es ar Mana Svētā Gara 

gaismu sagatavoju jūsu dvēseli, lai jūs ar katru dienu arvien vairāk celtos. 
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18 Jūs redzēsiet, ka tie, kas nekad nav dzirdējuši Manu Vārdu caur balss nesēju, nedz arī bijuši klāt 

Mana Universālā Lāča manifestācijā, celsies, lai Es varētu sagatavot viņu sirdis, un viņi saņems Manu 

Dievišķo Vēsti un Manas norādes caur intuīciju. Viņi mīlēs Mani kā otrās ēras apustuļi. Ar viņiem 

piepildīsies mans vārds: "Pēdējais būs pirmais". 

19 Izpildiet savu misiju, jūs, Israēla ciltis, apzinieties savu atbildību pret cilvēci, apzinieties, ka jūs 

esat Mana Likuma nesēji, ka jūs esat garīgās Mācības, kuru Es jums esmu uzticējis, vēstneši. 

20 Izraēla, dodieties ceļā vienoti un ar vienu sirdi, ar vienu gribu un paklausiet Manam likumam un 

Manai Dievišķajai gribai. Jūs zināt, ka es esmu jūsu glābšana. 

21 Es esmu iespiedis savu mācību jūsu sirdī, un mans dievišķais starojums ir kā dzīvības asinis jūsu 

dvēselē, stiprinot jūs un atdzīvinot, lai jūs varētu sākt pildīt savu misiju, lai jūs būtu kā vecākie brāļi un 

māsas cilvēcei, lai jūs zinātu, kā paklausīgi un lēnprātīgi vadīt cilvēci Manā ceļā. Jūs būsiet rītdienas 

skolotāji. 

22 Jūs, "pēdējie": Neuzskatiet Manu tautu par nezināmu, jo šajā laikā Es esmu sūtījis šīs dvēseles 

reinkarnēties, lai cilvēce caur tām varētu saņemt Manu žēlastību. 

23 Cik daudz apjukuma ir pasaulē, cik daudz maldināšanas, jo cilvēka smadzenes, tā vietā, lai vadītos 

pēc Mana Likuma, ir iekritušas materiālismā, pagānismā un elkdievībā, un neadekvāti cilvēki ir 

uzdrīkstējušies sevi saukt par "Manas Dievišķības pārstāvjiem", Manas Dievišķās Balss, Manas Mīlestības 

un Manas Gaismas runasvīriem. Taču es redzu, ka tie veicina egoismu, tumsonību, fanātismu, melus un 

nesaskaņas. Bet Es esmu Pilnība, kas jums rāda garīguma un mīlestības ceļu, lai jūs varētu sasniegt 

piedošanu. 

24 Pasaulē valda materiālisms un elkdievība, tāpēc cilvēce ir iekritusi kārdinājumos. 

25 Ko Skolotājs izmantos, lai runātu cilvēcei par manu patiesību? Mana izredzētā tauta Izraēla. 

26 Garīgi pulcējieties ap Skolotāju. Jūs esat mani mācekļi, kuriem Es esmu devis savu pamācību kā 

atvērtu grāmatu un līdz ar to arī Svētā Gara gaismas skaidrību, lai jūs saprastu Manu Vārdu, paklausītu 

tam un ar neizdzēšamiem burtiem iespiestu to savā sirdī. Jūs esat gaismas bērni, kuriem jārāda labs 

piemērs cilvēcei, parādot tai garīgumu, mīlestību un ticību savos darbos. 

27 Skolotājs ir nācis pie jums garīgi šajā Trešajā Laikā, lai caur cilvēka prātu dotu jums Savu Vārdu, 

un šī pamācība ir kā gaismas stars, kas nāk, lai pamodinātu jūsu dvēseli un liktu tai saprast, ka tā ir tās 

Dieva un Kunga balss, Tēva balss, kas aicina Savu bērnu ─ Skolotāja balss, kas izstaro Sevi kā Vārdu 

mācībās, piemēros, cildenos principos, lai jūsu dvēsele varētu redzēt sevi tērptu Mana Dievišķā Gara 

īpašībās. 

28 Mīļotie cilvēki: Es gribu, lai jūs ņemtu Mani par paraugu ─ Es gribu, lai jūs būtu "pēc Mana tēla 

un līdzības". Tāpēc Es esmu nācis pie jums, lai caur Savu balss nesēju intelektu darītu Sevi zināmu. Tos 

Es esmu izvēlējies, sagatavojis un šķīstījis, lai jūs saņemtu Manu Vārdu caur viņu garīgajām dāvanām. Tie 

bija cieti akmeņi, no kuriem Es radīju kristāldzidru un tīru ūdeni jūsu dvēselēm. 

29 Es esmu atnācis šajā laikā, lai "aklie" ieraudzītu manu gaismu un parādītu viņiem jaunās dienas 

gaismu. Es esmu atnācis pie jums, lai liecinātu jums par savu klātbūtni, lai nestu jums savu mīlestību un 

savu patiesību, lai jūsu vidū nebūtu šaubu. Es gribu, lai jūs, dzirdot manu Vārdu, atpazītu tā nozīmi un 

paceltos uz savu Tēvu ticības un mīlestības pilni. 

30 Es vēlos, lai jūs izrādītu visdziļāko nožēlu par to, ka esat sevi apgānījuši un attālinājušies no sava 

Tēva, lai jūs būtu jūtīgi pret garīgo un lai jūsu sirds būtu svētnīca, ko jūs sagatavojat savam Tēvam, lai jūs 

varētu sevī nest Viņa mīlestību, Viņa mieru, Viņa gaismu un mūžīgo dzīvību. 

31 Sagatavojieties, mani bērni, lai jūsu dvēsele atbrīvotos no jebkādas materializācijas, lai jūs varētu 

noņemt tumšo apsēju no savām acīm un ieraudzīt Mani visā Manā godībā. Pasaules jutekliskums ir 

traucējis jums pilnībā sajust Manu Klātbūtni un novērtēt Manu gudrību, kas ielikta jūsu sirdī. 

32 Cik perfekta un šķīsta ir pamācība, ko Es esmu devis jūsu dvēselei, lai jūs kļūtu cienīgi Manas 

garīgās dāvanas un kļūtu par mantiniekiem šī dārguma, ar kuru jūs rīt, Mana Dievišķā Gara iedvesmoti, 

dosieties ceļā, lai izrādītu žēlastību cietušajai un trūkumā nonākušajai cilvēcei. Šādā veidā pravietojumi 

piepildīsies. 

Ar jūsu starpniecību es cilvēcei parādīšu glābšanas ostu, glābšanas laivu. Patiesi, patiesi, es jums saku: 

tautas un nācijas, lielais cilvēku pulks, kas dzīvo uz zemes, ir apmaldījušies, nogalinājuši žēlastības 

dzīvību. 
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33 Apzinieties, ka jūs vairs nepiederat pie "mirušajiem", jo Es jums esmu devis dzīvību, jo ikviens, 

kas nāk pie Manis, tiks augšāmcelts. Ļaujiet šai dzīvei un spēkam ļaut jums būt vienotībā ar Mani. 

Neaizveriet acis šai gaismai, šai godībai. Saprotiet, Mani bērni, cik liela ir jūsu Tēva žēlastība. 

34 Jūs esat cilvēki, uz kuriem Es esmu palicis Savu uzticību, jo jūs dāvāsiet cilvēcei cerību un 

mierinājumu un būsiet spožā lāpa, kas kliedēs tās tumsu. 

Cilvēki meklē Mani savā izmisumā - vieni caur zinātni, citi - savā elkdievībā. Kad redzat, ka sievietes, 

bērni, jaunieši un pieaugušie žēlojas un sauc Mani, jo nejūt Tēva klātbūtni ─ tās Svētās Zemes, kas 

apsolīja atgriezties, lai atnestu viņiem mieru, mierinājumu un žēlastību ─ kad redzat, ka šī cilvēce attīrās 

un šķīstās savās sāpēs, jums jābūt gataviem, saskaņotiem ar Mani, vērojot un lūdzot par šo cilvēci, lai viņi 

ar jūsu starpniecību Mani dzirdētu un tiktu apgaismoti Mana Svētā Gara gaismā. 

35 Es liku pat visstingrākajām sirdīm sajust manas mīlestības impulsu, lai tās vairs nebūtu akmeņi, 

kas cilvēcei sagādā sāpes. 

36 Šis ir laiks, svētītā Israēla tauta, kad jūs būsiet apbruņojušies un droši soļosiet, pildot savu grūto 

misiju. 

37 Es esmu atnācis ar Savu Vārdu, lai jūs garīgi atbrīvotu, lai noņemtu nastu, ko esat nesuši, lai 

atbrīvotu jūs no ķēdēm, kas jūs saistīja ar šo pasauli un kas neļāva jūsu dvēselei pacelties pie Manis. 

38 Jūs esat tie cilvēki, kuros es vēlos redzēt taisno garīgumu. 

39 Nesiet savu krustu ar mīlestību, pazemību un lēnprātību, jo es būšu jūsu Kireneja*. Rādiet labu 

piemēru cilvēcei un esiet tai skaidrs spogulis, kurā tā redz savu seju. Esiet labdarīgi un dalieties savos 

spēkos ar līdzcilvēkiem. Es vēlos, lai jūs ar savu smaidu parādītu pasaulei mīlestību, ko Tēvs jums ir 

devis. Jo es jūs neatstāšu vienus pret dabas spēku nežēlību. 

Šajā lielo briesmu laikā, kad jūsu ceļus šķērsos kārdinājumi un lieli pārbaudījumi, jūs sajutīsiet Mani 

ļoti tuvu, jo Es pats būšu jūsos, lai jūs sevī nejustu bailes, kādas pasaule izjūt, saskaroties ar Manas 

Dievišķās Taisnības izpausmēm. 
* Spāņu valodas teksta oriģinālvalodā vārds Cyrenaeus ir "Cirineo". Tas ir tā cilvēka vārds, kurš palīdzēja Jēzum 

nest Viņa krustu, kad Viņš sabruka zem tā svara. Bībelē viņš tiek saukts arī par Sīmani no Kirēnas. 

40 Nepārkāpiet likumu un neatraujieties no manas mīlestības, neaizslimojiet sevi ar pasaules 

ļaunumu. Bīstieties tikai atkāpties no sava Tēva, jo šīs bailes ir gudrības sākums, ar kuru jūs sasniegsiet 

augstāko svētlaimi. 

41 Tas, kurš paliek gatavs un zina, kā sekot darbam, ko esmu uzticējis viņa rokām, nemitīgi saņems 

no manas dārgumu krātuves Debesu Valstības žēlastību, manu svētību, un tas būs tas, kurš uzticīgi un 

patiesi liecinās cilvēces priekšā. 

42 Es esmu jums uzticējis gaismas ieročus, spēcīgus ieročus, lai jūs varētu aizsargāties no 

kārdinājumiem, ar kuriem sastapsieties savā ceļā. Katru brīdi kārdinājums ir gatavs kā plēsīgs putns 

atņemt jūsu dvēselei žēlastību un dāvanas, ko Es jums esmu uzticējis ─ atņemt labo sēklu un atstāt jums 

pelavas. Tas ir kā izsalcis vilks, kas vēlas jūs apēst. Bet jūs dzīvojiet patiesībā, ko Es jums esmu devis, lai 

jūs būtu labi mācekļi, kas ar savu piemēru rāda cilvēkiem šo ceļu. 

43 Kad tu neesi ne modinājies, ne modinājies, kārdinājums ir nācis pie tevis kā vētra, nojaucot tavu 

svētnīcu un nodzēšot tavas lāpas gaismu, izlaupot tavu pamācību. Tad jūs jutāties manas žēlastības 

atņemti, trūcīgi un manā klātbūtnē kā apsūdzētie. Jūs raudājāt un izjutāt nožēlu. Jūs atkal lūdzat žēlastību 

no sava Tēva, un tad Es atkal ielieku jūsu rokās Gaismas grāmatu, attīrošu jūsu prātu, sagatavoju jūsu 

sirdi, dodu jums jaunu apģērbu un saku jums: celieties, modieties un lūdzieties, lai jūs neiekristu 

kārdinājumā. 

44 Vienojieties, mīļotā tauta, lai Tēvs priecātos par savu bērnu paklausību un paklausību. 

45 Es gribu, lai jūs būtu kā viens māceklis, lai nestu pasaulē vienu mācību. 

46 Cīnieties, Mana tauta, ar gaismas zobenu, ko Es jums esmu uzticējis Savā Vārdā ─ ar lūgšanu, lai 

jūs varētu uzvarēt kārdinājumus. Cīnieties ar Manas mīlestības uguni, lai jūs iznīcinātu nezāles, un ar 

Svētā Gara gaismu, lai jūs izkliedētu tumsu no apjukušajiem, no nezinātājiem, no elku pielūdzējiem, no 

samaitātajiem, un lai jūs vadītu nevainīgos, kas Mani meklē materiālajās svētvietās. 

47 Jūs, kas vadāt šīs pazemīgās pulcēšanās vietas, pieņemiet šos ļaužu pūļus un runājiet tiem par 

Manu mīlestību ar Mana Vārda vienkāršību. Jūs viņiem sakiet, ka Es esmu atnācis ar vēlmi pēc 
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grēciniekiem, nevis lai viņus nosodītu, bet lai viņi Mani iepazītu, lai nosusinātu viņu asaras, izkliedētu 

tumsu no viņu dvēselēm, dziedinātu viņu acu aklumu un liktu viņiem sajust un ieraudzīt Manu Klātbūtni. 

Šādā veidā jūs manā vārdā dāvāsiet dzīvību "mirušajiem". Jūs, Izredzētā tauta, būsiet kā spoža zvaigzne 

cilvēcei. 

48 Jūs esat iespieduši manu Vārdu savā sirdī, un, kad būsiet gatavi, mans Dievišķais Gars tiks nodots 

jūsu līdzcilvēkiem no šīs svētītās grāmatas. Es pavairošu šo maizi, lai dvēseles tiktu pabarotas un 

stiprinātas. 

49 Jūsu misijas piepildījums būs tuvu jūsu sirdīm ne tikai laikā, kamēr dzīvosiet uz zemes, jo uz tās 

jūs tikai sāksiet spert pirmos soļus. Jūs liksiet lielajiem ļaudīm atmest elkdievību un atteikties no saviem 

kara ieročiem, lai tie savās sirdīs varētu saņemt Mana miera vēsti. Taču jūsu dvēsele turpinās cīnīties un 

nenogurstoši strādāt, pat atstājot savu fizisko čaulu, līdz jūs redzēsiet, ka cilvēkos valda miers un laba 

griba, ka tajos ir Svētā Gara gaisma, ka tie tiecas pēc pacēluma un ir garīgi izauguši. 

Jūs cīnīsieties no paaudzes uz paaudzi, un šādā veidā jūs kāpsiet kalnā, līdz sasniegsiet tā virsotni, kur 

jūs atspirdzināsieties ar savu darbu augļiem. 

50 Pēc 1950. gada, kad jūs vairs nedzirdēsiet Mani šajā veidā, jūs nebūsiet satraukti un neteiksiet: 

"Kur man iet? Kāda misija man šādā veidā ir jāveic? Kāda ir Tava griba, Kungs?" 

Patiesi Es jums saku, jūs saņemsiet Manu iedvesmu, jūsu dvēsele Mani dzirdēs, un jūs sajutīsiet, ka Es 

jūs vedu aiz rokas un rādu jums ceļu, pa kuru iet, lai pievērstos saviem līdzcilvēkiem. Es darīšu tā, ka jūsu 

acis redzēs tos un jūsu ausis dzirdēs tos, kas Mani meklēs, un jūs zināsiet, ka tie, kas Mani meklēs, meklēs 

arī jūs. Tad Es piepildīšu jūs ar iedvesmu, un ar jūsu starpniecību Es dāvāšu gaismu šīm ļaužu masām. 

51 Cilvēce savās sāpēs ir šķīstījusies un šķīstīsies vēl vairāk, lai dvēseles pamostos un saprastu, ka to 

augļi nes rūgtumu un nāvi. Viņi meklēs savu Glābēju un atradīs ceļu, no kura ir novirzījušies. Bet šo 

gaismas, miera un mīlestības vēsti es nodošu pasaulei caur saviem izredzētajiem. 

52 Jūs dzīvojat žēlastības laikā, jaunā dienā, kad dievišķā gaisma apgaismo visu cilvēku ceļu. Es, 

Skolotājs, pieņemu jūs, ļauju jums atpūsties uz Savām krūtīm un svētīju jūs, un, glāstot šo tautu šeit, Es 

aplaistīju ar svētībām un labumiem visu pasauli. 

53 Jūs, Mani mācekļi, esat sagatavojušies dzirdēt Manu šī laika mācību. Jūs esat atnākuši ar ticību un 

cerību, kā jau iepriekš, kad es pie jums vērsos. 

54 Ceļš, ko Es jums rādu, ir Bauslības ceļš ─ plašs, precīzi noteikts ceļš, lai jūs varētu justies droši, 

ejot pa to. Šī likuma izpilde ir jūsu pestīšanas cena. Vai jūs vēlaties glābt sevi un sasniegt šī ceļa mērķi, lai 

iemantotu taisno dāvanas un spēku? Jums ir viss nepieciešamais, lai sasniegtu šo mērķi. Es esmu apveltījis 

jūs ar tikumiem, lai jūs varētu pilnveidot savu ideālu. 

55 Ja jūtat, ka cīņa par sava gara uzvaru ir smaga, izmantojiet savu spēku, kas jums piemīt. Ja šīs 

pasaules nelaimes jūs nomāc, apbruņojieties ar pacietību. Ja cilvēciskā neizpratne liek jums ciest, paceliet 

savu dvēseli un šeit, vienotībā ar Mani, apklusiniet savas sūdzības un atgrieziet mieru savā pasaulē, bez 

rūpēm un atriebības, bet mīlot un piedodot kā labi mācekļi. 

56 Izplatiet pa savu ceļu šo mācību, ko Es jums esmu atnesusi, lai pasaule no tās varētu baroties. Jo 

izsalkums un slāpes, ko cieš cilvēki, ir nepārvaramas. 

57 Nepalaidiet garām brīdi, kad jūsu līdzcilvēki jūs uzrunā ar savām ciešanām. Sniedziet dvēselei 

mierinājumu, lai atvieglotu tās ciešanas. Jo viņu garīgā nabadzība un slimība ir daudz bēdīgāka un 

nomācošāka par to, ko piedzīvo viņu ķermenis. 

58 Jūsu kā mācekļa vārdam būs spēks kliedēt miglu, skumjas, kas apņem jūsu līdzcilvēku sirdis. 

59 Es esmu jūs aicinājis, lai apmierinātu jūsu svētīgo vēlmi pilnveidot savu dvēseli, pārsniegt 

cilvēciskās zināšanas un ieiet Dievišķajā Klētuvē. Un Es, kas ņemu vērā jūsu lūgumus un ilgojos pēc jūsu 

panākumiem, esmu bagātīgi devis Savu Vārdu, lai jūs varētu justies laimīgi. 

60 Kad šodienas laiks būs beidzies un jums būs palikušas tikai atmiņas par šo manifestāciju, jūs 

uzskatīsiet sevi par laimīgiem, un, lasot Manu Vārdu grāmatās, jūs ar asarām aplaistīsiet šīs lappuses, kas 

pierakstītas ar mīlestību un maigumu, ko izrādāt Man kā Mani bērni. 

61 Jau tuvojas laiks, kad jūs stāsieties šīs cilvēces priekšā kā manas patiesības liecinieki. Taču jums 

jau tagad vajadzētu pieņemt lēmumus un apbruņoties ar drosmi. Jo pārbaudījums, kas jūs gaida, ir liels. 

Nekas nepadarīs jūs bailīgus, mīļie mācekļi! Un tāpat kā mans Vārds jums ir parādījis vienu virzienu: 

Mīlestība un Patiesība, arī jūs būsiet nenogurstoši šīs sēklas sējēji cilvēces vidū. 
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62 Tavs palīgs būs lūgšana, tas sagatavos un sagatavos tev to, kas ir labs. Šajā lūgšanā jūs sajutīsiet, 

kā jūsu dvēsele virzās uz citiem līmeņiem, jo augstāk, jo augstāks ir jūsu sagatavotības līmenis. Un uz tām 

jūs elposiet mieru, jūs jutīsieties iedvesmoti no tajās mītošajām būtnēm - taisnīgajām un tikumīgajām, un 

tās jūs ievedīs manā Klātbūtnē. Šajā sadraudzībā Es jums došu savas jaunās atklāsmes un pavēles. 

63 Es gribu, lai jūs tagad atpūstos no ilgajiem klejojumiem, lai šajā zemes ielejā vairs neizlietu asaras 

un paceltu savu garu. 

64 Es jums pasludinu, ka jūs dzīvosiet, lai redzētu vislielākās katastrofas pasaulē, kas būs cilvēku 

egoisma un varaskāres, mīlestības un žēlsirdības trūkuma sekas. Ko tu darīsi šajā laikā, Izraēla, kad 

redzēsi, ka visi dabas spēki ir atraisījušies un tavi līdzcilvēki uzbrūk? 

Šī pasaule piedzīvos spēcīgas zemestrīces, ūdeņi izspruks no krastiem, un daļa jūras kļūs par sauszemi, 

bet citas valstis applūdīs ūdeņi. Cilvēki dosies prom no savām zemēm un pat dzimtajām vietām, lai 

meklētu glābiņu. Ūdens plūdi izpostīs daudzas pilsētas, tāpat kā Pirmā laikmeta plūdi, un tikai dažas 

izvairīsies no šī bargā soda. 

65 Kā jūs uzņemsiet šos cilvēkus, kas bēg no tik daudzām bēdām un sāpēm un meklē glābšanas 

šķirstu šajā tautā? Vai jūs paklausīsiet manai gribai un dalīsieties ar viņiem savā maizē un savās mājās? 

66 Drīz pasaulē sāksies lielo notikumu laiks. Zeme drebēs, un saule sāks sūtīt karstus starus uz šo 

pasauli, apdedzinot tās virsmu. Kontinenti no viena poliem līdz otram tiks nomocīti ar sāpēm, visa 

zemeslode tiks attīrīta, un nebūs nevienas būtnes, kas nejustu šīs grūtības un izpirkumu. 

67 Taču pēc šī lielā haosa tautas atgūs mieru un dabas spēki nomierināsies. Pēc šīs "vētrainās nakts", 

kurā dzīvo šī pasaule, parādīsies miera varavīksne, un viss atgriezīsies pie saviem likumiem, kārtības un 

harmonijas. 

68 Jūs atkal redzēsiet skaidras debesis un auglīgus laukus. Ūdens atkal būs dzidrs un jūra mierīga. Uz 

kokiem būs augļi un pļavās ziedi, un raža būs bagātīga. Attīrīts un vesels cilvēks atkal jutīsies cienīgs un 

ieraudzīs ceļu, kas bruģēts viņa pacelšanai un atgriešanai pie Manis. 

69 Ikviens cilvēks tiks šķīstīts un attīrīts no apakšas uz augšu, lai būtu cienīgs piedzīvot nākamo 

Jauno Laikmetu. Jo man jaunā cilvēce jāveido uz stingriem pamatiem. 

70 Ir daudz garu, kuri tikai gaida, kad šajā pasaulē atdzims tikumība, lai nāktos un izpildītu misiju, ko 

Es viņiem esmu uzticējis. Sagatavojieties un gatavojieties tos uzņemt, kad pienāks šis laiks, un saīsiniet 

savas šķīstīšanās dienas ar žēlsirdības darbiem. 

71 Es ieiešu visās mājās, lai caur viņu sirdsapziņu runātu ar to, kas valda, ─ ar ģimeņu tēviem, 

tiesnešiem un skolotājiem, un Es atstāšu tajos iespiestu likumu. 

72 Ļaunuma kundzība, kas tik ilgi valdīja šajā pasaulē, tagad drīz izzudīs, lai atbrīvotu vietu gara 

kundzībai, lai atbrīvotu cilvēkā esošās garīgās dāvanas un spējas, ar kurām viņam ir ļoti augsts liktenis. 

73 Daudzi no jums būs liecinieki šiem notikumiem, par kuriem es jums šodien paziņoju. Vieni 

ticēdami, citi neticēdami, jūs redzēsiet, ka šie vārdi piepildīsies. 

74 Uzmanīgi gaidiet šo pravietojumu piepildīšanos, vienmēr raugieties, lai nekādi pārbaudījumi 

nepadarītu jūs vājus, un nesiet sevī manus vārdus, kas iespiesti jūsos. Jo katrā no tām ir gudrība un spēks, 

kas tevi glābs, ja zināsi, kā tās pielietot savā dzīvē. 

75 Ja jūs zināt, kā saglabāt sevi, lūdzoties un sekojot Maniem norādījumiem, jūs sasniegsiet garīgo 

progresu un spēsiet apzināti iziet cauri jaunajam periodam, kas jums priekšā. Jūs sajutīsiet Manu klātbūtni 

savās darbībās, savās pulcēšanās reizēs, un, Manis iedvesmoti, jūs darīsiet darbus, kas ir cienīgi jūsu kā 

Manis mācekļu cieņai. 

76 Dzīvojiet saskaņā ar savu garīgo brāļu un māsu vēlmēm un ideāliem, pat ja esat tālu viens no otra. 

Jūsu dvēseles tiks savienotas ar viņu dvēselēm, un jūs visi dzīvosiet kopībā ar Mani. Tā ir Mana griba. 

77 Jūtiet manu iedrošinājumu, kad dzirdat manu Vārdu, jo tas ir dzīvība ikvienam, kas spēj to saprast, 

lai jūs rīt būtu mani mācekļi, kas pilda manu Bauslību, lai jūs nedotu barību Sodomai un Gomorai. Es 

dodu jums Savu Vārdu, lai jūs saprastu, kas ir patiesā dvēseles bagātība, lai jūs varētu kļūt garīgi 

pilnvērtīgi un cienīgi mantot Manu Valstību. 

78 Es dodu jums sava Svētā Gara gaismu, lai jūs neiegrimtu tumsā. Es esmu runājis ar jums, lai jūs 

dotu Man mājvietu savā sirdī un pārvērstu to par Manas Dievišķības svētnīcu. 

79 Kas baro pasauli šajā laikā?: Lepnums, iedomība, iedomība, ienaids un nešķīstošas baudas, kas 

sāpina dvēseli un miesu. Bet es vēlos redzēt tevi brīvu no šīs jutekliskās iekāres, un tādēļ atstāju tavai 
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dvēselei tikai baltu tērpu. Dzīves ceļa beigās Es vēlos jūs uzņemt Savās tēvišķajās rokās un sacīt jums: "Es 

jūs sveicinu, jūs, kas esat zinājuši, kā dzīvot saskaņā ar Manu likumu, un esat atdalījušies no pasaules, lai 

kļūtu par Maniem darbiniekiem. 

80 Ikviens, kas dzird manu vārdu un piemēro to, būs cienīgs saņemt manu žēlastību no manas 

dārgumu krātuves. Tas būs tas, kurš parādīs sevi kā skaidru spoguli citiem. Viņā būs dziedināšanas 

dāvana, pravietiskais vārds. Viņš būs kā kristāldzidra ūdens avots tiem, kas slāpst pēc mana Vārda. Es 

ieliku viņā savu Dievišķo Vārdu un uzticēšu viņam savu dziedinošo balzāmu, lai viņš būtu tas, kas sniedz 

mierinājumu visiem, kas cieš. 

81 Es radīšu mieru un prieku visur, kur viņš apmetīsies, un uzticēšu viņam zobenu, lai cīnītos pret 

visu elkdievību. 

82 Māciet saviem bērniem meklēt Mani nezināmajā. Pastāstiet viņiem, ka esat sēdējuši kopā ar Mani 

pie Mana galda un ka vairs neesat elku pielūdzēji. Ja viņi Mani noraida, mīliet viņus un piedodiet viņiem. 

83 Tautas nosaka savas robežas, karo un sēj nāvi. Bet Es esmu nācis Garā, lai sagatavotu dažus 

cilvēkus, un tie esat jūs, kas piederat pie jaunajām paaudzēm, kuras meklēs Mani rīt no gara uz garu. Tajā 

laikā zemes tautas vairs nesagatavosies karam. Cilvēki pieņems Mani savās dvēselēs. 

84 Es vēlos, lai jūs būtu "pirmie" un sagatavotos dalīties ar Labo vēsti un būtu piemērs saviem 

līdzcilvēkiem. 

85 Tā ir Mana griba, lai jūs attīrītos, jo aptraipītais nesasniedz Mani, un tad jūsu sāpes ir ļoti lielas. 

Paceliet sevi pie Manis, lai atvieglotu jūsu sāpes. 

Es noņemu no jums slikto, lai jūsu dvēselē valdītu labklājība un prieks ─ lai jūs varētu pacelties garīgā 

kalna virsotnē. 

86 Izjūtiet mīlestību pret savu Skolotāju un cilvēci, neaizliedziet manu žēlastību. Centieties atbrīvot 

savus līdzcilvēkus no fanātisma, un tad mana garīgā pasaule būs ar jums. Esiet mani liecinieki, un tad es ar 

jūsu starpniecību pasludināšu Labo vēsti pasaulei. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 352 
1 Tas ir svētīgs brīdis, kad mans Gars ienāk kopā ar jums ─ diena, kad ceļus izgaismo mana gaisma, 

lai mācekļi nāktu uz šīm tikšanās vietām ar vēlmi pēc mana Vārda. 

2 Cilvēki, es jūs uzņemu, esiet laipni lūgti! 

3 Es uzklausu jūsu lūgšanu un jūsu sirsnīgā lūguma dēļ paplašinu Savu žēlastību cilvēcei, lai ikviena 

cilvēciska būtne garīgi sajustu Manu glāstu. 

4 Ar labu gribu un ticību jūs esat sagatavojuši savas sirdis un padarījuši sevi fiziski un garīgi atvērtus 

dievišķo pamācību saņemšanai. 

5 Caur šo sagatavošanos jūs liekat manam mīlestības vārdam būt ar jums. 

6 Mācekļi, jau kopš vissenākajiem laikiem Es esmu sagatavojis ceļus, kas jūs aizvedīs līdz punktam, 

kurā jūs atrodaties šajā brīdī ─ līdz dvēseles attīstībai, kas ļaus jums izprast garīgo dialogu ar jūsu Tēvu. 

7 Ar to Es jums dodu saprast, ka Es nekad neļauju jums iet savu ceļu nejauši un ka jūsu soļi, pildot 

Manu likumu, ir pakļāvušies dievišķai pavēlei. 

8 It kā es būtu bijusi jūsu ēna, tāpēc es vienmēr esmu jums sekojusi un vienmēr esmu jums 

palīdzējusi iet dzīves un patiesības ceļā. Jo, tiklīdz jūs būsiet uz tās, nevis es sekosiet jūsu pēdām, bet jūs 

sekosiet manām pēdām. 

9 Tieši šeit, manā ceļā, jūs atklāsiet visas dāvanas, kas pieder jūsu garam ─ vienīgais līdzeklis, ar 

kura palīdzību tas sevī atklās nepieciešamos ieročus, lai aizsargātos pret tūkstošiem briesmu, kas to gaida, 

kad tas klīst pa pasauli. 

10 Daudziem dzīves ceļš ir šķitis grūts un garš, jo viņi nav gribējuši saprast, ka tieši viņi paši ar 

savām kļūdām un vājībām padara savas eksistences krustu vēl grūtāku. 

11 Viņiem trūka ideālu un mīlestības, tāpēc, kad viņi metās materiālistiskās dzīves apskāvienos, viņi 

beidzot jutās apbēdināti un noguruši. Šīm no pasaules nogurušajām dvēselēm, kas savu gadsimtiem ilgo 

nogurumu ir pārcēlušas uz savu cilvēcisko daļu, Es šajā laikā esmu atnesis Savu iedrošinošo Vārdu, kas ir 

kā smalks kalts, kas pakāpeniski apstrādā šo siržu raupjo klinti, līdz piešķir tām skaistu un harmonisku 

formu ─ ne tikai formu, ne tikai ārējo izskatu, bet patiesu dzīvi, garīgu dzīvi. 

12 Es gribu, lai paliek tikai šīs klints cietība, kas vēlāk kļūs par pamatu svētnīcai, kurā mājo tikai 

patiesība ─ baznīcai, kurā tiek saglabāts mans likums un kurā tiek sadzirdēta sirdsapziņas balss. 

13 Mani centieni jūs mācīt šajā Trešajā Laikā ar cilvēciskās saprašanas spējas palīdzību ir bijuši 

dievišķas pacietības pilni. Jo Es vēlos, lai tad, kad šī manifestācija beigsies, Mans Vārds tiktu saglabāts 

katra no jums sirdī. Tādējādi rīt, kad jūs sapratīsiet, ka ir pienācis jūsu liecības laiks, jūs sajutīsiet, ka jūsu 

dvēsele ir piepildīta ar šo būtību un ka jūsu lūpas neatsakās izrunāt garīgo iedvesmu, ko Es jums ieleju. 

Jūs redzēsiet, ka jūs ieskauj liels ļaužu pūlis, un tomēr brīžiem jutīsieties vientuļi. Bet jūsu vientulība 

būs tikai ārēja, jo jums pietiks ar to, ka jūs sazināsieties ar Mani, lai iekšēji sajustu Manu mīlošo atbalstu 

un turklāt gaismas pasaules klātbūtni, kas, lai gan neredzama jūsu fiziskajam skatienam, ir sajūtama jūsu 

garīgajām maņām. 

14 Vai jūs spēsiet justies vientuļi vai pamesti, lai gan zināt lūgšanas noslēpumu, kas jūs savieno ar 

garīgo dzīvi? Vai jūs ļausiet, lai jūsu nelaimes jūs sakauj, lai gan jūsu būtībā ir jūsu Skolotāja spēks? Nē, 

mīļie mācekļi, jūs nedrīkstat zaudēt pārliecību un kļūt vāji savā misijas ceļojumā. Jo tad notiks tā, ka jūs 

līsit asaras, uzskatīdami sevi par izstumtajiem, neapzinoties, ka jūsu asaras krīt uz dārgumu, kuru jūs nesat 

savā būtībā un kuru jūs negribējāt redzēt. 

15 Piepildiet savu dārgumu lādi jau tagad, bet apzinieties, ko tajā glabājat, un apzinieties visu, kas 

jums pieder, un katras savas dāvanas pielietojumu. 

16 Es negribu, lai jūs tikai ar lūpām atkārtotu, ka esat manas valstības mantinieki ─ Es gribu, lai jūs 

patiešām zinātu, kāpēc jūs esat mani mantinieki un kāds ir jūsu mantojums. 

17 Tikai tas, kurš no pašiem pamatiem zina, ko viņš nes savā dvēselē, zinās, kā darīt zināmu manu 

darbu. Tikai tas, kurš apzinās visu, ko viņš zina un kas viņam pieder, spēs izturēt lielos pārbaudījumos. 

18 Es redzu, ka laikā, kad Mani klausāties, jūs esat garīgi progresējuši. Jo, ja jūs veiksiet pārbaudi 

savas sirdsapziņas gaismā, jūs sapratīsiet, ka esat kļuvuši morāli labāki, ka jūsu ticība ir kļuvusi lielāka, ka 

esat uzņēmuši kaut ko no spēka, kas nāk no Mana Vārda. Bet Es jums arī saku, ka jums nevajadzētu 
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apmierināties ar to, ko esat sasnieguši līdz šim, bet turpināt soli pa solim iet pilnveidošanās ceļā, neiekrītot 

stagnācijā. 

19 Tagad jūs zināt ceļu, pa kuru ejat, jūs zināt, kur virzīt savus soļus, un jums ir augsts ideāls. 

20 Cik daudzi no jums ir nonākuši dzīves cīņā uzvarēti, bez neatlaidības savos darbos, nezinot, kurp 

esat aizgājuši, bez mērķa un bez cerības uz pestīšanu. Bet šodien jūs dzīvojat jaunu, pārliecības un ideālu 

pilnu dzīvi. Vai tas nav solis uz priekšu jūsu garīgajā ceļā? 

21 Mana gaisma jau sen spīd jūsu ceļā, lai jūs glābtu no bezdibeņa, kurā krīt tās dvēseles, kurām nav 

ticības un cerības gaismas. 

22 Es, kas zinu, kādas sāpes piemeklē cilvēkus, nāku ar savu mācību, lai atklātu viņiem veidu, kā 

izturēt nelaimes, uzvarēt kārdinājumus un gūt uzvaru pār ļaunumu un nelaimēm. Šādā veidā jūs esat 

saņēmuši vēl vienu manas mīlestības izpausmi. 

23 Es esmu atnācis pie jums, lai jūs apvienotu un sāktu veidot jaunu Izraēlas tautu saskaņā ar 

apsolījumu, ko Es esmu devis cilvēcei kopš vissenākajiem laikiem. 

24 Vai nav tā, ka daudzkārt atpūtas vai meditācijas brīžos jums ir bijusi sajūta, ka jums tuvojas kaut 

kas garīgs? Tas bija tāpēc, ka mans solījums bija ierakstīts jūsu dvēselē, pirms jūs vēl nācāt uz zemes, un, 

kad šis laiks pienāks, intuīcija atklāsies ar skaidrību un ļaus jums sajust manu klātbūtni jūsu ceļā. 

25 Nedomājiet, ka šī priekšnojauta ir bijusi tikai jums, kas esat dzirdējuši šo Vārdu ─ nē, tā ir katrā 

dvēselē, jo mana jaunā tauta veidos visu cilvēci bez rasu, dzimumu, ādas krāsu un valodu atšķirībām. 

26 Šodien, kad visas zemes ļaudis iztukšo sāpes kā visbēdīgāko kausu, es esmu redzējis daudzus jūsu 

līdzcilvēkus, kas meditē un pat lūdzas pēc tam, kad ir izgājuši cauri kādam pārbaudījumam. Es esmu 

redzējis, kā lieli grēcinieki un stūrgalvīgi brīvdomātāji apstājas savos darbos un kā viņi gatavojas dzirdēt 

sirdsapziņas balsi. 

27 Tas bija brīdis, kad Gars atklāja sirdij manu apsolījumu un kad cilvēks iekšēji sev jautāja: "No 

kurienes nāk šī cerība, kas dzīvo manī?" 

28 Es jums pateikšu: tas nāk no mana Dievišķā Gara. Mans taisnības zizlis pieskaras jūsu sirds 

akmenim, lai no tā izplūstu kristālūdens grēku nožēlas ūdeņi, kuros jūs mazgāsiet savus traipus, līdz 

sasniegsiet atjaunošanos un liksiet no tiem izplūst mīlestībai. 

29 Lai cik bargi, nepiedodoši un nesaudzīgi jūs spriestu par manu taisnību, es jums saku: jūs vienmēr 

tajā atradīsiet manu Tēvišķo mīlestību. 

30 Pievērsiet uzmanību sev: Jūs nepārtraukti šķīstāties caur sāpēm, bet tajā pašā laikā jums ir 

mierinājums, balzāms un spēks, ko jums dod mans Vārds. 

31 Es jums nesaku neko jaunu, cilvēce. Jo viss jau ir teikts pirmo laiku likumā. Bet jūsu garīgā 

nenobriedinātība un jūsu izpratnes neveiklība ir likušas jūsu Tēvam, kas cilvēcīgs Jēzū, nākt pasaulē, lai ar 

darbiem jums izskaidrotu Bauslības saturu. 

32 Bet cilvēku paaudzes nav spējušas iedziļināties Mana Vārda būtībā un ir radījušas šajā laikā jaunu 

skaidrojumu Pirmās Ēras Likumam un Otrā Laika Darbiem un Vārdiem. 

33 Pašlaik Es meklēju sirdis, jo vienās Es rakstīšu Savus Bauslības baušļus tā, it kā tās būtu akmens 

plāksnes, uz kurām Mani baušļi tika iegravēti Pirmajā Laikā, bet citās Es tos pārveidošu, lai tie būtu kā 

koks, uz kura Jēzus tika sists krustā. 

34 Jā, cilvēce, cilvēku vidū ir tik liela garīgā atpalicība, ka būs nepieciešams atkārtot pagātni, lai viņi 

varētu pamosties un saņemt manu jauno vēsti, kas izskaidro visu, kas tika atklāts iepriekšējos laikos. 

35 Es zinu, kā izmantot brīdi, kad atrodu cilvēku, kas nodevies pašpārdomām, sirdsapziņas pārbaudei 

vai lūgšanai, lai paziņotu viņam, ka ir pienākusi viņa augšāmcelšanās stunda patiesai dzīvei. Tas ir laiks, 

kad dvēsele pārrauj ķēdes, kas to saistījušas ar pasauli, un no savas būtības vistīrākās daļas izsauc saucienu 

pēc brīvības, gluži kā ieslodzītais, kurš pēc ilga ieslodzījuma laika beidzot ierauga, ka viņa acu priekšā 

atveras restes, kas ir bijušas viņa mocekļa upuris ─ kā izmetējs, kurš, izmisīgi cīnoties pret burzmaino 

jūru, beidzot ierauga ilgoto pludmali pie apvāršņa. 

36 Es jums saku: Pārbaudījumi, ko cilvēks pats sev ir radījis šajā laikā, ir ļoti grūti, jo tie ir 

nepieciešami viņa pestīšanai. 

37 Par katra cilvēka mīļoto notiks dievišķais taisnīgums, lai pieprasītu atskaiti par katras cilvēciskās 

būtnes darbu. 



U 352 

87 

38 Tad nu, mīļie ļaudis, jums, kas esat nojautuši Manu Klātbūtni kādā jūsu nenobriedušībai taustāmā 

formā, šeit Es jums esmu klāt, cilvēciski pārveidojot Manu Vārdu, lai jūs varētu to sajust un saprast. 

Jūs, kas esat daudz pārdomājuši savu pagātni, tagadni un mūžību, kas jūs gaida, uzņemieties uz sevi 

lielu garīgu atbildību pret cilvēci - būt par lieciniekiem manai jaunajai vēstij ─ šim Vārdam, ko dzirdējāt 

Trešās Ēras kalna pakājē. 

39 Jums vēl ir daudz jācīnās pret "miesu" un pasauli, lai jūs vairs nebūtu tās kalpi ─ un jums vēl ir 

daudz jāattīra sava sirds, lai tā kļūtu cienīga Mana Vārda nesēja. 

40 Tādēļ ir nepieciešams, lai Mans Darbs pakļautu jūs pastāvīgai cīņai un lai jūsu dzīvē netrūktu 

pārbaudījumu kā gudru mācību, lai jūs varētu dzīvot nomodā. 

41 Es jums apliecinu, ka tas, kurš ir stiprinājis savu ticību sāpēs, būs tas, kurš visu mūžu paliks 

uzticīgs manam Likumam ar vislielāko nelokāmību. Jo ir cilvēki, kuri jūt, ka viņu ticība atdzimst tikai tad, 

kad viņi saņem labumus. Bet, ja tas, ko viņi lūdz vai uz ko cer, viņus nesasniedz, tad viņi novēršas no 

Manis. Bet tā nav ticība, tā nevar būt balsts, kurā meklēt patvērumu lielajās dzīves cīņās. 

42 Cik svarīgi ir, lai cilvēks iegūtu zināšanas par to, ko nozīmē garīgā izpirkšana, lai, apzinoties, ka 

dvēselei ir pagātne, ko zina tikai Dievs, viņš varētu pieņemt savu ciešanu kausu ar mīlestību, pacietību, 

cieņu un pat prieku, zinot, ka tādējādi viņš nomazgā pagātnes un tagadnes traipus, samaksā parādus un 

iegūst nopelnus Bauslības priekšā. 

43 Sāpēs nebūs garīga pacēluma, kamēr cilvēks necieš ar mīlestību, ar cieņu pret manu taisnīgumu un 

nodošanos tam, ko katrs ir sasniedzis pats. Bet tikai šāds pacēlums pārbaudījumu vidū spēs sniegt 

cilvēkiem zināšanas par to, kas ir garīgās atlīdzības likums. 

44 Nebīstieties par šīm atklāsmēm, bet, gluži otrādi, priecājieties, domājot, ka šis Vārds iznīcinās jūsu 

līdzšinējo priekšstatu par mūžīgo sodu un visus skaidrojumus par mūžīgo uguni, kas jums iepriekš tika 

sniegti. 

"Uguns" ir sāpju, pašapsūdzību un grēku nožēlas simbols, kas mocīs dvēseli un attīrīs to, kā tīģelī tiek 

attīrīts zelts. Šajās sāpēs ir mana griba, un manā gribā ir mana mīlestība pret jums. 

45 Ja tā būtu taisnība, ka uguns ir tā, kas izdzēš cilvēku grēkus, tad visi to cilvēku ķermeņi, kuri ir 

grēkojuši, būtu jāmet ugunī šeit, zemes dzīvē, dzīvē, jo miruši viņi to vairs nejustu. Jo ķermeņi nekad 

nepaceļas garīgajā telpā, gluži otrādi - kad tie ir izpildījuši savu uzdevumu, tie nogrimst zemes dzīlēs, kur 

saplūst ar to Dabu, no kuras tie ir paņēmuši dzīvību. 

46 Bet, ja jūs uzskatāt, ka tas, ko jūs saucat par "mūžīgo uguni", nav domāts miesai, bet gan dvēselei, 

tad tā ir vēl viena nopietna kļūda, jo Garīgajā Valstībā nav nekādu materiālo elementu, un uguns nekādi 

neietekmē dvēseli. Tas, kas dzimis no matērijas, ir matērija, bet tas, kas dzimis no gara, ir gars. 

47 Mans vārds nenāk, lai uzbruktu kādai ticībai. Ja kāds tā domā, viņš ļoti maldās. Mans Vārds 

izskaidros visu to, kas nav ticis pareizi interpretēts un kas tādēļ ir radījis kļūdas, kuras no paaudzes 

paaudzē ir pārmantotas cilvēces vidū. 

48 Kāda vērtība būtu maniem likumiem un manai mācībai, ja tie nespētu glābt dvēseles no kļūdām un 

grēka? Un kāda jēga būtu bijusi manai kā cilvēciskas būtnes klātbūtnei pasaulē, ja būtu daudz tādu, kam 

būtu jāiet bojā uz mūžīgiem laikiem, bezgalīgā izpirkšanā? 

49 Klausieties manu Vārdu, un jūs pieredzēsiet, no cik daudzām tumsām tas jūs atbrīvo. Klausieties 

Manā Vārdā, un jūs atklāsiet visas atklāsmes, pēc kurām ilgojas jūsu dvēsele, zināšanas, kas jums ir 

nepieciešamas, un visu savu šaubu izskaidrojumus. 

50 Viss, kas cilvēkam jāzina par garīgo dzīvi, lai spētu virzīt savu dzīves ceļu uz šo eksistences 

līmeni, Es jums atklāju Savās mācībās. 

51 Tādējādi jūs gūsiet priekšstatu par dvēseles attīstību, zināsiet, kādiem posmiem dvēsele iziet cauri, 

un uzzināsiet, cik svarīga ir atgriešanās. Bet, ja jūs patiesi vēlaties saprast Manu Mācību, Es jums saku, ka 

jums ir jāmācās pamest šo materiālisma līmeni, kurā dzīvojat un no kura jums nav iespējams ieraudzīt 

patiesības gaismu. 

52 Prāts vien nespēj aptvert šī darba saturu. Tam ir nepieciešama arī garīga jūtība un intuīcija, lai 

spētu iedziļināties manas garīgās mācības būtībā. 

53 Tas ir iemesls, kāpēc es mācu saviem mācekļiem lūgties no gara uz garu. Jo bez šāda lūgšanu 

veida cilvēki nespēs sasniegt sava prāta apgaismību ar citiem līdzekļiem. 



U 352 

88 

54 Laiki, kurus pravieši ir pareģojuši un kuros nāks Patiesības Gars, lai visu noskaidrotu, ir tie paši, 

kurus jūs piedzīvojat. Bet Es esmu vēlējies jūs pārsteigt, parādot Sevi šādā veidā, lai pārbaudītu, cik labi 

jūs saprotat to pravietojumu nozīmi, kuros teikts, ka Es parādīšu Sevi garīgi caur cilvēka saprašanas 

spējām. 

55 Šodien, kad piepildījās Mans apsolījums, kad caur viņiem Es atklājos cilvēkiem, Es negribu, lai jūs 

aizmirstu, ka viens no Manas pasludināšanas lielākajiem mērķiem bija, lai jūs izplatītu visā pasaulē 

lūgšanas un celšanās veidu, ko Es jums mācīju, lai cilvēks iemācītos, kā sagatavoties sajust Manu 

Klātbūtni savā dvēselē, savā prātā un savā sirdī. 

56 Vai jūs nedomājat, mīļie ļaudis, ka būtu labāk, ja jūs būtu tie, kas pasludinātu cilvēcei manu 

klātbūtni garā šajā trešajā laikmetā, nevis nevaldāmās stihijas, nevaldāmās vētras, zemestrīces, kas iznīcina 

pilsētas, jūras, kas izposta zemi, un zeme, kas kļūst par jūru? Vai jums nešķiet, ka no jūsu puses būtu 

garīgāk un cilvēcīgāk šos notikumus paredzēt, īstenojot mīlestību un žēlsirdību? 

57 Gatavojieties patiesībā un garā, tad Es izmantošu šo tautu kā Noasu, kurš bija stiprs ticībā, un 

ieteiktu tai uzcelt garīgu šķirstu, kura klēpī cilvēki atradīs glābšanu ─ arku, kas celts ticībā, garīgumā un 

žēlastībā, kas būs patiess miera, drošības un patvēruma templis gan materiālās, gan garīgās nelaimēs. 

58 Kad laiki paies un cilvēki pārbaudīs un izpētīs liecības un zīmes, lai pierādītu mana pasludinājuma 

patiesumu, viņi sapratīs, ka viss, kas notika šajos laikos, nebija nekas cits kā viena no daudzajām zīmēm, 

kas pasaulei vēstīja par mana pasludinājuma beigām un cita laika perioda sākumu. 

59 Cik ļoti Trešās ēras pravieši ir gulējuši! 

Tikai retos gadījumos jūs atverat acis un sagatavojat tās, lai redzētu to, kas tuvojas. Tāpēc šī tauta nezina 

visu, kas tai būtu jāzina par nākotni, tāpat kā citos laikos Izraēla tika sagatavota un brīdināta gadsimtiem 

ilgi pirms kāda notikuma ar praviešu palīdzību. 

60 Tam bija jābūt Manam Vārdam, kas jūs brīdina un modina, kā Es to daru šajā dienā, kad Es jums 

arī paziņoju, ka Dievišķā Taisnība skars pilnvarotos jeb zemes valdniekus, jo arī viņiem būs jāattīra savas 

dvēseles. Viņi tiks arvien vairāk un vairāk nomocīti, jo tā Es sagatavošu miera, labklājības un vienotības 

laiku, kas sekos pārbaudījumu laikam. 

61 Pēc jaunajiem plūdiem varavīksne spīdēs kā miera un jaunās derības simbols, ko cilvēce noslēgs 

garīgi ar savu Kungu. 

62 Jums jāsagatavojas grūtai cīņai, jo jums visiem būs jācīnās pret ļaunuma pūķi, kura ieroči ir slavas 

alkas, naids, zemes vara, izlaidība, tukšums, egoisms, meli, elkdievība un fanātisms ─ visi ļaunuma spēki, 

kas dzimuši no cilvēka sirds, pret kuriem jums būs jācīnās ar lielu drosmi un ticību, līdz jūs tos uzvarēsiet. 

63 Kad jūsu kaislību pūķis būs nogalināts ar jūsu gaismas ieročiem, cilvēku acu priekšā parādīsies 

jauna pasaule ─ jauna pasaule, lai gan tā ir tā pati, bet tā būs skaistāka. Jo tad cilvēki to izmantos savai 

labklājībai un progresam, iedzīvinot garīguma ideālu visā, ko viņi dara. 

64 Sirdis kļūs cildenākas, cilvēku prāti tiks apgaismoti, gars varēs apliecināt savu eksistenci. Viss, kas 

ir labs, uzplauks, viss, kas ir pacilājošs, kalpos kā sēkla cilvēku darbiem. 

65 Materiālā jūs arī piedzīvosiet transformāciju: Upes būs bagātas ar ūdeni, neauglīgie lauki kļūs 

auglīgi, dabas spēki atgriezīsies savā ierastajā gultnē, jo valdīs harmonija starp cilvēku un Dievu, starp 

cilvēku un dievišķajiem darbiem, starp cilvēku un dzīvības Radītāja diktētajiem likumiem. 

66 Vai mans vārds jums šķiet fantāzija? Tas ir tāpēc, ka jūs nespējat saprast, ka atrodaties zemes 

perioda beigās un garīgā laikmeta sākumā. Jūsu ceļojums šajā pasaulē ir tik īss, ka daudzi no jums nespēj 

pamanīt pārmaiņas, kas notiek materiālajā un garīgajā dzīvē. Reizēm šīs pārmaiņas aizņem gadsimtiem 

ilgi. Tikai ticības, labestības un lūgšanas paaugstināta prāta studijas ļauj jums apzināties laika ietekmi uz 

cilvēkiem. 

67 Kad jūs, kas Mani skeptiski uzklausāt, būsiet garīgajā, jūs spēsiet šo Patiesību aptvert visā tās 

pilnībā, jo tad jūs varēsiet salīdzināt savas eksistences uz zemes dažādos laikos, kad esat tajā dzīvojuši, un 

jūs varēsiet spriest par katra zemes posma un katra garīgā laikmeta attīstību, mērķiem un principiem. Tad 

jūs nožēlosiet, ka neesat zinājuši, kā izmantot savas dvēseles pieredzi, lai paveiktu darbus, kas būtu cienīgi 

tiem, kuri tik ilgi ir mācījušies dzīvi. 

68 Es atstāju šos vārdus rakstītus jūsu garā, lai tad, kad būsiet liecinieki to piepildījumam, jūs varētu 

svētīt Manu Vārdu un celties, lai liecinātu par Manu mācību un visu to notikumu skaidrojumu, kurus Es 

jums tagad pravietoju. 
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69 Es zinu, ka to nožēla, kuri neticēja vai noraidīja Manu Vārdu, būs ļoti liela, kad viņi būs liecinieki 

tam, ka tas atnāk, un viņu sirdis tad piepildīsies ar teikumiem, lūdzot Man piedošanu, jo viņi šaubījās. Bet 

Es arī zinu, ka viņu vidū būs tādi, kas būs dedzības pilni un kļūs par nenogurstošākajiem Manas mācības 

sējējiem. 

70 Cilvēkam, lai uzturētu savu ticību kā dzīvu liesmu, vienmēr ir bijuši vajadzīgi ārkārtēji notikumi, 

kas liktu viņam aizdomāties un pacelt viņa jūtas. Dvēseles attīstības trūkuma dēļ viņš apšauba patiesību, ja 

tā atklājas atklātā veidā un nav ietērpta noslēpumainības plīvurā. 

71 Vienmēr jūs Mani meklējat caur sāpēm, bet maz ir tādu, kas Mani meklē mīlestības un pateicības 

dēļ. 

72 Cilvēkam vajadzētu sevi iepazīt tā, lai viņš apzinātos, ka viņš nav tikai matērija, bet ka viņam ir arī 

cēlā, labā būtnes daļa, kas ir gars. 

73 Tie, kas ir garīgi attīstītāki, atzīst Mariju kā garu, nepiešķirot viņai īpašu formu. Bet tie, kuriem ir 

jāredz, lai ticētu, savas garīgās atpalicības dēļ ir spiesti meklēt tēlus, kas atspoguļo viņu garīgās īpašības. 

74 Ja jūs ņemsiet par paraugu savu Skolotāju, tad, pārvaldot savu ķermeni, lai jūsu garīgās dāvanas 

attīstītos, jūs varēsiet saņemt no Manis visu, kas jums nepieciešams, lai darītu labu. Taču jums to 

nevajadzētu darīt, lai lielītos citiem, bet gan lai sekotu savam Skolotājam. 

75 Ja jūs meklējat Dievu, meklējiet Viņu garīgajā, labajā, dabas brīnumos, bet nemeklējiet Dievu 

tēlos. 

76 Marija ir Gars, kas ir tik ļoti saplūdis ar Dievišķību, ka veido vienu no tās aspektiem, ko atspoguļo 

trīs atklāsmes formas: Tēvs, Vārds un Svētā Gara gaisma. Šajā ziņā Marija ir Dieva Gars, kas atklāj un 

iemieso dievišķo gādību. 

77 Marija ir tā, kas jūs iedvesmo un mudina iegūt nopelnus un ar padevību un gatavību pieņemt 

pasaules pārbaudījumus, kuros dzīvojat, lai pārbaudījumu vidū jūs varētu atrast garīgo laimi, jo tas 

palīdzēs jūsu dvēselei sasniegt lielāku pacēlumu. 

78 Dvēsele baudīs Dievu un piedalīsies tajā. Taču vispirms tai ir jāattīstās, apdzīvojot dažādus 

ķermeņus, un tad jāturpina attīstība augstos dzīves līmeņos, līdz tā sasniedz mūžīgo pilnību. 

79 Mana tauta, neapmierinieties tikai ar Mana Vārda uzklausīšanu ─ izprast to, lai tad, kad vairs 

nedzirdēsiet Mani šajā formā, jūs justos stipri un sekotu sava Skolotāja piemēram, darot labu cilvēcei. Jūsu 

rīcība vienmēr balstīsies uz manu patiesību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 353 
1 Tēva Sirds ar mīlestību atveras, lai jūs uzņemtu. Jo Es redzu jūsu ciešanas un dāvāju jums Savu 

žēlastību. 

2 Žēlastības avots izplūst šajā Trešajā Laikā, un, ja Otrajā Es sagatavoju Savus apustuļus ar Savu 

Vārdu, tad šajā Laikā Es apgaismoju visu cilvēci ar Savu Svētā Gara gaismu. Jo es gribu, lai visi būtu 

cienīgi saukties par Dieva bērniem. 

3 Jūs esat Izraēla izredzētā tauta, stiprie, izlutinātie, un jums būs jāiet priekšā visas cilvēces ļaužu 

pūļiem, jo jūs visi esat Mani bērni. Šoreiz Es izvēlos grēcinieku, Es dodu Pazudušajam dēlam iespēju 

izpirkt viņa dvēseli. 

4 Es negribu, lai kāds no jums pazustu, es negribu, lai kāds no jums aizietu no manām krūtīm, jo 

mana mīlestība ir vienreizēja. Šeit ir mana žēlastība un mana pilnīgā mīlestība. 

5 Es tevi nenododu, nedz arī skatos uz traipu tavā sirdī. Es dzirdu jūsu nožēlu, kad jūs Man sakāt: 

"Tēvs, mēs gribam iet pa šo ceļu bez traipiem." Tad es piedodu katru grēku. 

Es arī jūs dzirdu, kā jūs Man sakāt: "Tēvs, mēs gribam sekot tavam ceļam," un Es jums saku: "Ejiet pa 

šo ceļu, kas ir tikumības pilns. Tas ir tīrs ceļš, pa kuru grēks tiks izdzīts no jūsu sirds." 

6 Jūs lūdzat, lai Es jums dāvāju kontaktu ar jūsu mīļajiem, un patiesi, šajā žēlastības dienā Skolotājs 

jums saka: Es jums dāvāju šo žēlastību pēdējo reizi. Patiesi es jums saku: Pēc šī gada vairs nebūs šādu 

izpausmju caur cilvēka prātu. Bet tās dvēseles, par kurām jūs lūdzat Man gaismu, jums kļūs zināmas tikai 

no gara uz garu. Tādēļ Es jūs sagatavoju, lai jūsu dvēsele arvien vairāk un vairāk celtos, lai jūs varētu 

saņemt šo žēlastību. 

7 Cilvēki, jūs nekad nebūsiet neaizsargāti, jo Es nekad neesmu no jums attālinājies, Es vienmēr esmu 

jūs sargājis ar Savas Žēlsirdības maigumu. Jūs esat tie, kas reizēm esat nošķīrušies no Manis. 

8 Šodien es jums atgādinu, ka jums ir Tēvs, vismīlošākais Tēvs, kurš jums dāvā savu žēlastību, lai 

jūs vadītu pa patieso ceļu. 

9 Cilvēks ir uzlicis tumšu pārsēju uz jūsu acīm un novedis jūs no drošā ceļa, aizvedis jūs bezdibenī, 

tumsā. Bet patiesi, patiesi, es jums saku, svētītie ļaudis, es negribu, lai jūs pazustu. Tāpēc Es jums dodu 

jaunu iespēju jūsu glābšanai. 

10 Pašlaik es katra no jums sirdī ierakstu vārdu "mīlestība" ─ mīlestība, kas ir vislabākā Izraēlas 

tautas aizsardzība ─ mīlestība, kas ir visspēcīgākais ierocis visai cilvēcei ─ mīlestība, kas patiesi ievedīs 

jūs Gaismas valstībā. 

11 Agrāk jūs bijāt apmaldījušies kā Pazudušais dēls, staigājāt pa pasaules ceļiem, apjukuši savā 

dvēselē, vīlušies savā sirdī, ar skumjām, kas iegravētas jūsu būtības dziļumos, un jūs neatradāt ne 

mierinājuma vārdu, ne roku, kas jūs vadītu, un reizēm jūsu priekšā parādījās tuksneša mirāža. Un tad, kad 

tev šķita, ka esi atradis drošu ceļu, tajā pašā mirklī tu saprati, ka esi kļūdījies un ka gaisma, kas parādījās 

tavās acīs, bija tikai maldināšana. 

12 Šajā laikā jūs esat iegājuši gaismas ceļā. Tas nav nejaušība, kas jūs ir atvedusi uz šo ceļu - tā ir 

bijusi Mana Griba. Jo patiesi Es jums saku, mīļotā tauta: "Neviena koka lapa nekustas bez Manas gribas." 

Jo ikvienas radības liktenis ir Manī. 

13 Tēvs jums saka: Otrajā Laikā, kad Jēzus miesa tika nesta uz apbedīšanas alu, mans Gars sūtīja 

gaismu dvēselēm, kas bija tumsībā, lai tās atbrīvotu no važām. No šī brīža dvēseles, kas bija notiesātas uz 

"mūžīgo" nakti, saņēma gaismu. 

14 Mans vārds piepildīsies, dvēseles caur manu žēlastību un manu mīlestību saņems augšāmcelšanos 

un meklēs arvien lielāku pacēlumu garīgajā ielejā. Jo viņi ir atpazinuši savu Kungu, savu Glābēju, kas var 

iet viņiem pa priekšu. Viņi dziedās Hosanna Tam Kungam, un Es patiesi piešķiršu viņiem vēl vienu 

žēlastību: Pārveidot tos par saviem sargeņģeļiem, lai tie jūs aizvestu uz 1950. gadu. 

Jūs saņemsiet viņu vēstījumus un padomus caur intuīciju, un pārbaudījumu brīžos jūs varat viņus saukt 

manā vārdā. Viņu griba ir mana griba, viņu mīlestībā uz jums ir mana mīlestība, jo viņi ir nomazgājušies 

šķīstajos Jēra ūdeņos un ir kļuvuši šīs žēlastības cienīgi. 

15 Jūs esat izredzētā tauta, kurai tika dots likums, lai cilvēce varētu vadīties pēc tā. Un tagad ir 

pienācis laiks šai cilvēcei pacelties gaismas un patiesības ceļā, paklausot maniem baušļiem. 
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16 Es jums esmu devis Savu Dievišķo Gaismu trīs reizes, bet Es jums nedodu augļus ar atšķirīgu 

"garšu". Mana mācība šajā Trešajā Laikā ir tā pati garīgā mācība, kuru Es vienmēr esmu jums uzticējis. 

17 Visos laikos dvēsele ir materializējusies. Tāpēc cilvēce ir dezorientēta un nezina, kā sevi garīgi 

vadīt pa ceļu, kas vedīs uz pilnību. 

18 Skolotājs ir bijis kopā ar jums, lai jūs izvēlētos un sagatavotu, lai jūs pārvērstu par strādniekiem, 

kas sēj manu Vārdu sirdīs, kuras ilgojas pēc patiesības. Taču šaubas un garīguma trūkums ir iemesls, 

kāpēc manu darbu vēl nav atzinusi visa cilvēce. 

19 Mazs ir to skaits, kas Mani ir dzirdējuši šajā laikā. Mans Visuma stars jūs ir apgaismojis un 

sagatavojis, lai visi mani bērni ar jūsu starpniecību varētu sadzirdēt manu aicinājumu. 

20 Sagatavojies, Izraēla, ar pārliecību un drosmi ņemt rokās mīlestības zobenu, ar kuru jūs cīnīsieties 

pret tumsu, kas jūs joprojām gaida pat pēdējās Mana pasludinājuma dienās šajā formā. 

21 Mans Dievišķais Vārds ir atklājies caur cilvēka intelektu, lai caur Mana Vārda būtību dotu jums 

sagatavošanos un dzīvību jūsu dvēseles pacelšanai, lai jūs būtu piemērs cilvēcei. 

22 Jūsu dvēselē Es esmu ielicis Savu pamācību, lai tā varētu pacelties, padarot savu ķermeni lokanu, 

lai jūs būtu Mana Vārda vēstneši, lai cilvēki nekļūtu par šķēršļiem, kas kavē Gara Darba virzību. 

23 Pasaule baro pagānismu un elkdievību. Es nekad neesmu jums devis mācību, kas veicinātu 

fanātismu vai noliegtu garīgumu, kas eksistē Manā darbā. 

Dabas spēki ir Mani redzējuši, bet pasaule guļ dziļā miegā un ļauj dvēselei palikt bezdibenī un tumsā. 

Celies, Israēls, ar paklausību, ar spēku savā garā, lai runātu uz pasauli un modinātu to. 

24 Tāpēc, tā kā jūs neesat sagatavojušies, neesat apkopojuši Manu mācību un neesat to pētījuši, Es 

vairs nedarīšu jums sevi zināmu caur balss nesēju, jo Mana Griba ir viena, un tā izpaužas, piepildot Manu 

Vārdu visā pasaulē ─ redzamajā un neredzamajā. Pēc 1950. gada es turpināšu jūs vadīt un iedvesmot no 

gara uz garu. 

25 Jūs nepazudīsiet, jo tad Es vairs nebūtu Dievs. Bet visam, kas nāk no Manis, ir jāatgriežas pie 

Manis. Bet dvēselei ir jāattīrās un jāiegūst nopelni savā cīņā, lai varētu izkliedēt savu tīro ražu Mana 

vērīgā skatiena priekšā. 

26 Pacelieties ar drosmi, lai stātos pretī tumsai un maldiem. Parādiet patiesību, ko esat saņēmuši šajā 

laikā. 

27 Gans Elija dosies jūsu priekšā un izskaidros to, ko jūs neesat sapratuši. Trenējiet sevi, esiet kā 

lēnprātīgas un pazemīgas avis, kas apliecina pasaulei to, ko tās ir saņēmušas no manas Dievišķības. 

28 Marija pārklās jūs ar savu apmetni, un no viņas mātišķās sirds plūdīs dievišķs maigums, lai jūs 

varētu viņu nēsāt savā sirdī un viņa būtu jūsu iedrošinājums. 

29 Cilvēki, sagatavojieties, jo jums iestāsies grūti laiki, un Mana griba nav tāda, lai jūs, 

nesagatavojušies, meklētu padomu pie akla un trūcīga cilvēka, kuram nav, ko jums dot. Šajā laikā Es esmu 

parādījis Sevi, lai dotu gaismu aklajam un parādītu viņam ceļu. 

30 Atcerieties, ka Skolotājs jau sen jums teica, ka jums būs jācīnās pret viltus balss nesēju 

maldināšanu. Jo nākamajos laikos parādīsies viltus strādnieki. 

31 Tā nav mana griba, ka jūs esat vāji vai bez zināšanām. Bet, ja jūs tā jūtaties, tad tas nav tāpēc, ka 

jums trūkst Manas mācības, bet gan tāpēc, ka jūs neesat to iespieduši savā sirdī. Daudzi no jums tic, ka Es 

būšu ar jums ilgāk kā Skolotājs, kas tiek atklāts caur cilvēka intelektu. Bet es jums saku, lai esat nomodā, 

jo šis laiks tuvojas beigām. Tādēļ Es jums saku, lai esat gatavi, jo jūsu vidū parādīsies skolotāji, kas dos 

Manus pamācības pasaulei. 

32 Cilvēce meklēs Mani, tā meklēs Manu Darbu, tā meklēs jūs. Cilvēks, kurš visvairāk zaimojis, būs 

tas, kurš visdrīzāk Mani meklēs, un tad jums būs jābūt gataviem runāt ar viņu par Manu Doktrīnu. 

33 Izraēl, nekad nenoliedz manu žēlastību un neaizver savas lūpas, lai noslēptu manu patiesību. 

Nevienam nepiemīt tāda gudrība kā jums, un pat visierobežotākais prāts neļaus nevienam no jūsu vārdiem 

piemērotā brīdī palikt bez ievērības. Ja būsi gatavs, no tavām lūpām izskanēs vārdi, kas pārsteigs pasauli. 

34 Izraēla, nelaid šo iespēju garām, vienmēr esi gatava pildīt savu misiju un dot gaismu tiem, kas 

atrodas tumsā. Uzticieties manam Vārdam, jo laika gaitā jūs redzēsiet, ka tikai viena mācība uz zemes 

virsas saglabāsies - mīlestības mācība. 
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35 Rīt dosies ceļā lieli ļaužu pūļi, un tad jums ir jāvada tie, jums ir jānovērš viņu elkdievība un 

fanātisms, jums ir jālūdzas, lai viņu prātos, viņu dvēselēs spīdētu mana gaisma, lai viņi pievērstu savu 

skatienu Bezgalīgajam un ieraudzītu manu Klātbūtni, kas tiem sacīs: "Esiet laipni gaidīti pie Tēva, jūs esat 

sagatavojušies ar ticību un cerību uz Mani, lai saņemtu Manu Vārdu, un Es jūs pieņemu." 

36 Jau kopš agrākajiem laikiem Es esmu sagatavojis jūsu dvēseles, tuvinot tās tikumības ceļam, un Es 

esmu devis jums Savu iedvesmu. 

37 Es vienmēr esmu jums parādījis taisnību, mīlestību un paklausību Savam likumam. Šī cīņa jums ir 

šķitusi grūta un grūta. Tāpēc es pastāvīgi strādāju pie jūsu sirdīm. 

Mans Vārds ir kā kalts, kas tuvojas cietam laukakmenim un nemitīgi to apstrādā, lai piešķirtu tam 

formu, lai radītu svētnīcu, uz kuras altāra spīdētu tie tikumi, kurus Es jums esmu devis. Tur Es mājošu, lai 

pārdomātu jūsu ticību un pieņemtu jūsu lūgšanas ─ tur jūs pēc Manas gribas glabāsiet Manu Dievišķo 

Vārdu kā lādē, lai rīt, kad uzskatīsiet, ka esat pamesti un ka jūs ieskauj šīs dzīves nelaimes, jūs atcerētos, 

ka savā sirdī nesat dārgumu, ka jūsu dvēsele ir tā īpašniece, un lai jūs izrādītu žēlastību ļaužu pūļiem, kuri 

mirst no slāpēm un kurus Es redzu izsalkušus pēc patiesības. Dodiet viņiem maizi, ko Es jums esmu devis, 

- dzīvības maizi, kas baro dvēseli. 

38 Mans Vārds ir kā skaļš zvans, kas šobrīd aicina dvēseles, lai dotu tām drosmi, spēku un ticību. 

39 Jūs esat klīduši bez orientācijas, kā klejotājs, kas nevar atrast ceļa mērķi. Bet Tēvs ir pietuvojies 

jums šajā laikā, kad cilvēks cīnās par savu būtību. Tā kā dzīves pārdzīvojumi jūs nomāc un netaisnība ir 

sasniegusi savu kulmināciju, es esmu nācis kā spoža gaisma, kas kliedē tumsu. 

40 Es jūs esmu aicinājis, jo jūs piederat pie divpadsmit svētītās Israēla tautas ciltīm. Es negribēju, lai 

šis laiks aizritētu, ja jūsu dvēsele nejustu Manu mieru un lai jūs baudītu mielastu, labāko ēdienu, ko Es 

jums esmu devis pie sava galda. 

41 Es izplešu savas tēvišķās rokas, lai uzņemtu jūsu dvēseles, lai iespiestu savu vārdu jūsu sirdīs, lai 

parādītu jums likumu, lai liktu jums sajust manu dievišķo klātbūtni kā Svēto Garu. 

42 Es gaidu jūsu pacelšanos un garīgo pilnveidošanos, lai pilnībā sniegtu jums savu žēlastību. Grēka 

važas joprojām tevi saista. Tādēļ Tēvs jums saka: Es esmu pakļāvis jūs grūtai cīņai, bet Es esmu devis 

jums nepieciešamo spēku, lai jūs varētu pārvarēt šķēršļus. 

43 Atbrīvojiet sevi no grēka, atbrīvojiet sevi no naida un ļaunuma un nāciet pie Manis, lai sagatavotos 

ar Maniem norādījumiem. Jo rīt jūs būsiet šīs patiesības vēstneši. 

44 Neesiet apjukuši un neizkropļojiet ceļu, ko Es esmu jums mācījis, pievienojot Manam darbam 

dažādus pasaules uzskatus. Jo tad Es jūs saukšu pie atbildības kā sliktus mācekļus, kas nodzēsuši savus 

lukturus un gulējuši gulēt kā neprātīgās jaunavas no manas līdzības. 

45 Ceļš, ko Es jums esmu iezīmējis, ir kā tīģelis, kurā jūsu dvēsele attīra sevi, lai sasniegtu Mani. 

46 Tas ir tīģelis, kuram Tēvs jūs pakļauj, kas liek jums atpazīt pareizo ceļu un iesaka jums attīrīt savu 

dvēseli ar labiem darbiem, ar misijas pildīšanu un garīgo gandarīšanu. 

47 Ir nepieciešams, lai jūs attīrītos, lai jūs varētu sajust manu Klātbūtni un saņemt mana Dievišķā 

Gara iedvesmu. Tāpēc es arī jums esmu mācījis lūgties. 

48 Manam mieram jābūt katrā mājā, jūsu bērniem jābūt kā miera sēklai. Tu vadīsi viņus caur taisnību, 

caur mīlestību un žēlsirdību, caur labiem piemēriem. Katrā mājā Es mājošu kā svētceļnieks, un Es tur 

runāsim par Savu Likumu, kas ir ģimenes tēvu sirdsapziņā, lai viņi ievērotu Manu gribu. 

49 Es ieiešu cilvēku mājās un likvidēšu viņu alkatību. Es mācīšu viņiem dzīvot kā brāļiem un māsām, 

lai viņi mīlētu cits citu un dzīvotu mierā. 

50 Svētā tauta: Šis laika posms, kurā Es tagad ar jums runāju un kura beigas jau tuvojas, iezīmēs 

ļaunuma gala sākumu, tā sabrukuma kulmināciju, kas šajā laikā ir barojis pasauli. 

51 Svētā Gara gaisma visā savā krāšņumā apspīdēs visu zemi. Visi mani bērni ieraudzīs tās skaidrību, 

un tā kalpos, lai tos atdzīvinātu jaunai, miera pilnai dzīvei. 

52 Kad būs šie notikumi, mana tauta?: Jūs nezināt. Es atstāju pravietojumu rakstītu tikai jūsu sirdīs, 

bet, kad būsiet gatavi, jums nebūs grūti sajust manu klātbūtni un dzirdēt manu balsi no gara uz garu. 

53 Rīt jūs garīgi apvienosieties, kā Es jūs lūdzu, un tā jūs dosieties ceļā un izpildīsiet savu grūto 

misiju. Jūs apvienosiet savas domas, savus ideālus un savu gribu, lai Es varētu paveikt Savu starp jums. 
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54 Laimīgā tauta: iespiežiet Manu Vārdu savā sirdī, pārdomājiet, studējiet un pētiet, tad jūs sajutīsiet 

šī ēdiena garšu, ko Es esmu jums atstājis. Jūs dosieties ceļā, dosieties pie saviem mīļajiem, uz dažādām 

provincēm, un jūs būsiet kā Mana miera, Manas gaismas un Manas žēlastības vēstneši, ko Es jūs daru par 

nesējiem. 

55 Šajā zemes nostūrī, kur jūs dzīvojat, mana Gara gaisma ir nolaidusies, lai apgaismotu jūsu 

eksistenci un pārvērstu jūs no savtīgām būtnēm par īstiem sava tuvākā brāļiem un māsām. 

56 "Manu lauku strādnieki" Es jūs saucu Savā Vārdā, jo Es esmu atnācis pie jums, lai mācītu jums 

perfektu veidu, kā audzināt mīlestību cilvēku sirdīs. 

57 Es no jums vēl nepieprasu vīnogulāju augļus, jo jums vēl daudz kas no Manis jāmācās, lai spētu 

piedāvāt Man Manis cienīgus augļus. Tomēr jums bieži jāatceras, ka Mana pasludināšana šajā formā nebūs 

mūžīga, bet īslaicīga, un ka jums līdz pēdējam vajadzētu mācīties no Manas mācības. 

58 Skaļais zvans, kuru jūs tik ilgi dzirdējāt un kurš jūs garīgi aicināja uz sapulci, tagad izdzied 

pēdējos sitienus. Tās skanējums ir smags un pilns taisnības, jo tagad tas vairs nav līksms aicinājums, kas 

aicina nezinātājus uz garīgo mielastu, vai aicinājums slimajiem atbrīvoties no smagās nastas, tikai 

uzklausot manu dzīves vārdu. Tagad tas ir modinātāja zvans, kas aicina mācekļus, kuri jau sen ir saņēmuši 

dievišķās mācības ─ tā ir balss, kas pavēl visiem tiem, kuri ir saņēmuši Manas patiesības pierādījumus, 

dāvanas, uzdevumus un labumus, pulcēties ap savu Tēvu un Skolotāju, lai viņi varētu dzirdēt Viņa pēdējo 

mācību, Viņa pēdējos dzīves noteikumus. 

59 Svētīgas tās dvēseles, kas, apzinoties šo brīžu nozīmīgumu, novēršas no pasaules kārdinājumiem 

un nepateicīgiem priekiem, lai būtu kopā ar Mani garā. Jo viņi zinās, kā interpretēt un ievērot manus 

dievišķos baušļus. Viņi varēs turpināt kopt vīnogulāju, un dienas darba beigās, kad viņi caur garu 

sadzirdēs Manu aicinājumu, viņi varēs Man dāvāt patīkamus savas garīguma, mīlestības un pacēluma 

augļus. 

60 1950. gads ir ierakstīts šo cilvēku prātos, jo tas ir gads, ko Mana Griba ir noteikusi, lai pabeigtu šo 

posmu Manā izpausmē caur cilvēka intelektu. 

61 Es jums esmu sūtījis Savu mācību, lai jūs tajā atrastu iedrošinājumu un gaismu ciešanās. Jo 

cilvēcei tuvojas lielo pārbaudījumu laiks, un Es gribu, lai Mana tauta iziet cauri tiem neskarta un uzvarēta. 

62 Es joprojām redzu jūs vājus savā ticībā. Pietiek ar to, ka dabas stihija ir izplūdusi, un jūsu sirdi jau 

pārņem bailes. Kāpēc? Vai Es jums neesmu teicis, ka dabas spēkiem ir jums jāpaklausa un jāciena, ja jūs 

ejat pa Mana likuma iezīmētu ceļu? 

63 Ak, cilvēki, tas ir tāpēc, ka jūsu sirdsapziņa jums ik uz soļa saka, ka jūs nepilda savu pienākumu kā 

labi mācekļi! 

64 Es nemeloju un nepārspīlēju, kad saku, ka dabas valstības var dzirdēt jūsu balsi, paklausīt un cienīt 

jūs. 

Izraēlas vēsture ir uzrakstīta kā liecība manai patiesībai, un tajā jūs varat atklāt, kā dabas spēki un 

stihijas atkal un atkal ir atzinušas un respektējušas Dieva tautu. Kādēļ gan jums tas nevarētu būt taisnība? 

Vai jūs domājat, ka mana vara vai mana mīlestība pret cilvēci laika gaitā ir mainījusies? Nē, jūs, ļaudis, 

kas dzirdat šo vārdu, jūs apņem mana Gara gaisma, mans spēks un mana mīlestība ir mūžīga un 

nemainīga. 

65 Tagad Es gribu, lai šī tauta, jaunais Izraēls, parādās cilvēces vidū ticības, spēka un garīgās gaismas 

pilna, lai arī tā liecinātu pasaulei par Manas esamības patiesumu, Manu mīlestību un Manu taisnīgumu, 

gluži tāpat kā Pirmās ēras tauta liecināja par dzīvā un patiesā Dieva esamību un taisnīgumu. 

66 Atcerieties, ka jūs esat gūstekņi, ka Jaunā Ēģipte ir pasaule un ka faraons ir valdošais materiālisms, 

kas paverdzina un moka. Taču atcerieties arī to, ka jums ir jāapvienojas kaujā un jāturpina kopīgi 

ceļojums, lai ienaidnieki jūs nekad neuzvarētu. Tad jūs redzēsiet atkārtotus visus tos brīnumus un varenos 

darbus, ko Izraēla tauta piedzīvoja ceļā uz atbrīvošanu, kaut arī tagad garīgā formā. 

67 Mana tauta, mīļotā tauta: Ja jūs patiesi mīlat gara brīvību, ja jūs alkstat un slāpstat pēc taisnības, ja 

jūs patiešām smagi nomelnošanas un posta važas, ko velkat līdzi, jūs garīgi vienojaties, patiesi lūdzieties, 

stipriniet savus lēmumus, esiet ticības gaismas apgaismoti, iedvesmas un ideāla, un devās uz jauno 

Apsolīto zemi, kuras pastāvēšana ir tikpat droša, kā Kanaāna zeme bija izraēliešu tautai, kas Pirmajā Laikā 

izturēja tuksneša pārbaudījumus un ciešanas, līdz sasniedza dievišķā apsolījuma piepildījumu. 

68 Tā ir mana balss, kas tevi modina, un, ja tu to ignorēsi, rīt tā nenāks otru reizi, lai tevi modinātu. 
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69 Izraēla: Nenogurstoši ej savu ceļu uz Maniem norādījumiem, kurus Es esmu ielicis tavā sirdī un 

tavā dvēselē. Es esmu Skolotājs, kas tuvojas jums, lai runātu ar jums jūsu sirds intimitā un liktu jums 

sajust Manas mīlestības uguni, lai paceltu jūsu dvēseli uz Mana Dievišķā Gara gaismu un žēlastību. 

70 Es nenogurstoši dāvāju jums Savu žēlastību, lai glābtu jūs no iznīcības. Kā Ārsts Es jūs svaidīšu ar 

savu balzāmu un kā Tēvs Es tuvojos jums, Es jūs mierinu un palīdzu jums saskatīt jūsu nepilnības. 

71 Svētītā Izraēla, es jūs lūdzu: Ko jūs darīsiet rīt, kad Skolotājs vairs nedos Sevi iepazīt caur cilvēka 

intelektu? Jūs vēl nespējat aptvert Mana Darba lielumu, un tādēļ Es jums esmu teicis, lai jūs studētu un 

izprastu Manu Vārdu, lai jūs neiekristu fanātismā un elkdievībā. 

Es esmu runājis ar jums visiem, ar jums visiem Es esmu sēdējis pie sava galda, un jūs visus Es esmu 

nosēdinājis vislabākajā vietā. Es jums esmu parādījis sava Gara pazemību, lai arī jūs būtu pazemīgi. 

72 Apzinieties, mīļie cilvēki, ka tagad ir pienācis laiks jums būt maigiem un pazemīgiem, lai jūs 

varētu būt īsti garīgie, kas sevī nes sava Tēva būtību, mīlestību un spēku, lai jūs varētu doties šajā ceļā. Jo 

es esmu jūs mācījis ar Svētā Gara gaismu, un, ja tagad jūs vēl esat mācekļi, tad rīt jūs būsiet kungi. 

73 Es jums došu visu, kas nepieciešams, lai pabarotu pasauli. Jums jāiet pie tautām, tautām, ciemiem 

un provincēm un jānodod tālāk tas, ko Es jums esmu uzticējis. Un caur iedvesmu jums būs neizsmeļams 

gaismas, žēlastības, mīlestības un pamācības avots jūsu līdzcilvēkiem. 

74 Es nekad neesmu jums mācījis neko nevajadzīgu vai sliktu. Mans Likums un Mans Darbs ir tīrs un 

tālu no materiālisma. Tāpēc Es esmu likvidējis fanātismu un elkdievību, un Es pat esmu atņēmis jums 

materiālos simbolus, kas iemieso garīgo. Es esmu jums mācījis tīru, perfektu lūgšanu un meklēšanu. 

75 Tā nav mana griba, Izraēla, lai rīt jūs pārvērstu lūgšanu namus par fanātisma namiem. Jo Es esmu 

jūs pamācījis, kā praktizēt Spirituālisma Doktrīnu, un, kad jūs būsiet izmantojuši manas mācības, jums būs 

tiešs gara dialogs ar garu. Šādā veidā starp jums vienmēr būs harmonija un brālība. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 354 
1 Nāciet pie Skolotāja vēl vienu reizi, ak, mācekļi, jūs, kas paātrinat savus soļus, lai pēc iespējas 

ātrāk sasniegtu kalna pakāji, no kurienes jūs dzirdēsiet sava Tēva jums sūtīto sveicienu un padomu. 

No brīža, kad jūs sākat dzirdēt šo balsi, ko Es jums sūtu no bezgalības, jūsu dvēsele sāk pacelties, 

pacelties, līdz tā sasniedz virsotni un atrod Mani, kamēr Es dodu Savu mūžīgo mīlestības un gudrības 

pamācību. 

2 Tādējādi katrā manā parādīšanās reizē jūs gatavojaties, kāpjot no kalna pakājē, lai nonāktu 

virsotnē, kad mana mācība būs beigusies, apvienojušies un kļuvuši vienoti ar manu Garu. 

3 Pašlaik Es jums dodu pēdējā posma pēdējās mācības par savu izpausmi caur cilvēku, un jūs ar 

nepacietību tās klausāties, dzerot pilienu pēc piliena no to esences un stiprinot sevi ticībā. To darot, jūs 

sniedzat prieku manam Garam, jo tad, kad mans Vārds beigsies šādā formā, jūs paliksiet kā uzticami 

liecinieki. Es jūs atstāju gatavus turpināt manu Darbu cilvēku sirdīs. 

4 Ja jūs dziļi pārdomāsiet, jūs sapratīsiet, ka Es esmu ņēmis jūs savā aprūpē, lai pārvērstu jūs par 

īstiem apustuļiem, ka Es esmu runājis uz jums ne tikai caur Savu Vārdu, bet arī jūsu dzīves pārbaudījumos 

un notikumos, ka Es esmu jūs tajos veidojis un šķīstījis, jo Es vēlos atstāt jūs kā patiesības sludinātājus. 

Nerunājiet manus vārdus, neizjūtot tos savā sirdī, nedzīvojot saskaņā ar manu mācību, lai jūsu darbi 

šajā laikā runātu vairāk nekā iepriekšējo gadsimtu vārdi un lai jūs būtu pazemības, padevības un garīgā 

pacēluma piemērs. Es vēlos, lai pasaule, redzot jūs ciešot un apliecinot dvēseles spēku, iemācītos uzticēties 

un pat smaidīt pat vislielākajās sāpēs. Ja jūs sekosiet maniem norādījumiem, jūsu darbs atstās labu sēklu 

jūsu līdzcilvēku sirdīs. 

5 Jūs vairs nevarat melot cilvēcei. Tā ir attīstījusies līdz līmenim, kad tā prot atpazīt gan patiesību, 

gan maldus. 

6 Lai jūsu vidū neatkārtojas tas gadījums, kad farizeju un saduķeju sektas paaugstināja sevi pār 

tautu, pievildami un maldinot to ar viltus piemēriem. Pašreizējā laikā manas tautas vidū šādas sektas 

neradīsies. Manu jauno apustuļu vidū nebūs ne farizeju, ne saduķeju. Ikvienam, kas neuzskata sevi par 

gatavu sludināt, lai aizver savas lūpas, lai tur savas rokas aizvērtas, līdz viņš pārvērtīsies par manu 

mācekli. Tikai tad viņš ļaus savām lūpām atvērties, lai runātu manus vārdus, un ļaus pārplūst dārgumiem, 

ko viņš glabā savā dvēselē. 

Tāpēc Es jums esmu daudz runājis, lai jūs būtu sagatavoti, lai pasaule jūs neapmuļķotu ar savām 

teorijām un nesabojātu templi, ko esat uzcēluši savās sirdīs. Tas ir iemesls, kādēļ Es esmu atvēlējis ilgu 

laiku, lai jūs mācītu, lai Mans Vārds attīrītu jūsu dvēseli, lai ticība dziļi iesakņotos un pat jūsu ķermenis 

piedalītos garīgajā apveltīšanā, un tādējādi jūs būtu gatavi kā Mani instrumenti atklāt pasaulei spēku un 

žēlastību, ar kuru esat apveltīti. 

7 Es neesmu izmantojis zinātniekus, filozofus vai pētniekus, lai izplatītu savu mīlestības sēklu starp 

šī laika cilvēci. Es esmu izvēlējies pazemīgos, tos, kas alkst un slāpst pēc garīgas pacelšanās, tos, kas 

ilgojas pēc mūžības, tos, kas ilgojas pēc Visuma miera. Šie izsalkušie un no pasaules labumiem atņemtie 

cilvēki pieder pie garīgā Izraēla tautas. 

Kad Es aicināju šīs būtnes, lai uzticētu tām tik lielu misiju, Es tās neizvēlējos nejauši. Es gudri 

izvēlējos katru dvēseli, lai tā sadzirdētu Manu balsi un lai piešķirtu tai ceļu, tās dienas darbu, lai dotu tai 

lauku un sēklu, kā arī darbarīku. Kad jūs būsiet sagatavoti, pazemīgie un zemes nabadzīgie, Es jūs sūtīšu 

pasaulē, lai parādītu un piedāvātu šo gaismu, kas jūs piepildīs ar svētlaimi un pēc tam izplatīsies pa visu 

pasauli. 

8 Es liku jums sagaidīt manu apsolījumu piepildīšanos, bet tikai tagad jūs redzat, ka tie piepildās. 

Savās iepriekšējās inkarnācijās jūs meklējāt, kā piepildīties šim manam solījumam atgriezties pie jums, bet 

neatradāt to. Bet jūsu dvēsele, kurai pieder mūžīgā dzīvība, atstāja savu pagaidu pārklāju kā kaujā 

saplēstas drēbes un turas pie savas cerības, un beidzot jūs redzat, ka jūsu ticība un paļāvība, ka manam 

vārdam ir jāpiepildās, ir atalgota. Šodien tu esi redzējis, ka tavai dvēselei paveras plašs ceļš, kas ved pie 

Manis. 

9 Vai Mans likums un Mana mācība agrākos laikos nav bijusi tāda pati kā ceļš, ko Es jums rādu 

tagad? Es jums saku: Savās mācībās, ko Es jums esmu mācījis un atklājis kopš vissenākajiem laikiem, Es 

esmu jūs sagatavojis zināšanām par to, ko Es jums šodien runāju. Caur Mozu un praviešiem Es jums darīju 
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zināmu Bauslību, lai jūs savā starpā dzīvotu taisnīgi un godbijīgi un ar savu apdomīgo un kārtīgo dzīvi 

izrādītu Man cieņu. 

Jūs esat sapratuši, ka tikai tad, kad jūs darāt labu, jūs dzīvojat žēlastībā un ka Es atalgoju jūsu darbus, 

kad tie bija paklausīgi bauslības priekšrakstiem, un ka tad, kad jūs neklausījāt viņu balsīm, jūs jutāt, ka 

neesat bijuši patīkami savam Tēvam, un jūsu sirdsapziņa pārmeta jūsu neticību. 

     Bet, lai gan jums acu priekšā bija tik gudras mācības no maniem vēstnešiem, jums nebija ne jausmas, 

ka tās jūs ved pie garīgās dzīves atziņas. Cilvēce ar savu skatienu nav pārkāpusi tās brīnišķīgās dzīves 

slieksni, kas jums visiem piederēs un kas ir mērķis, kura sasniegšanai jūs esat radīti. 

10 Laiki pagāja, Es sūtīju jums Jēzu, un caur Viņu Es runāju uz cilvēku dvēselēm un sirdīm, lai viņi 

sajustu, ka Tas, kas uz tiem runāja, mācīja ar Savu dzīvi un piemēru, lai Viņa mācība tiktu uztverta kā 

debesu vēsts, kā aicinājums uz patiesu dzīvi. Un jūs atvērāt savas acis, savu sirdi un dvēseli un uzzinājāt, 

no kurienes bija vārds. 

Jūs esat saņēmuši viņa piemērus, viņa brīnumus un mācības, un kopā ar viņu jūs esat ieraudzījuši 

garīgās dzīves skaistumu. Jūs esat uzzinājuši, ka šis pazemīgais Skolotājs nav nācis valdīt šajā pasaulē, ka 

Viņš nav nācis palikt uz zemes, ka Viņš tikai uz īsu brīdi caur to pāries un pēc tam atgriezīsies mājās, no 

kurām bija nācis, lai tur sagaidītu Savus mācekļus pēc tam, kad būs pabeidzis Savu izpirkšanas darbu. 

11 Bet kur atgriezās tas Skolotājs, kurš bija atnācis, lai apliecinātu savu bezgalīgo mīlestību pret 

cilvēci? No kurienes nāca Tas, kas bija maiguma un gudrības avots? Un kur Viņa mācekļi meklēs šo 

dzīvības maizi un mīlestības vīnu? 

Cik daudzi Viņu ir mīlējuši un jutuši, un, redzot Viņu aizejam, labprāt sekotu Viņam līdzi uz Viņa 

mājām, uz kurām Viņš atgriezās, un tas tādēļ, ka viņu dvēsele bija pamodusies dzīvei, kad sajuta, ka to 

sauc un glāsta Skolotāja balss ─ tās mācības dēļ, kas izskaidroja, ko nozīmē cilvēciskās mīlestības jūtas, 

materiālā daba un arī Garīgās dzīves jēga. 

12 Es neesmu licis jums atteikties no pasaules, es neesmu atņēmis cilvēkiem ne labu ēdienu, ne 

veselīgus priekus, ne svētus pienākumus pret ģimeni. Es tikai ievirzu cilvēkus uz šīs zemes dzīves morāles 

ceļa, bet dvēseli - uz bezgalīgā ceļa, kas ved pie Manis. 

Caur šo Dievišķo pamācību uzplauka tikums, dvēsele ieraudzīja, ka durvis uz augšupeju ir atvērtas 

ikvienai būtnei, kas vēlas paklausīt Maniem baušļiem. Bet neviens nenojauta, ka pēc šī laika Es nāksim vēl 

vienu reizi ar Saviem vārdiem, lai turpinātu Savu Darbu, un ka Es jums atklāšu vēl vairāk nekā to, ko Es 

jums teicu Jēzū. 

13 Pirms Es aizgāju no šīs pasaules, Es sacīju saviem mācekļiem: "Pie jums nāks Gandarītājs, 

Patiesības Gars, kas jums atklās, kas Viņam ir Savā dārgumu krātuvē." Bet jūs, kas vēlējāties iepazīt Gara 

dzīves noslēpumus, kuri nekad nebeidzas, esat gaidījuši vienu dzīvi pēc otras, vienu pārbaudījumu pēc 

otra, un katrā no tiem ir piepildījies viens no šiem vārdiem. Jūs zinājāt, ka Tēvs nevar lauzt Savu 

apsolījumu, jo jau agrākajos laikos jūs pieredzējāt, ka katrs vārds, kas nāk no Viņa, piepildās. Un beidzot 

šajā laikā jums ir atalgojums par jūsu cerību. 

14 Lūk, šeit ir mana Darba turpinājums, mana nākšana Trešajā Laikā kā Gaistošais Gars, kuru ieskauj 

mani lieli eņģeļu pulki, kā rakstīts. 

Šie mani pavadošie gari ir daļa no tā mierinājuma, ko es jums apsolīju, un viņu glābjošajos padomos un 

tikumības piemēros jūs jau esat saņēmuši pierādījumus par viņu žēlastību un mieru. Caur viņiem Es esmu 

jums devis labumus, un viņi ir starpnieki starp jums un Manu Garu. 

Kad jūs uztvērāt viņu žēlastības dāvanas un pazemību, jūs jutāties iedvesmoti darīt tikpat taisnīgus 

darbus, kādus viņi bija darījuši jūsu dzīvē. Kad viņi viesojās jūsu mājās, jūs jutāties pagodināti viņu 

garīgās klātbūtnes dēļ. 

15 Esiet svētīti, ja esat atzinuši viņu dāsnumu. Bet Skolotājs jums saka: Vai jūs domājat, ka viņi 

vienmēr ir bijuši tikumīgas būtnes? Vai jūs nezināt, ka daudzi no viņiem ir apdzīvojuši zemi un ir zinājuši 

vājumu un smagus pārkāpumus? 

Bet paskatieties uz tiem tagad: Viņiem vairs nav nekādas vainas, un tas ir tāpēc, ka viņi ieklausījās 

sirdsapziņas balsī, pamodās mīlestībā un nožēloja savus agrākos pārkāpumus. Šajā tīģelī viņi attīrīja sevi, 

lai celtos cienīgi, un šodien viņi kalpo Man, kalpojot cilvēcei. 
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Viņu gars mīlestības vadīts ir uzņēmies uzdevumu palīdzēt savam tuvākajam, lai izlīdzinātu visu to, ko 

viņi bija nolaiduši, kad apdzīvoja zemi, un kā dievišķu dāvanu viņi ir izmantojuši iespēju sēt sēklu, ko 

iepriekš nebija sējuši, un novērst visus nepilnīgos darbus, ko viņi bija paveikuši. 

Tāpēc jūs tagad ar izbrīnu vērojat viņu pazemību, pacietību un lēnprātību, un reizēm esat redzējuši, kā 

viņi cieš, lai izlūgtos gandarījumu. Taču viņu mīlestība un zināšanas, kas ir lielākas par šķēršļiem, ar 

kuriem viņi sastopas, pārvar visu, un viņi ir gatavi iet līdz pat upurim. 

16 Nepalieliniet viņu ciešanas. Esiet paklausīgi, saprotoši un paklausiet viņu padomiem. Atmaksājiet 

viņu glāstus, viņi ir jūsu garīgie brāļi un māsas, un tad rīt jūs būsiet tādi paši kā viņi šodien. Arī jūs 

apdzīvosiet šo pasauli, un jūsu mīlestība, pūles un grēku nožēla nomazgās traipus, kas palikuši jūsos, lai 

jūs kļūtu tīri un skaļi kā viņi. Jūsu neatlaidība un mīlestība uz labo liks jums sūtīt savu lūgšanu tiem, kurus 

jūs atstājāt uz zemes nelaimju un ļaunuma ielenkumā, un jūs sacīsiet Tēvam: "Kungs, ļauj man atgriezties, 

kaut arī neredzamā un maniem brāļiem un māsām nesasniedzamā veidā, lai nestu miera un veselības vēsti 

tiem, kas cieš," un Es jums piešķiršu šo žēlastību. Tad jūs būsiet kā eņģeļi, un nekas jums netraucēs 

apmeklēt Izpirkšanas pasauli, nesot sevī žēlastības un labestības avotu, ko Es jums esmu uzticējis kā 

Saviem bērniem. Un tādā mērā, kādā jūs ļausiet savai dvēselei pārplūst, jūs kļūsiet mierīgāki un 

sasniegsiet lielāku pacēlumu. 

17 Kad es pēdējo reizi atskanēšu ar zvanu un pēdējo reizi aicināšu savus bērnus uzklausīt manu 

Vārdu, beigsies arī šo garīgo saimnieku izpausme. Jūs tos vairs nedzirdēsiet caur dāvanu nesējiem, jūs 

vairs nedzirdēsiet viņu padomus šādā formā. Bet viņi neatkāpsies no jums, viņi turpinās būt tur kā 

sargeņģeļi un cilvēku aizstāvji. Pietiks, ja jūs lūgsieties un lūgsiet viņiem padomu, un viņi nāks jums 

palīgā. Bet dariet to tīri no sirds, lai jūs sajustu to ietekmi un nešaubītos par to klātbūtni. Jo tik augsta 

garīguma pakāpes vienībās ir tikai žēlsirdība pret savu tuvāko. 

18 Ko šajā laikā ir mācījusi garīgā pasaule? Tā ir tikai sniegusi Manas atklāsmes skaidrojumu un 

interpretāciju. Tā nav atklājusi vai iemācījusi jums neko tādu, ko Es jau iepriekš nebūtu teicis. Tā nav 

paredzējusi manas mācības, taču tā tomēr ir bijusi pravietis, priekšvēstnesis un vēstnesis, kad tuvojās laiks, 

kad es parādīšos cilvēkiem. 

19 Kad jūs bijāt gatavi piedāvāt savu intelektu šo būtņu izpausmēm, jūs, kam piemīt šī spēja, saņēmāt 

no tām to sirsnības un spēka izpausmes, kas pieder viņiem. Cik daudz pazemības savos vārdos, cik daudz 

paklausības un mīlestības pret Manu Darbu ir izrādījuši jūsu garīgie brāļi un māsas, un kā viņi ar savām 

mācībām ir apgaismojuši jūsu dzīvi! 

20 Jau tuvojas Manas pēdējās izpausmes dienas, un, ja jūs, balss nesēji un vārda raidītāji, 

nesagatavosieties, jūs nevarēsiet saņemt Manas pēdējās atklāsmes, norādījumus un norādījumus, kas Man 

jums jāatstāj. Bet pēc šī laika ─ cik ļoti jums būs jāpieliek pūles, lai saņemtu to, ko mana dārgumu krātuve 

jums ir sarūpējusi. Jums ir jāiegūst nopelni, lai no gara uz garu saņemtu to, kas jums būtu jāsaņem ar savu 

dārgo dāvanu. 

Kad šis posms beigsies, Mana Garīgā Pasaule pārstās izpausties kā paklausīgs kalps, un pat tad, kad tā 

tiks aicināta Manā vārdā, tā vairs neizmantos cilvēka smadzenes un aprobežosies tikai ar to, lai apgaismotu 

un iedvestu savus pestījošos padomus tiem, kas to aicinās, un uz visiem tā izlies žēlastību. 

Es esmu noteicis šo dienu, tāpat kā Es esmu ierobežojis katru laikmetu vai periodu, kurā Es esmu 

atklājis Savu Garu. Un šajā, kurā Es esmu ieradies Savu garīgo saimnieku ielenkumā, 1950. gads ir beigas, 

kā Es esmu teicis caur visiem Saviem balss nesējiem. 

21 Izmantojiet šo laiku pēc iespējas labāk! Esiet neatlaidīgi, mācekļi, esiet centīgi, mācekļi! Tomēr 

dažos no jums es saskatu letarģiju, citos - neziņu par laikiem, kurus jūs pārdzīvojat, un par stundu, kas 

tuvojas cilvēkiem. Dažos Es redzu nodomu turpināt piesaukt garu pasauli, bet citos - cerību, ka Es 

atcelsim Savu lēmumu. Bet Es nepiešķiršu nedz vienam, nedz otram, kādēļ viņi Man jautā. 

22 Atgrieziet acis atpakaļ un ļaujiet savai dvēselei atcerēties notikumus, kas notika ap Mozu, kad viņš 

nonāca sava dzīves ceļa beigās. Cilvēki šajā cilvēkā saskatīja jūsu tēva iemiesojumu. Jūs zinājāt, ka viņš ir 

garīgi spēcīgs, taisnīgs un gudrs likumos un noteikumos, ko viņš pavēlēja, drosmīgs kaujās un uzticīgs 

pārbaudījumos, pilns ticības, enerģijas un dzīvības. 

Kamēr tauta atpūtās grūtajos un garos klejojumos, Mozus ar savu dvēseli, paceltu uz Mani, vēroja, un, 

stiprināts lūgšanā, viņš apcerēja savu tautu un apskāva to savā mīlestībā. 
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Kamēr tas kaujās svārstījās un pārliecības trūkuma dēļ sāka zaimot, Mozus pacēla rokas un piesauca 

Jehovu, lūdzot spēku un drosmi tiem, kas viņam sekoja, un pēc lūgšanas viņš atgriezās pie savējiem, lai 

uzmundrinātu viņus cīņā, un tā viņš tos noveda līdz uzvarai. 

23 Pēc tik daudzām cīņām un pārbaudījumiem cilvēki sāka uzticēties savam vadonim. Viņi nedomāja, 

ka kādu dienu viņam nāksies viņus pamest, ka viņam, tāpat kā ikvienam cilvēkam, nāksies pamest zemes 

dzīvi, lai paceltos lidojumā. 

Un beidzot pienāca šī Mana noteiktā diena. Mozus dienas jau bija saskaitītas, un vairs nebija jāpaiet ne 

vienai dienai. Un, jūtot savu galu, viņš uzkāpa kalnā, no kura varēja redzēt Kanaāna zemes, kuras viņi vēl 

nebija sasnieguši. No tā kalna Viņš apņēma tautu ar savu skatienu un sacīja: "Ejiet tālāk, līdz nonāksiet 

apsolītajā zemē." 

24 Kad ļaudis uzzināja, ka viņu vadonim, viņu bauslības noteicējam un pravietim ir pienākusi nāves 

stunda, viņi vērsās ar lūgšanu pie Manis, sacīdami: "Kungs, atstāj viņu pie mums, jo mēs vēl neesam 

nonākuši pie Kanaāna vārtiem. Ļaujiet viņam aizvest mūs līdz pat turienei un pēc tam nogādājiet viņu savā 

paspārnē." Vīrieši un sievietes bija satriekti, pieaugušie un bērni raudāja, bet stunda bija pienākusi, un 

vadītāja dzīve vairs netika pagarināta ne uz mirkli. Bet tas notika ne tāpēc, ka mani nesatraucēja cilvēku 

sāpes un mīlestība, ko viņi pauda pret to, kurā viņi redzēja manu iemiesojumu, bet gan tāpēc, ka stunda 

bija noteikta un mani padomi ir gudri un neatsaucami. 

25 Mozus nāca pie Manis, un tauta sekoja viņa pēctecim. Tajā laikā Izraēla pārbaudīja varu, ko tai 

bija devis Mozus. Tā spēja atpazīt šķēršļus un pasargāt sevi no nevaldāmajiem elementiem, tāpēc tā cīnījās 

un uzvarēja savus ienaidniekus. Tā izturēja grūtības un neatkāpās no ceļa, kas to aizveda uz Apsolīto zemi, 

un pierādīja, ka Kungam bija taisnība, kad Viņš aicināja Mozu pie sevis. Viņš bija izpildījis savu misiju un 

tagad varēja atpūsties pie sava Tēva mīlošajām krūtīm. Tauta bija iemācījusies dzīvot un ievērot likumu, 

ko Es tai biju devis caur Savu izredzēto. 

26 Trīs gadus Jēzus dzīvoja kopā ar saviem mācekļiem. Viņu ieskauj liels pūlis, kas viņu ļoti mīlēja. 

Tiem mācekļiem nekas cits neatlika, kā klausīties savu Skolotāju, kad Viņš sludināja savu dievišķo 

mācību. Sekojot Viņa pēdās, viņi nejuta ne izsalkumu, ne slāpes, nebija ne paklupšanas, ne šķēršļu, 

atmosfērā, kas ieskauj šo grupu, valdīja miers un laime, un tomēr ─ reiz, kad viņi bija īpaši aizrāvušies ar 

savu mīļoto Jēzu, ─ Viņš tiem sacīja: "Tagad pienāks cits laiks, Es no jums aiziešu, un jūs paliksiet kā avis 

starp vilkiem. Šī stunda tuvojas, un man ir jāatgriežas, no kurienes es atnācu. Jūs kādu laiku paliksiet vieni 

un nesīsiet liecību par to, ko esat redzējuši un dzirdējuši, tiem, kas alkst un slāpst pēc mīlestības un 

taisnīguma. Strādājiet Manā vārdā, un pēc tam Es jūs ņemšu pie Sevis Mūžīgajās Mājās." 

27 Šie vārdi apbēdināja mācekļus, un, stundai tuvojoties, Jēzus atkārtoja šo paziņojumu ar lielāku 

uzsvaru, runājot par Savu aiziešanu. Taču tajā pašā laikā Viņš mierināja to cilvēku sirdis, kuri Viņu 

klausījās, sakot, ka Viņa Gars neatkāpsies un turpinās sargāt pasauli. Ja viņi būtu gatavi nest Viņa Vārdu 

kā mierinājuma un cerības vēsti tā laika cilvēkiem, Viņš runātu caur viņu mutēm un darītu brīnumus. 

28 Dievišķais Gars pasludināja šī perioda beigas ar šādiem vārdiem. Un, kad ļaužu pūļi Jēzu sagūstīja, 

lai tiesātu kā sabiedriskās kārtības traucētāju, mācekļi bija satraukti un sacēlās pret tiem, kas Viņu 

apsūdzēja. Bet Skolotājs viņus nomierināja un sacīja: "Nebīstieties, jo mana stunda vēl nav pienākusi." 

     Daudzi vēlējās izkliedēt Jēzus sekotājus un pat sodīt Skolotāju. Bet Viņš, zinādams, ka pienāks laiks, 

kad Viņam būs jānodod Sevi, turpināja Savu misiju, lai sagatavotu šo tautu, lai tā varētu drosmīgi stāties 

pretī pārbaudījumam. 

29 Bet, kad Viņš padevās ienaidnieku rokās, Viņa mācekļi protestēja un sašutuši sacīja: "Kāpēc Viņš 

šādi nododas un nesniedz nekādu pretestību? Kāpēc Viņš nebēg no tiem, kas nezina, kas Viņš ir?" Un 

viens no tiem mācekļiem izvilka zobenu un ievainoja vienu no tiem, kas grasījās apcietināt Skolotāju. Bet 

Skolotājs pagriezās pret viņu un sacīja: "Nokaut savu zobenu, neaizstāvi Mani šādā veidā! Paredzētā 

stunda ir atnākusi, un rakstītajam jātop." 

30 Kad šie vīrieši un sievietes ieraudzīja savu Kungu pūļa vidū, viņi juta, ka tagad Viņu zaudēs uz 

visiem laikiem, ka vairs nedzirdēs Viņa Dievišķo Vārdu ─ ka tās dienas, kad Skolotājs bija licis viņiem 

dzīvot garīgajos apgabalos un aizvedis viņus sajūsmā pie Debesu Tēva kājām, būs pagaisušas uz visiem 

laikiem, un viņos paliks tikai atmiņas par šīm laimīgajām sadraudzības un svētlaimes dienām. 

31 Šie mācekļi lūdza žēlastību savam nevainīgajam Skolotājam, cerot atkal redzēt Viņu brīvu, 

sludinot pa ceļiem un ciemos, kā viņi bija redzējuši Viņu šajos īsajos gados. Taču ar to ļaužu asarām un 
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lūgšanām, kas Viņu mīlēja, nepietika, un Skolotāja dzīve netika pagarināta ilgāk par noteikto stundu - ne 

uz mirkli. 

32 Tikai pēc tam, kad upuris bija pabeigts un šie mācekļi atgriezās ikdienas dzīvē, un viņu skumjās 

sirdis nomierinājās, viņi sāka mācīties, dziļi apcerēt un saprata, ka viņu Skolotājs nav atstājis savu darbu 

nepabeigtu, bet gan pilnībā pabeigtu ─ ka Viņam bija dota nezināmā dāvana. 

ka Viņa kā cilvēka un dievišķā vēstneša dzīve bija priekšzīmīga un ka tā iezīmēja posmu, dārgo laiku, kurā 

Viņš atstāja gudrības dārgumu Savu uzticīgo sirdīs un parādīja tiem ceļu, pa kuru viņi varēja sasniegt 

apsolīto valstību. 

33 Pēc kāda laika viņi saņēma arvien vairāk pierādījumu tam, ka Skolotājs viņus iedvesmo un dāvā 

viņiem brīnumus, lai viņi varētu pildīt savu apustuļu misiju, un viņi atklāja, ka Viņa Gars runā caur viņu 

mutēm, kad viņi gatavojās un gatavojās nest Viņa mīlestības vēsti tiem, kas tos gaidīja. Šie pirmie mācekļi 

patiesi bija Viņa pārstāvji, un, tā kā viņi ņēma par paraugu To, kas viņus mācīja, viņi atkārtoja Viņa lielos 

darbus grēcinieku vidū. 

34 Caur šo misijas piepildījumu viņi daudz labāk saprata savu Skolotāju, viņi jutās apgaismoti un 

Viņa Gara pilni, lai varētu pildīt Viņa doto misiju. 

35 Dievišķais Vārds, kas runāja caur Jēzu, ir tas pats Vārds, kurš tagad ir atgriezies pie jums, lai 

turpinātu savu darbu. Es esmu Sevi darījis zināmu caur Manis izvēlētiem vīriešiem un sievietēm. Viņi ir 

cilvēcīgi, vienkārši un pazemīgi cilvēki, kuri zināja, kā sagatavoties savas grūtās misijas izpildei, un kuri 

pēc šī laika posma beigām turpinās dzīvot jūsu vidū, turpinās strādāt un pielikt vislielākās pūles, lai 

sasniegtu garīgu vienotību ar Mani. 

36 Mozus simboliski uzkāpa kalnā, un, nonācis līdz sava dzīves ceļa beigām, viņš pacēlās pie Manis. 

Jēzus tika pacelts pie krusta, un no turienes Viņš pacēlās, lai apvienotos ar Mani. Bet šodien, Trešajā 

Laikmetā, kurā Es esmu runājis caur Saviem balss nesējiem, Es tikai atsaukšu Savu Universālo Staru ─ to 

spēcīgo staru, kas, nolaižoties uz instrumentiem, kurus Es esmu izmantojis, ir izgaismojis un satricinājis šo 

pasauli no viena pola līdz otram. 

Katra radība saņēma savu gaismu, kas ir Mana Gara gudrība un spēks. Un balss nesēji, kas Man ir 

kalpojuši šajā posmā, kādu laiku paliks šajā pasaulē, lai liecinātu par Mani. 

37 Balss nesēji: veltiet sevi lūgšanai, esiet taupīgi un vienmēr nesiet Savā dvēselē Manu Vārdu dzīvu, 

un, kad pienāks Mana parādīšanās pēdējā diena, apvienojieties ar Mozu un atcerieties, ka šī stunda ir 

līdzīga tai stundai, kurā Vēstnesis, Likumdevējs, redzēja tuvojamies brīdi, kad Viņš Man parādīja savu 

darbu. Kļūsti par vienu ar Skolotāju un piedzīvojiet Viņa ciešanas pie krusta, lai jūs varētu lūgt un teikt, kā 

Viņš to darīja nāves stundā: "Viss ir paveikts." 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 355 
1 Es svētīju jūs, Israēla tauta, kas šajā laikā esat sapulcējušies zemes ielejā, un es svētīju arī tās 

būtnes, kas pieder šai tautai un dzīvo garīgajā ielejā. Jo abiem ir bijis viens lēmums, cenšoties izpildīt savu 

misiju: Mīlēt un kalpot saviem brāļiem un māsām. Jūs vieno šis mērķis, un abi sākat dzīvot pilnīgā 

harmonijā. 

2 Es esmu jūs sūtījis apdzīvot dažādas mājas, lai jūs no tām iestātos par mieru un nestu gaismas un 

taisnīguma staru savu brāļu un māsu dvēselēm. Jūs esat nākuši uz zemes kā daļa no tās lielās tautas, kas 

seko Man vislielāko pārbaudījumu stundā un cīnās kā kareivji šajā labā cīņā pret ļauno, un, kad jūs 

stājāties šajā cīņā, jūs jutāties stipri, droši un pārliecināti par savu likteni. 

3 Klausieties Mani ar sagatavotu dvēseli, lai jūs saprastu Manu Vārdu. Šajā Manas Manifestācijas 

stundā netraucē pat jūsu intelekts, un esiet pilnīgi jūtīgi, uzmanīgi un dedzīgi, lai jūs varētu ņemt līdzi 

Manus vārdus kā ceļvedi un būt uzmanīgi savā darbā. 

4 Jūs jau esat pārliecināts un ejat savas misijas piepildījuma ceļu. Jūs esat apguvuši visas manas 

mācības, kas apmierina jūsu vēlmi pēc zināšanām un garīgās dzīves iepazīšanas. 

5 Mācieties no Manis, uzņemiet sevī nepieciešamo darba spēku. Es esmu neizsmeļams avots. Taču 

nedomājiet, ka es jums to saku ar lepnumu. Jo, lai gan Es esmu visa Radītājs, Es mācu jums pazemību. 

Tāpēc lūdziet Man visu, kas jums nepieciešams jūsu pestīšanai. Ja jums trūkst gaismas prātam, saņemiet 

to. Ja jūsu nodomi ir vāji, Es jūs stiprināšu un piešķiršu jums gribasspēku. Ja jūs nejūtat mīlestību pret 

savu tuvāko un lūdzat Man šo spēju, Es jums to došu. Bet ziniet, ka visas šīs spējas un īpašības jums 

piemīt jau no paša sākuma un ka tās ir tikai aizmigušas jūsu dvēselē, gaidot balsi, kas tās pamodinās un 

liks tām vibrēt un kļūt aktīvām un bagātīgām. 

6 Šobrīd Es jūs gatavoju, lai jūs varētu pamācīt cilvēkus un pārvērst materiālistus par Maniem 

mācekļiem. Šo Vārdu, kas dots caur cilvēku, ir dzirdējusi tikai neliela daļa cilvēces, bet visi saņems jūsu 

liecību un Manis uzrakstīto grāmatu kā mantojumu šai un nākamajām paaudzēm. 

7 Es vairs negribu redzēt jūsu dvēselē neziņu un apspiestību. Es dodu jums spēku uzvarēt ikvienu 

jūgu, pareizi pārvaldīt savu ķermeni un uzturēt dvēseli un miesu saskaņā ar Maniem likumiem, lai pēdējā 

dzīves stundā, ko Es jums dāvāju uz zemes, jūs redzētu savu darbu pabeigtu un sagatavotu ceļu, kas jūs 

aizvedīs uz Augsto Aizsauli. 

8 Šis laika periods, kuru jūs pārdzīvojat, ir īslaicīgs, tas ir mirklis mūžības vidū. Tāpēc es iesaku 

jums to uztvert kā dziļu mācību. Jo tā ir viena no daudzajām mācībām, kas veido garīgās gudrības 

grāmatu, kas piederēs katram no jums. Savāc šajā dzīvē visu pieredzi un tik daudz nopelnu, cik vien vari, 

lai tu varētu saīsināt ceļu. Ceļš, kas jums ir jānoiet, ir garš, un jums ir jāsteidzina savi soļi. 

9 Nepieķerieties zemei vairāk, nekā to pieļauj jūsu sirdsapziņa. Izmantojiet tās piedāvātos augļus ar 

mēru, lai arī jūs varētu dzīvot garīgajam progresam. Šī dzīve ar visu tās skaistumu, ar visām bagātībām, ko 

tā jums piedāvā, ir tikai vājš atspulgs tās dzīves, ko jūs dzīvosiet citās vislielākās pilnības pasaulēs. 

10 Es jums esmu devis zemi kā pagaidu mājvietu, un, kad jūs inkarnējāties, jūs kļuvāt par šīs cilvēces 

daļu. Bet, lai jūs būtu "miesas" stūre, kas vada tās gaitas, un lai tā kā labprātīga laiva varētu tikt vadīta  šajā 

lielajā okeānā, Es esmu devis jums gaismu jūsu dvēselē, lai jūs varētu sekot ceļam, ko Es jums esmu 

iezīmējis, vienmēr paklausot zīmēm, kas iezīmē jūsu likteņus, līdz jūs nonāksiet ostā, kas jūs gaida. 

11 Es jūs esmu sūtījusi kā gaismas staru uz kopienu, sabiedrību, un Es vēlos, lai jūs parādītu savas 

dāvanas šajā mazajā pasaulē, kurā dzīvojat, lai kalpotu savam tuvākajam, lai palīdzētu viņam atrisināt 

dzīves problēmas un vadītu viņu ceļā. Es esmu gudri novietojis jūs vietā, kur jūs varat strādāt savu 

līdzcilvēku labā. 

12 Cik grūts ir tavs uzdevums, un kā apjukuma brīdī tu vari ļaut saviem soļiem apmaldīties! Tāpēc es 

vienmēr esmu jums ieteicis lūgšanu. "Es jums esmu sacījis: "Vērojiet un lūdziet!", lai jūs neiekristu 

kārdinājumā. Dzīvojiet uzmanīgi saskaņā ar savas sirdsapziņas norādījumiem, kas jums vienmēr ieteiks 

būt taisnīgiem un mīlošiem savās darbībās. 

13 Jūs esat nākuši uz zemes, lai būtu Mani darba līdzstrādnieki. Jo ir rakstīts, ka Es nāksim pulku 

ielenkumā, kas kopā ar Mani cīnīsies pret ļaunumu šajā laikā, un Es tagad apliecinu Savus vārdus ar 

darbiem. Lieli pulki būtņu ─ dažas garīgās, citas iemiesotās ─ ir nākušas Manā pavadībā, lai paveiktu šo 

attīrīšanas un atjaunošanas darbu, lai visas dvēseles atgrieztos savā īstajā vietā. 
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14 Es aicinu jūs pārdomāt un nožēlot grēkus. Jo ir pienākusi grūtā stunda, svinīgā diena, kad jūs 

pēdējo reizi dzirdēsiet Manu Vārdu, un ir nepieciešams, lai jūs atmestu visu netīrību, jo Es vēlos, lai jūs 

būtu tīri un brīvi no grēka. Apvienojiet savus labos darbus un piedāvājiet tos Man. Jo es jums esmu 

piedāvājis vairot to augļus un ļaut tiem sasniegt cilvēci kā mierinājuma, cerības un miera vēstij. 

15 Bet, kad Es tiesāšu šo tautu, kas šeit ir Mani mācekļi, Es tiesāšu arī visas tautas, un Es tām visām 

atstāju Savu mīlestības mantojumu, Trešo Derību, lai jūs varētu baudīt dāvanas un žēlastības, ar kurām Es 

dalos ar visiem Saviem bērniem. 

16 Tās tautas, kuru vadoņi ir bijuši stingri un nepiekāpīgi, nesaudzīgi noveduši tās līdz ciešanu 

bezdibenim, ir izturējušas jūgu, un, neraugoties uz ciešanām, to dvēseles nav noliekušās, nav pacēlušas 

acis uz Mani un nav lūgušas Mani par glābšanu. Tomēr viņi joprojām paliek savā lepnībā, un viņu 

augstprātīgā galva nav noliecusies, lai lūgtu iecietību. Tā ir izvēlējusies ciest nelabvēlīgā kara grūtības, 

nenojaušot, ka Es šobrīd parādos ikvienas radības ceļā, lai palīdzētu tai izturēt pārbaudījumu. 

17 Šī naidā nocietinātā cilvēce nav vēlējusies sajust Manu klātbūtni, un tā nezina, ka Es zinu un jūtu 

visas tās sāpes un ka Es esmu gatavs piešķirt tai brīvību un triumfu, pēc kura tā ilgojas. 

Bet tos labumus, uz kuriem cilvēki cer, Es došu viņas dvēselei, nevis viņas "miesai". Es došu viņai 

varu valdīt pār viņas ķermeni, pār šo pasauli, kas viņu ir tik ļoti saistījusi. Es gribu, lai viņa uzvarētu 

materiālismu un kļūtu par garīgo labumu īpašnieci, Es gribu, lai viņa ieietu tajā gudrības dārgumu krātuvē, 

kas ir Mans Gars, lai tajā viņa varētu remdēt savas alkas pēc zināšanām un iemantotu zināšanas par patieso 

dzīvi. 

18 Apmainiet tieksmi pēc varas un pārākuma pret veselīgām dvēseles vēlmēm, un jūs atklāsiet, ka 

jūsu darbs sniedz jums likumīgu gandarījumu un prieku. 

19 Kad jūs Mani atzīsiet un izveidosiet harmonisku un paklausīgu ģimeni, kas zina, kā pildīt Manus 

likumus? Šis laiks jau tuvojas. Pēc pārbaudījumiem, kas jūs piemeklēs, jūs atgriezīsieties pie miera un no 

savstarpējas mīlestības un cieņas veidosiet patiesu Dieva pielūgsmi. 

20 Šobrīd Es jūs tiesāju, un tieši tāpat kā Mans spriedums ir neizbēgams, arī Mana mīlestība un Mana 

piedošana izpaužas katrā no jums. Ko jūs darītu, ja, izvērtējot jūsu darbus, es jūs nosodītu un 

neatgriezeniski sauktu pie atbildības, kā to dara šīs pasaules tiesneši? Apzinieties, ka Es esmu jūsu 

Tiesnesis un jūsu Advokāts vienlaikus. Saprotiet Mani un apzinieties, ka Es esmu jūsu Tēvs, un tādēļ Es 

vēlos, lai jūs būtu veseli. Jo es jūs bezgalīgi mīlu par spīti jūsu vājumam. 

21 Pārbaudījumi, kas cilvēkus piemeklē šodien, un tie, kas nāks pēc tam, nostiprinās viņu dvēseles un 

nostādīs tās īstajā vietā. Katra radība izpirks savus pārkāpumus, līdz tā būs šķīsta un gatava ieiet garīguma 

laikmetā, kas jau ir sācies. Un, kad šī attīrīšanās ēra beigsies, jūs atgriezīsieties pie Manis, lai pateiktos 

Man. Jūs nesūdzēsieties par pārciestajām sāpēm un jutīsieties spēcīgi, lai cīnītos par savu augšupeju. 

22 Bet, iztukšojot savu ciešanu kausu, nejūtieties pazemoti, nedz noniecināti Manas žēlastības dēļ. 

Atcerieties, ka tieši Manas mīlestības dēļ jūs esat radīti tīri, veseli un stipri, tāpēc jums jāatgriežas pie 

Manis. 

23 Cik bagāta un gara ir dzīve, ko Es jums dāvāju, lai jūs tajā iegūtu dvēselei nepieciešamos 

nopelnus! Šajā ceļā, pa kuru jūs ejat, jums ir jāpierāda dvēselē iedzimtais tikums, taču ne Man, jo Es jūs 

pazīstu un zinu, uz ko jūs esat spējīgi, bet gan jums pašiem, jo jūs sevi vēl nepazīstat. 

24 Šodien jūs esat pietiekami sagatavoti, lai saprastu manu tagadējo izpausmi, jo esat ilgi dzīvojuši un 

attīstījušies. Jūsu izpētei un izpētei Es jums atstāju mācības, kas ir vērtīgs mīlestības mantojums - Dzīvības 

Grāmatu. Katra tās lappuse atklāj jums gudrību, ko Es tajā esmu ielicis, izmantojot jūsu ierobežoto valodu 

un jūsu intelektu. Šīs zināšanas ļaus jums pilnīgi sazināties ar Mani, kad jūsu lūgšanā vairs netiks lietoti 

vārdi, bet garīgā valoda, sirsnīga izpausme, mīlestības izpausme, ko augstākā dvēsele izjūt pret savu Dievu 

un ko Es zinu un ar prieku uztveru. 

Es gribu, lai jūs runātu ar Mani šādā veidā, lai Es varētu atklāt jums nākotni un dot jums norādījumus. 

Bet šos pravietojumus un norādījumus, ko saņemat, jums jādara zināmi saviem līdzcilvēkiem. Kad būsiet 

sagatavojušies, jūsu lūpas, kas līdz šim bija slēgtas, atvērsies. Atklāsies liela vārdu dāvana, un tas, ko līdz 

šim esat slēpuši, tiks pilnībā atklāts. 

25 Jūs, kas esat lūguši dziedināšanas dāvanu, jo spējat just līdzi citu cilvēku sāpēm, pieredzēsiet šīs 

darbības izpausmi, un jūsu lūgšana, vārds vai skatiens nesīs dziedinošu balzāmu slimajiem. 
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Tie no jums, kas lūdzat mieru šai pasaulei, harmoniju un brālību starp cilvēkiem, nesiet šo spēku sevī 

un sējiet mieru savos ceļos, kā arī sūtiet savu dvēseli tur, kur trūkst miera. Jau tuvojas stunda, kad jūs visi 

tiksiet apgaismoti un sajutīsiet, kā jūsu dāvanas atdzīvojas un atklājas pilnīgā skaidrībā. 

26 Šajā laikā daži ir dzirdējuši manu aicinājumu kā skaļa zvana skaņu, kas ir sasniegusi jūsu dvēseli. 

Tomēr citus Elija joprojām meklē visos veidos. 

27 Jūs esat Mani meklējuši dažādās ticībās un dažādos pasaules uzskatos, neatrodot glābšanas laivu. 

Bet es jums saku: Es jums atkal rādīšu ceļu un došu jums norādījumus, lai jūs Mani saprastu. 

28 No lielajiem ļaužu pūļiem, kurus Elija sapulcināja šajā trešajā laikmetā, daži ir turpinājuši sekot 

savai brīvai gribai. Bet pārējie man ir apliecinājuši savu ticību un apņēmību sekot Man un strādāt Manā 

laukā. 

29 Jūs esat nākuši trūkumā, izslāpuši un izsalkuši. Bet Es esmu devis jums atpūtu zem varenā koka 

lapotnes, Es esmu jūs dziedinājis, Es esmu devis jums kristāldzidru ūdeni un mūžīgās dzīvības maizi. 

30 Svētīgi tie no jums, kas ar patiesību sirdī esat devušies glābt no jūras viļņu plūdiem izskrējušos. 

31 Cilvēki, ar jūsu starpniecību Es esmu Sevi lielā mērā darījis zināmu, Es esmu jūs barojis ar 

vislabākajiem ēdieniem, Es esmu uzticējis jums nenovērtējamas vērtības dārgakmeni, Es esmu devis jums 

žēlastības drēbes un apavus jūsu kājām, lai jūs nejustu ērkšķus. Tu esi mazs bērns, kas Man saka: 

"Dievišķais Skolotāj, es nesīšu Tavu sirdī iespiesto mācību un nodošu to tālāk cilvēcei. Es būšu Tavs 

vēstnesis, kas nesīs šo gaismu pasaulei." 

32 Skolotājs jums saka: Es esmu jūs sagatavojis un uzticējis jums Savu likumu, lai jūs būtu kā otrās 

ēras mācekļi. 

33 Es jums esmu devis mieru, Svētā Gara gaismu, lai jūsu dvēsele vairs nepaliktu tumsībā. 

34 Cik apsveicamas ir izpausmes, ko Es jums esmu piešķīris caur cilvēka prātu. Iedvesma rodas no šo 

siržu dzīlēm kā spoža lāpa. Tie ir laukakmeņi, kurus es arvien vairāk apstrādāju, lai piešķirtu tiem formu 

un lai no tiem izplūstu tīrākais un dzidrākais ūdens. Viņi ir kanāls, caur kuru Es jums dodu Savu Vārdu. 

35 Lūk, avots, varens koks ar labiem augļiem pilniem zariem, kas dod savu ēnu ceļiniekam, lai jūs 

atpūstos no savām kaislībām, savām ambiciozajām tieksmēm, saviem kārdinājumiem. Jūs neesat nedz 

kurli, nedz akli, kas, dzirdēdami Manus vārdus, neatpazīstat Mani. 

     Ja jūs dzirdēsiet Mani un ļausiet šai gaismai ienākt jūsu dvēselē, jūs Mani ātri sapratīsiet un zināsiet, kā 

lūgt Mani par tiem, kas Mani nav atzinuši. 

36 Pievērsieties garīgumam, un jūs pieredzēsiet, ka jūsu domu tumsa pazudīs un tās izgaismos skaista 

gaisma. Jūs saņemsiet Tēva iedvesmu un sajutīsiet Viņa starojumu, lai jūs būtu kā dzidrs spogulis cilvēcei. 

Tad jūsu sejas atspoguļos prieku un laipnību pret citiem. 

37 Svētīgs ir tas, kas nelepojas, kad viņš dara labu, jo viņš iegūs dārgumu pēcnāves dzīvē. Negaidiet 

samaksu par to, ko jūs darāt Manos darbos. Lai Es esmu tas, kas jums maksā par jūsu darbiem. 

38 Es jums vēlreiz saku, lai mīlat cits citu, jo, lai gan esat dažādu rasu un krāsu, Tēva acīs jūs esat 

viens bērns. 

39 Jūs esat dvēseles, kas nākušas no Tēva, kurām Es dāvāju Savu glāstu, un kā Skolotājs Es jums 

uzticu norādījumus, lai labotu jūsu kļūdas un pārveidotu jūs par Maniem mācekļiem. 

40 Tā kā es jums jau agrāk devu solījumu, šodien es to pildu. Es atkal nāku, lai atbrīvotu jūs no 

sāpēm, ko esat pelnījuši, un atgādinātu jums, lai jūs mīlētu cits citu no tautas tautai līdz tautai, no vienas 

pasaules līdz otrai. 

41 Tādēļ es jūs esmu aicinājis, tauta, lai jūs būtu mana miera, manas gaismas un manas mīlestības 

vēstneši visās tautās. Jūs esat Mani vēstneši, kas skanēsiet kā bazūne, pēc kuras aicinājuma cilvēce 

pamodīsies. Jūs esat kā garīgs zvans, kura skaņa skanēs katrā dvēselē un katrā sirdī. Tā Es jūs šobrīd 

gatavoju, lai jūs būtu cilvēki, kas nesīs svētlaimi visās vietās uz zemes. 

42 Svētīgs ir tas, kurš, pildot savu misiju, zaudē savu cilvēcisko dzīvību, jo viņa dvēsele nāks pie 

Manis svētlaimes un triumfa pilna. 

43 Pēc 1950. gada Es turpināšu darīt jums sevi zināmu no gara uz garu. Tad jūsu misija vēl nebūs 

galā. Jūs praktizēsiet manu mācību un, tāpat kā jūsu Skolotājs, izplatīsiet manu mācību. Jūs būsiet tie labie 

mācekļi, kas māca ar savu piemēru un nes Labo vēsti cilvēcei. 
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44 Jūs darīsiet zināmas manas mācības, kas ir pierakstītas ar "zelta spalvām", visā tīrībā un skaidrībā, 

un no visām šīm teksta lappusēm jūs izveidosiet grāmatu, lai darītu tās zināmas cilvēkiem. Tā ir Trešā 

Derība, ko šoreiz diktē Tēvs kā Svētais Gars caur cilvēka prāta orgānu. Tajā Es sniedzu jums Savas 

mācības zilbe pēc zilbes, lai jūs varētu tās izprast un pielietot. 

Īss jau ir laiks, kad es runāšu šādā formā. Bet, kad jūs būsiet gatavi un jūsu sirds būs svētnīca Manai 

Dievišķībai, Es iemitināšos jūsos. 

45 Es jums dodu savu mācību, lai jūs būtu gaismas bērni. Es jums dodu savu gudrību, lai jūs rīt kļūtu 

par skolotājiem. Jo jūs uzņemsiet tos ļaužu pūļus, kas ir izsīkuši, izsalkuši un izslāpuši, kas tikai 

iztukšojuši ciešanu kausu. Jums, mani mācekļi, ir jāatņem šis rūgtais kauss no viņu lūpām, jādod viņiem 

labdarība un miers un jāved viņus uz pestīšanas ostu. Celieties, veidojot vienu miesu, un esiet vienoti un ar 

vienu un to pašu gribu mīlēt Mani un kalpot cilvēcei. 

46 Neskatieties uz viņu traipiem un grēkiem, jo jau Otrajā Laikā Es mācīju piedot. Atcerieties: Kad 

grēciniece noliecās pie Manām kājām, Es sacīju tiem, kas viņu nosodīja: "Kas no jums ir bez grēka, tas lai 

pirmais met akmeni." Tad tie bija izbijušies, jo dzirdēja sirdsapziņas balsi. Un, kad šī sieviete pacēla acis, 

es viņai sacīju: "Kur ir tie, kas tevi apsūdz? Atgriezies savās mājās un vairs negrēko." Tā arī jūs, mīļie 

mācekļi, netiesājiet savus līdzcilvēkus, jo es vienīgais varu tiesāt jūsu rīcību. 

47 Dvēselei jānāk pie Manis tīrai kā sniegpārsliņai. Sagatavojiet sevi, svētītie ļaudis, lai jūs nejustos 

bāreņi pēc tam, kad vairs nesaņemsiet šo Vārdu, bet nēsātu Mani savā sirdī un komunicētu ar Mani no gara 

uz garu. 

48 Visos laikos Es jums esmu rādījis Ceļu, Es esmu apgaismojis jūsu dvēseli, lai jūs varētu būt vienoti 

Manā Dievišķajā Darbā. 

49 Daži no jums ir piepildījuši Likumu, ko Es esmu apstiprinājis šajā Trešajā Laikā ar cilvēka 

intelekta palīdzību. Tu esi bijis piemērs, ko esmu rādījis pasaulei. Bet citi no jums ir apstājušies. 

50 Jūs Man jautājat: "Skolotāj, kāds ir ceļš, pa kuru man vajadzētu iet, lai savā dzīvē iegūtu 

nopelnus?" Un kā Skolotājs, kas nenogurstoši māca jūs, lai jūs nebūtu nezinoši, Es esmu devis jums 

gaismu, Es esmu iedvesmojis jūs un esmu runājis ar jums caur jūsu sirdsapziņu, lai jūs varētu darboties 

Manā koridorā. 

51 Es dodu jums pārpilnībā varenā koka augļus, lai jūs justos spēcīgi, lai jūs varētu piepūlēties un 

nenogurstoši strādāt. 

52 Es esmu pārpludinājis jūsu dvēseli ar savu žēlastību, lai jums nekā netrūktu. Es esmu remdējis jūsu 

slāpes un izsalkumu ar sava Vārda būtību, un Es esmu uzticējis savu Darbu jūsu rokās kā nenovērtējamas 

vērtības dārgakmeni. 

53 Daži no jums ir mērojuši gaismas ceļu, un uz tā jūs esat atsvaidzinājušies. Pārējie ir apmaldījušies 

pa nepareiziem ceļiem, un sāpes un nogurums ir iebrukuši viņu dzīvēs. 

54 Es esmu aicinājis Savus izredzētos, neņemot vērā viņu rasi, ādas krāsu, sociālo piederību vai 

stāvokli, neņemot vērā, vai viņi ir trenējuši savu intelektu, vai arī viņu intelekta orgāni ir neizglītoti un 

neveikli. Es viņus esmu izraudzījies no pasaules un sagatavojis ar Savu gaismu un žēlastību, lai ar viņu 

starpniecību darītu Sevi zināmu. Es esmu zvanījis vīriešiem, sievietēm, bērniem un pieaugušajiem, kuri ir 

noguruši no pasaules un vīlušies tajā. 

Sievietes, kas dzēra rūgto biķeri, Es šķīstīju, Es tās mierināju un pārvērtu par Savām kalponēm. Es 

esmu noteicis robežu jaunatnei, kas šajā Trešajā laikmetā iet bojā pasaules sabrukuma dēļ. Es esmu devis 

viņiem ēdienu no Mana galda un esmu aicinājis viņus palielināt Manu darbinieku, Manu mācekļu skaitu 

šajā laikā. 

55 Jūs esat veltījuši sevi Manai kalpošanai un lūdzat Mani palīdzēt jums sasniegt dzīves ceļa mērķi. 

Es jūs iedrošinu, palīdzu jums un stiprinu jūsu dvēseli un ķermeni, lai sasniegtu Mani. 

56 Es esmu jūs izglābis, kad esat bijuši tuvu tam, lai iekristu bezdibenī un kļūtu par izsalkuša vilka 

laupījumu. Daži no jums atzīst Manu lielo mīlestību pret jums un slavē Manu vārdu. Bet pārējie Man dāvā 

tikai tās sāpes, ko paši ir radījuši. 

57 Daži no jums lūdz Mani pagarināt savas eksistences dienas uz zemes, lai kalpotu Man. Bet pārējie 

man norāda uz savām nogurušajām kājām un šīs dzīves pārdzīvojumu ievainoto sirdi. Bet es jums saku: Es 

jūs visus esmu sūtījis apdzīvot šo planētu, lai darītu nopelnu darbus jūsu dvēseles attīstībai. 
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58 Patiesi Es jums saku: Es esmu nācis glābt grēciniekus. Dažiem no jums ir apņēmība sekot Manai 

mācībai. Bet citi dzīvo saskaņā ar savu gribu un dāvā Man savas sāpes. Bet Tēvs jums saka: Atzīstiet, 

Mani bērni, ka jūs neievērojat Manu mācību un tādēļ jūs moka sāpes, lai gan tāda nav Mana griba. 

Atpazīstiet Eliju kā nenogurdināmu ganu, kas jūs meklē uz ceļiem, zemsedzē, lai atkal aizvestu pie aitu 

bara. 

59 Viņš ļauj jums atpūsties sava gana rokās un ieved jūs manā klātbūtnē. Tad viņš lūdz par savu 

ganāmpulku, lai jūs atkal saņemtu manu žēlastību, manu piedošanu un manu svētību. 

60 Ko jūs Man lūdzat šodien, kas jums ir vajadzīgs, ko Es jums nepiešķiršu? 

Jūs man sakāt, lai es jums piedodu un iedrošinu jūs cīņā ─ vēl vairāk, ka esat cietuši un jums ir 

vajadzīgs mierinājums. Es neko nepamanīšu. Es esmu sekojis taviem soļiem un kā zaglis iegājis tavā sirdī, 

lai uzzinātu visu, kas ir tevī. Viss, ko jūs no Manis lūgsiet, jums tiks dots. 

61 Jums, kas meklējat Manu Klātbūtni garā, nav nepieciešams veikt ārēju kultu, ne arī piedalīties 

rituālos un ceremonijās. Jūs nākat uz šīm pazemīgajām sapulču vietām, kur Es gribu, lai jūs pulcētos, lai 

ļautu Manam Vārdam tikt uzklausītam, un šeit jūs paceļat sevi, lai atrastu Mani. 

62 Šobrīd es meklēju labas gribas dvēseles, kas par paraugu ņemtu manus otrās ēras apustuļus. Šodien 

Es neesmu atnācis, lai kļūtu par cilvēku, un Mana izpausme ir smalka. Tāpēc jums ir jāsagatavojas un 

jāattīrās, lai jūs varētu uztvert katru zīmi vai mājienu no Manis. 

63 Ņemiet par paraugu Eliju, nenogurdināmo ganu, kurš cīnās un sagatavo cilvēku dvēseli. Palīdziet 

viņam grūtajā uzdevumā un priecājieties, kad atklāsiet savas dāvanas. Atveriet dvēseles acis un ieraudziet 

jau šajā pasaulē citu ─ garīgo pasauļu pilnību. 

64 Dodiet Man nodevu par savas misijas izpildi, kā to dara augstās būtnes, taisnīgie. Nepētiet Manu 

Darbu virspusēji, jo tad jūs to nesapratīsiet un neatklāsiet tā pilnību. Uztveriet to kā Trešo Testamentu, ko 

Es atstāju cilvēcei, un atcerieties, ka agrāk Es ar jums runāju ar tādu pašu mīlestību: Jehova ar Savu 

taisnības balsi, kad Viņš runāja uz cilvēkiem Pirmajā laikmetā ─ tad Jēzus ar Savu izpirkšanas Vārdu un 

šodien Gars - Mierinātājs ir vadījis cilvēka dvēseli pa vienu ceļu. Tas ir viens un tas pats Dievišķais Gars, 

kas jūs apspīdējis visos laikos. 

65 Nesakiet, ka mīlat Mani tikai tad, kad esat saņēmuši atvieglojumu savām ciešanām, un tad aiziet. 

Redziet, kā ziedi saglabā savu skaistumu un smaržu pat skarbos laikapstākļos. Tā arī jūs mīlēsiet Mani gan 

miera, gan pārbaudījumu dienās. 

Līdzība 

66 Kāds jauns vīrietis atradās laivā nemierīgā jūrā. Taču, neraugoties uz viļņu spēku, laiva palika 

mierīga. 

Šis jauneklis jūras vidū atklāja divpadsmit vienkāršus vīrus, kas izskatījās pēc kuģa avārijas. Viņš 

viņus ievilka savā laivā un sacīja viņiem: "Es jūs aizvedīšu uz ostu un došu jums, kas jums vajadzīgs. Šie 

vīri noliecās ceļos sava Glābēja priekšā un pateicās Viņam. Bet dvēselē viņi jutās necienīgi būt kopā ar 

Viņu. 

Tā redzēdams tos, jauneklis sacīja: "Es nāku glābt grēciniekus, Es meklēju nabagus, lai tos darītu 

bagātus ar savu žēlastību. Es meklēju slimos, lai dotu viņiem 

Veselība, ko dot." 

Izdzirdējuši šos vārdus, tie atpazina, kas bija tas jaunietis, kurš viņus bija izglābis no bojāejas jūras 

viļņos. Tad viņi sacīja Viņam: 

"Kungs, jaunas dienas gaisma ir uzaususi mums un visiem, kam tā vajadzīga." 

Un jaunietis sacīja viņiem: "Es jums tagad pavēlu šķērsot šo nemierīgo jūru. Tad tie divpadsmit, kas 

bija izglābti, bija pārsteigti, redzot, ka laivas ceļā viļņi kļuva maigi un paklausīgi viņu Glābēja balsij. 

Izmetēji, kas bija pārkāpuši bausli, likumu un bija kļuvuši grēcinieki un trūkumcietēji, nožēloja grēkus 

un sacīja Viņam: "Kungs, dod mums atkal savu pamācību." 

Tad Tas Kungs parādīja viņiem atvērtu grāmatu, kurā bija rakstīta perfekta pamācība, un sacīja viņiem: 

"Es jums tagad uzticu šo laivu, lai jūs izglābtu izmetušos." Viņi ar prieku pieņēma šo uzdevumu un 

apsolīja būt paklausīgi, lai pildītu šo misiju. 

Tās laivas ceļā tika izglābti tie, kas bija nogrimuši jūrā, un šie vīri bija pārsteigti, pārliecināti par to 

spēku, ko Kungs viņiem bija devis.  
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Līdzības beigas 

67 Skolotājs jums saka patiesību: Es esmu jūs aicinājis šajā Trešajā Laikā, kad pasaule virzās uz sava 

sabrukuma kulmināciju, lai jūs glābtu šajā laivā ar tās Mācības palīdzību, kuru Es jums esmu uzticējis, lai 

jūs varētu to parādīt cilvēcei. 

68 Pēc šī mācību laika jūs varēsiet pildīt savu misiju pasaulē. Jūs pavadīs jūsu sargeņģeļi, un ticība un 

taisnība būs jūsu norma. Jums nenogurstoši jācīnās pret nezināšanu, bet, veicot savu grūto uzdevumu - 

pamācot un labojot, jums jāizmanto arī žēlsirdība un pacietība. 

69 Es saprotu jūsu lūgšanas, uzklausu jūsu lūgumus, zinu jūsu vēlmes un cerības, un Es jums saku: 

esiet mierīgi, nekas netrūks. Jums būs visi nepieciešamie līdzekļi jūsu garīgās misijas izpildei, un jūsu 

ķermeņa saglabāšanai Es jums došu visu, kas jums nepieciešams. 

70 Es svētīju jūs šajā žēlastības rītā. Lai jūsu sirsnīgā lūgšana ir kā apmetnis, kas apvij tautas, kad Es 

tās svētīju tagad un mūžīgi. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 356 
1 Jūs esat tie, kas ticēja manai atnākšanai. Šie jau ir pēdējie manas parādīšanās gadi, bet jūs joprojām 

steidzaties mani uzklausīt, it kā šajās dienās jūs būtu sākuši būt mani mācekļi. 

2 Šajā laikā daudzi ir aicināti, bet tikai daži Man ir sekojuši. Bet uz viņiem visiem nolaidās Mana 

Gara gaisma. Ja tajā Otrajā Laikā Es sacīju: "Svētīgi tie, kas ticēja neredzēdami," tad tagad Es jums 

atkārtoju: "Svētīgi tie no jums, kas ticēja neredzēdami, sekoja Man un izturēja!" 

3 Tomēr Man jums jāsaka, ka nevienam nevajadzētu būt pārsteigtam par Manu parādīšanos un Manu 

klātbūtni šādā formā, jo Es to jau esmu pravietojis un apsolījis Otrajā Laikā. Es neesmu jūs pārsteidzis, tas 

nebija mans nodoms. Ja jūs bijāt pārsteigti par manu atnākšanu un ja daudzi bija pārsteigti, uzzinot par 

manu parādīšanos, tad tas bija tāpēc, ka jūs bijāt garīgi iegrimuši dziļā miegā. Tas bija tāpēc, ka tu nebiji 

nomodā. 

4 Pēc manas aiziešanas Otrajā laikmetā mani no paaudzes paaudzē gaidīja atgriežamies starp tiem, 

kas man ticēja. No vecākiem bērniem tika nodots dievišķais apsolījums, un mans vārds uzturēja dzīvu 

ilgas piedzīvot manu atgriešanos. 

Katra paaudze uzskatīja sevi par apdāvināto, cerot, ka viņu Kunga vārds piepildīsies viņās. 

5 Tā pagāja laiks, un paaudžu paaudzes arī, un no sirdīm mans apsolījums aizvien vairāk un vairāk 

tika apspiests, un cilvēks aizmirsa vērot un lūgt. 

6 Gadsimtiem ejot, un tad, kad cilvēce vairs pat negaidīja, ka Es varētu nākt vismazāk gaidītajā brīdī, 

kad cilvēki bija visvairāk attālinājušies no patiesības, Es darīju jūtamu Savu garīgo klātbūtni, piepildot 

Savu vārdu. 

7 Veids, kādu Es izvēlējos, lai atklātu Sevi šī laika cilvēkiem, ir pārsteidzis un pat pamudinājis 

daudzus nosodīt to, iepriekš nepārdomājot Manas iepriekšējās atklāsmes. 

8 Es jums saku, ka jebkurš veids, ko Es būtu izvēlējies, lai parādītu Sevi, būtu mulsinājis visus tos, 

kuri nebija gatavi Mani uzņemt. Bet to, kurš bija nomodā un gatavs, nebūtu pārsteidzis neviens no 

veidiem, ko Es būtu izmantojis Savai izpausmei, jo viņš būtu sajutis Mani ikvienā izpausmes veidā. 

9 Visi, kas Man ticēja šajā laikā, visi, kas Mani jutās un visi, kas Man sekoja, - patiesi, Es jums saku, 

viņi Mani garīgi gaidīja. Viņi, paši to neapzinoties, ir meklējuši Manu atgriešanos un gaidījuši Manu 

Vārdu. 

10 Toreiz Mans apsolījums nebija dots vienai vienīgai tautai, bet visai cilvēcei, tādēļ šodien Es jums 

saku, ka Mana Gaisma ir ne tikai nolaidusies pie šiem ļaužu pūļiem, kas Mani dzird caur balss nesēju 

saprašanas orgānu, bet ka Es tūkstošiem veidu parādīju Sevi uz visu cilvēku ceļa, lai padarītu viņiem 

uztveramu jaunā laika atnākšanu. 

Man jums arī jāsaka, ka ir bijuši tādi, kas, lai gan gaidīja Mani no dienas uz dienu un no dzīves uz 

dzīvi, tomēr, ieraudzījuši Mani atnākam tādā veidolā, kādā jūs Mani redzat, nespēja noticēt Manai 

klātbūtnei un aizgāja. Kāpēc?: Tāpēc, ka ilgu laiku viņi savā iztēlē radīja tādu izpausmes formu, kas nebija 

tieši tāda, kādu es izvēlējos. 

11 Saprotiet, ka mani lēmumi un iedvesma ir ārpus jebkādas cilvēciskas iedomas vai iztēles. 

12 Es jums esmu sniedzis daudzus pierādījumus tam, ka mani darbi ir augstāki par to, ko cilvēks spēj 

aptvert kā patiesību un pilnību. 

13 Dažus cilvēkus visvairāk mulsina tas, ka Mana mācība ir izteikta ar ierobežotiem cilvēka intelekta 

orgāniem. Bet, ja tie, kas šī iemesla dēļ jūtas aizkaitināti, mēģinātu iedziļināties Manā Vārdā ─ patiesi, Es 

jums saku, viņi drīz vien atklātu iemeslus, kādēļ Es izvēlējos tieši neizglītotu un pat nešķīstu cilvēku, lai 

klausītos Manu mācību. Tad viņi atklās, ka iemesli, kuru dēļ Es izvēlējos šo līdzekli, bija Mana mīlestība, 

Mans taisnīgums un mūžīgais Likums, ar kura palīdzību cilvēka dvēsele varētu tieši sazināties ar savu 

Tēvu, un šī saziņa būtu tāda, kurā vienlaicīgi piedalītos dvēseles īpašības un ķermeņa spējas. 

14 Ir tikai dabiski, ka tas, kurš zina, ka ir grēcinieks, uzskata sevi par necienīgu saņemt šādu žēlastību. 

Bet ir tikai pareizi, ka jūs arī zināt, ka Es redzu tālāk par jums un ka Es esmu pāri jūsu nepilnībām. 

15 Tā kā jūs esat daļa no Manis, saprotiet, ka vienīgais, ko Es daru, ir palīdzu jums attīrīties un 

pilnveidot sevi, lai jūs varētu dzīvot Manī. 

16 Citiem vairs nav pareizi pelnīt nopelnus grēciniekiem. Tie laiki jau ir pagājuši, bet šie nopelni ir 

saglabājušies kā piemēri. 
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17 Šodien tas būs pats grēcinieks, kurš iegūs nopelnus savai pestīšanai. Es vēlos būt viņa gids, 

skolotājs, glābējs. 

18 Kad vecāki uz zemes ir mīlējuši tikai labos bērnus un ienīduši ļaunos? Cik bieži esmu redzējis 

viņus vismīlošākos un rūpīgākos pret tiem, kas viņus visvairāk sāpina un liek ciest! Kā jums būtu 

iespējams darīt lielākus mīlestības un piedošanas darbus nekā man? Kad ir redzēts, ka Skolotājam ir 

jāmācās no mācekļiem? 

19 Tāpēc ziniet, ka Es nevienu neuzskatu par Manis necienīgu un ka pestīšanas ceļš jūs mūžīgi aicina 

pa to iet, tāpat kā Manas valstības vārti, kas ir gaisma, miers un labums, ir mūžīgi atvērti, gaidot 

ierodamies tos, kas bija tālu no bauslības un patiesības. 

20 Tādēļ Es gribēju no grēcīgo radību daudzuma izvēlēties tos, kurus Es gribētu izmantot kā 

instrumentus, lai Mans Vārds tiktu sadzirdēts. 

21 Cik daudz patiesas atjaunošanās gadījumu ir bijuši starp tiem, kurus esmu izvēlējies šai 

kalpošanai! Cik daudz ir atgriešanās un grēku nožēlas pierādījumu! 

22 Es pasludināju, ka Mana atgriešanās būs garā, un es to piepildīju šajā laikā. Kādēļ gan Man būtu 

bijis jāizvēlas cits līdzeklis, kas nebūtu cilvēks, lai darītu Sevi zināmu, ja Es meklēju cilvēkus? Šiem 

ļaudīm pietika ar to, ka viņi nedaudz garīgi attīstījās, un viņu jūtīgums ļāva viņiem uztvert Manu klātbūtni 

un Manu būtību un atzīt, ka šāda veida izpausme ir pareiza un dabiska. 

23 Man jums jāsaka, ka ne visi ir ieradušies ar pietiekamu jutīgumu, lai no pirmā brīža varētu izjust 

manu klātbūtni. Jo daži ir nākuši ar modru garīgu skatienu, lai ieraudzītu šo gaismu un saprastu Mana 

Vārda būtību, bet citi ir nākuši ar fiziskām acīm, tāpēc viņu spriedumi, vērtējumi un novērojumi ir bijuši 

virspusēji, vienmēr pievēršoties tikai ārējam. Tā vietā, lai meklētu vārda nozīmi vai būtību, viņi ir 

sprieduši par valodas lielāku vai mazāku pareizību un pēc tam interesējušies par balss nesēju dzīvi, viņu 

dzīvesveidu, runas manieri un pat apģērbu. 

24 Pēdējiem, protams, bija jāatklāj nepilnības tiem, kas ir tikai iesācēji attiecībā uz šo Darbu, un tad 

viņi noliedza visu patiesību manai mācībai, kamēr pirmie nepamanīja manu kalpu kļūdas, ierobežojumus 

un nabadzību, uzskatot, ka viņi ir tikai cilvēki un tādēļ pieļauj kļūdas, un tie meklēja tikai šī Vārda jēgu, 

būtību, tādēļ viņi atklāja mana Gara klātbūtni šajā "pušķī". 

25 Tas, kurš nepievērš pienācīgu uzmanību maniem vārdiem un neiedziļinās to saturā, nekad nespēs 

atrast to patiesību, kā arī neatradīs skaidrojumu vai atrisinājumu visām savām šaubām. 

26 Es pats visu izskaidroju savā Vārdā, lai mācekļu vidū nebūtu ne mazāko kļūdu vai šaubu. 

27 Atcerieties, cik bieži Es jums esmu teicis, lai jūs mācītos meklēt šī vārda būtību, nozīmi, kas ir 

ārpus jūsu valodas cilvēciskās formas. Atcerieties, ka Es jums esmu teicis, lai jūs neaizvainojaties par 

Vārda zemes formu, jo tad jūs neatradīsiet tā nozīmi, un ka jums vienmēr jāņem vērā, ka Es esmu Sevi 

atklājis caur grēciniekiem, caur cilvēkiem ar neizglītotu prātu, bez izglītības un studijām, lai jūs 

nepiešķirtu pārāk lielu nozīmi Vārda ārējai formai un mācītos piedēvēt Manai izpausmei patiesību, kas tai 

piemīt, kā arī piedēvēt šiem ķermeņiem to, kas tiem pienākas. 

28 Atzīstiet, ka ne visi ir meklējuši manu gaismu, ne visi ir bijuši mācekļi, kas cenšas kļūt par 

mācekļiem. 

Uzziniet, kāpēc daudzi ir novērsušies no Manis un turpina apgalvot, ka ir cietuši vilšanos no Manu 

darbinieku rokām! 

29 Tās ir izslāpušas sirdis, kas ir bijušas pie neizsmeļamās patiesības avota un nav spējušas nolaisties, 

lai līdz sātam iedzertu. Viņos ir ļoti liels tukšums, un viņi turpina meklēt un saukt, neatrodot to, kas 

vajadzīgs viņu dvēselei. Bet kādu dienu viņi atkal tuvosies šim ceļam, un tad viņu sāpīgā pieredze viņiem 

liks Mani meklēt vairs ne ārējā, bet dziļākā. Kad viņi atgriezīsies, jūs redzēsiet, ka gudrība mirdzēs tajos, 

kas Mani dedzīgi klausījās, ─ tajos, kas palikuši kopā ar Skolotāju un kas ir tikuši atalgoti par savu ticību 

un garīgumu, jo gaisma, kas pār viņiem plūst, atklāj viņiem lielus noslēpumus un mācības. 

30 Es jūs visus pārbaudīju, pirms jūs nācāt, lai kļūtu par lieciniekiem Manai manifestācijai. Es sūtīju 

gudrus pierādījumus katram no Saviem mācekļiem, lai tie dotu jums iespēju būt lieciniekiem Manas 

Klātbūtnes. Bet patiesi Es jums saku: Kamēr vieni ir bijuši uzticīgi, pazemīgi un paklausīgi Manam 

aicinājumam, citi, lai gan arī viņi Mani ir dzirdējuši, ir palikuši bez ticības, bez gribas un bieži vien bijuši 

lepnības, nepatikas un pat nevēlēšanās pilni. Ko dvēsele var saņemt, ja prāts ir aptumšots un sirds 

saindēta? Šāds cilvēks redzēs tikai nepilnības. 
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31 Es jūs visus pārbaudu. Es pārbaudu arī tos, kas pastāvīgi seko Man ar nolūku, lai viņu visa būtība 

tiktu stiprināta un ─ ja Mans Vārds vairs netiktu uzklausīts šādā veidā ─ viņiem būtu gudrība, kas ietverta 

Manā Vārdā, un tajā pašā laikā būtu viss nepieciešamais spēks, lai izplatītu šo mācību patiesā tīrībā. 

32 Maniem mācekļiem ir jābūt pārliecinātiem, ka tad, kad viņi vairs nedzirdēs Mani kā tagad, viņu 

piemērs būs ļoti svarīgs. Jo tad tie būs izcili mācekļi, kas ar saviem darbiem mācīs citus. Viņiem ir jāzina, 

ka liecībai, ko viņi nes par Manu Vārdu, vienmēr jāpievieno darbi. 

33 Ja rīt, kad šai tautai pienāks liecības laiks, mana tauta nedzīvos pēc maniem vārdiem ─ ja viņi 

neatbilstu manai patiesībai ar saviem darbiem, tad viņiem nebūs nekādas jēgas atkārtot manus vārdus, lai 

cik perfekti tie būtu. 

34 Tam, kam ir vēlēšanās manus vārdus padarīt taustāmus sirdīs, jāapģērbj sevi ar mīlestību, jābūt 

žēlsirdīgam, jāapgūst pazemības un pacietības krājumi, jābūt gatavam piedot un labprātīgam atvieglot savu 

līdzcilvēku ciešanas. Tad viņš pieredzēs, kā visstingrāko un vispretīgāko sirdi satricina un aizkustina mans 

vārds, kas iedarbojas manu mācekļu sirdīs. 

35 Tā kā jūs zināt, ka daudzi jūsu līdzcilvēki neatlaidīgi klausās šo Vārdu tāpēc, ka viņi ir atklājuši 

jūsu nepilnības, centieties, cik vien varat, atturēt sevi no Mana likuma pārkāpšanas, zinādami, ka jūsu 

piemērs viņiem ir ļoti ietekmīgs. 

36 Es gribu, lai jūs justos apmierināti ar sevi, lai jūsu sirdsapziņa nekad jums neizsaka pārmetumus 

par to, ka kāds no jūsu līdzcilvēkiem ir novirzījies no pareizā ceļa, jo jūs neesat zinājuši, kā parādīt viņam 

Mana Darba tīrību un patiesību. 

37 Kad Es runāju ar ļaudīm Otrajā Laikā, Manu Vārdu ─ perfektu pēc nozīmes un formas ─ dzirdēja 

visi. Mans skatiens, iekļūstot sirdīs, atklāja visu, ko katrs no viņiem glabā sevī. Vienos bija šaubas, citos 

ticība, vēl citos ar bailēm pilna balss runāja uz Mani: tie bija slimnieki, kuru sāpes lika viņiem cerēt uz 

brīnumu no Manis. Bija tādi, kas centās slēpt savu izsmieklu, kad dzirdēja Mani sakām, ka Es nāku no 

Tēva, lai atnestu Debesu Valstību cilvēcei, un bija arī sirdis, kurās Es atklāju naidu pret Mani un nodomu 

Mani apklusināt vai iznīcināt. 

38 Tie bija augstprātīgie, farizeji, kas jutās pārsteigti par Manu patiesību. Jo, lai gan Mans Vārds bija 

tik skaidrs, mīlestības pilns un mierinošs, lai gan to vienmēr apstiprināja spēcīgi darbi, daudzi cilvēki 

turpināja vēlēties atklāt patiesību par Manu klātbūtni, vērtējot Mani pēc Jēzus cilvēka, pētot Manu dzīvi un 

pievēršot uzmanību Manu drēbju pieticībai un pilnīgam materiālo labumu nabadzīgumam. 

Bet viņi neapmierinājās ar to, ka nosodīja Mani, bet nosodīja arī Manus mācekļus, uzmanīgi vērojot, 

vai viņi runā, vai seko Man ceļā, vai sēž pie galda. Cik ļoti farizeji bija satraukti, kad reiz viņi redzēja, ka 

Mani mācekļi pirms sēdēšanas pie galda nebija nomazgājuši rokas! Nabaga galvas, kas sajauca ķermeņa 

tīrību ar dvēseles tīrību! Viņi nezināja, ka tad, kad viņi pieskārās svētai maizei templī, viņu rokas bija tīras, 

bet sirdis - pilnas puves. 

39 Kamēr Es sludināju pasaulē, Es nekad neesmu teicis, ka Mani mācekļi jau ir kungi vai ka viņus 

vajadzētu klausīt. Viņi joprojām bija mācekļi, kuri, Mana Vārda gaismas valdzināti, labprāt sekoja Man, 

bet kuri joprojām kļūdījās, jo viņiem bija nepieciešams laiks, lai mainītos un pēc tam kalpotu par paraugu 

cilvēkiem. Tie bija laukakmeņi, kurus joprojām nogludināja dievišķās mīlestības kalts, lai vēlāk arī tie 

pārvērstos par dimantiem. 

40 Kad Es jums saku, ka Mani mācekļi kļūdījās, atcerieties to gadījumu, kad Es runāju pūlim un, tā kā 

starp viņiem bija dažas sievietes, kas turēja savus mazos bērnus rokās vai uz rokām, Mani mācekļi, 

domādami, ka bērni varētu Mani aizskart, kļūdījās un lika šīm mātēm aiziet prom ar saviem bērniem, jo 

uzskatīja, ka Mans Vārds ir domāts tikai pieaugušajiem. Jo viņi nezināja, ka Mans Vārds ir domāts garam, 

neatkarīgi no tā, vai tas ir vecs cilvēks, nobriedis cilvēks, jaunietis vai bērns, un ka tas ir tas pats, vai tas ir 

vīrietis vai sieviete, jo dzimumam nav nekāda sakara ar garu. 

41 Kādas sāpes piedzīvoja tās mātes, kuras bija vērsušās pie Jēzus, lai Viņš svētītu viņu mazos 

bērnus, un kā viņas šaubījās par šo Manu mācekļu rīcību, par žēlastību un mīlestību, ko Es izstaroju Savā 

Vārdā! Tāpēc Man nācās pacelt balsi un sacīt viņiem: "Ļaujiet bērniem nākt pie Manis." 

42 Es izmantoju šīs kļūdas, lai sniegtu mācības saviem mācekļiem. Kad Mani arestēja Olīvu dārzā, 

viens no Maniem mācekļiem, Pēteris, mēģinot Mani aizstāvēt, izdarīja zobena sitienu pret augstā priestera 

kalpu. Tad es teicu: "Atkal uzlieciet savu zobenu. Jo visi, kas paņems zobenu, no zobena iet bojā." 
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43 Es aizgāju no saviem mācekļiem, un tad viņi palika manā vietā, lai liecinātu ar saviem darbiem un 

vārdiem. Mans Gars pārpildīja viņus ar gaismu un iedvesmoja tos visiem tiem darbiem, kas kalpotu, lai 

izplatītu manu sēklu visā pasaulē un paliktu spēkā kā mīlestības, pazemības un pacēluma piemērs. Viņi 

vairs nebija trausli bērni un bija pārtapuši par ugunīgiem mācekļiem, cienīgiem sava Skolotāja pārstāvjiem 

uz zemes. Uzpūtība, šaubas un maldīgums bija piekāpušies patiesībai, ko viņi apliecināja visos savos 

darbos. 

44 Mīļotie ļaudis, arī jūs mana pasludinājuma laikā šajā laikā esat pieļāvuši kļūdas, piedzīvojuši 

vājības, krituši kārdinājumos un reizēm šaubījušies. Bet Es pārtraucu Savu pasludinājumu un došu jums 

laiku pārdomām, lai jūs sagatavotos un kļūtu stipri, jo arī jūs paliksiet uz zemes, lai liecinātu par Manu 

Vārdu ─ liecību, kas būs jūsu darbi. 

45 Tomēr nedomājiet, ka jūsu misija būs smaga un bēdīga. Patiesi es jums saku, kad jūs sasniegsiet 

garīgo aprīkojumu, nekas jums nešķitīs ne grūts, ne grūts. 

46 Nepamanāmi jūs sāksiet dzīvot tikumīgu dzīvi, un tā būs visskaidrākā liecība, ko jūs sniegsiet 

saviem līdzcilvēkiem par manu patiesību. 

47 Atcerieties, ka, neraugoties uz savām nepilnībām, jūs jau bieži esat paveikuši brīnumus. 

Atcerieties, ka tad, kad jūsu garīgums pilnībā uzplauks jūsu iekšienē, jūsu darbi būs lielāki. 

48 Es redzu, ka jūs vēl neuzskatāt par tik svarīgu to, kāds ir jūsu piemērs citiem. Jūs nevēlējāties 

skaidri apzināties spēku, kas slēpjas jūsu vārdos, kā arī jūsu lūgšanā un darbos. 

49 Es esmu vienīgais, kas zina, kādas sēklas jūsu rīcība sēj sirdīs, un Es ļauju Savai dzīvības un 

mīlestības rasei nokrist uz jūsu sēklām, lai tās nepazustu. Bet ir nepieciešams, lai jūs ticētu savu darbu 

patiesumam, lai jūs no tiem neatteiktos, jo jūs tos tikko esat sākuši. Apzinieties, ka vienmēr būs acis, kas 

vēros visu, ko jūs darāt, un būs labi, ja šīs acis vienmēr atklās paklausības piemēru manai mācībai. 

50 Jūsu ceļā ir nokritušas daudzas nezināšanas aizsietas acis. Pateicoties tavam vārdam, daži no 

taviem līdzcilvēkiem ir novirzījušies no netikumības ceļa. Jūsu miermīlības piemērs ir palīdzējis atjaunot 

harmoniju daudzās mājās, kuras plosīja nesaskaņu vētra. Daudzi slimi cilvēki uz savām ciešanām ir 

izjutuši balzāmu, ar ko jūs viņus aplaistījāt un tādējādi atbrīvojāt viņus no ciešanām, un jūs arī daudzu 

sirdis esat stiprinājuši pret pasaules vajāšanām un briesmām. 

51 Kāpēc tad jūs nepiešķirot saviem darbiem to vērtību, kāda tiem ir? Es nerunāju jums, lai jūs ar tiem 

lielītos vai tos darītu zināmus ─ nē, Es tikai gribu jums pateikt, ka katrā no gadījumiem, kad Es izlieju 

Savu žēlastību, jūs atzīstat, cik liela nozīme jūsu līdzcilvēku dzīvē ir tai gaismai, kas plūst caur jums. Jo 

tad jūs vairs nevarēsiet atteikties no savām sēklām. 

52 Mīļie sējēji! Nesiet Manu mieru visā pasaulē, tajā ir Mana mīlestība, Mana žēlastība, Mana 

patiesība un Mans balzāms! Ņemiet šo balzāmu lūgšanā, domās, vārdos, skatienā, glāstā, visā savā būtībā, 

un patiesi, es jums saku, ka tikai jūsu garīgā darba diena uz zemes būs jums bagāta ar gandarījumu, bet 

nekad nebūs rūgta. 

53 Drīz Es vairs neparādīšos šajā formā. Bet Es jūs atstāju pilnus Mana spēka un Manas gaismas, un 

tādēļ jums nebūs jābaidās, ka Es jūs atstāju kā aitas starp vilkiem. 

54 Mana Vārda trūkumam nevajadzētu būt par iemeslu, lai jūs atdzistu, šo izpausmju pārtraukšanai 

nevajadzētu likt jums attālināties vienam no otra ─ tieši otrādi, tieši tad jums vajadzētu vēl vairāk 

apvienoties, lai jūs varētu stāties pretī cīņai un pārbaudījumiem. 

55 Vēl ir tālu tas laiks, kad jūs viens otram garīgi pietuvosieties, kamēr fiziski esat attālināti viens no 

otra. 

56 Šobrīd jums joprojām ir nepieciešams redzēt un dzirdēt vienam otru ─ šobrīd jums joprojām ir 

nepieciešams sniegt viens otram siltumu, spēku, ticību un drosmi. 

57 Es jums esmu izteicis Savu gribu, lai jūs turpinātu pulcēties vēl kādu laiku pēc Manas aiziešanas, 

lai jūsu sagatavošanās padarītu jūs cienīgus būt lieciniekiem Manas garīgās klātbūtnes jūsu pulcēšanās 

laikā. Bet, kad jūsu ticība būs kļuvusi stipra, jūsu apņēmība būs nobriedusi un jūs būsiet pieraduši meklēt 

un saņemt Mani no gara uz garu, tad jūs būsiet gatavi izklīst pa dažādiem ceļiem kā šīs Mācības sējēji, kas 

atbrīvo un paceļ dvēseli. 

58 Es vienmēr būšu jūsu sapulcēs, un tajās Es izliešu Savu iedvesmu uz visiem prāta orgāniem. Bet 

arī tagad es jums saku: Svētīgas tās sirdis, kas tajās dienās, kad Mans Vārds vairs nebūs dzirdams, turpinās 

izjust tās pašas emocijas tā izplatīšanā, kas tās pārņem tagad, gaidot Mana stara nolaišanos. 
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59 Es vēlos, lai jūsu sapulces caurstrāvo miers, lai jūsu meditācija būtu dziļa un ļautu jums atklāt 

mana Vārda būtību, bet lai šajās reizēs nekad nerastos strīdi vai kaislības. Jo tad jūs pļausiet tikai tumsu. 

60 Es dodu jums neredzamu atslēgu, kas aizslēgs durvis katram kārdinājumam. Bet tajā pašā laikā es 

atvēršu durvis iedvesmai. Jo vienmēr apzinieties, ka tieši tad Trešās Ēras atklāsme pār jums tiks izlieta 

pārpilnībā, jo šis pasludinājums ar Manu balss nesēju starpniecību ir kalpojis tikai jūsu sagatavošanai. 

61 Spiritualizācija, iekšējā sapulcēšanās un jūsu domāšanas pacelšana būs atslēga, kas atvērs durvis 

jaunām atklāsmēm, kuru gaismā jūs atradīsiet visu noslēpumu un visa tā, kas nav izskaidrots, 

izskaidrojumu. 

62 Jūs turpināsiet censties piesaistīt jaunus draudzes locekļus, kuri tad būs jaunie mācekļi, "pēdējie", 

uz kuriem Es arī izliešu Savu Garu. Jūsu sirdij nevajadzētu noslēgties pret citu cilvēku sāpēm ─ gluži 

otrādi, jūsu žēlsirdībai vajadzētu būt vislielāka pret vājajiem un cietušajiem, pret tiem, kas ir izsīkuši, 

garīgi izsalkuši un izslāpuši pēc mīlestības. 

63 Jums ir jārūpējas par to, lai jūsu sapulcēs būtu garīgais spēks, kas piesaista jūsu līdzcilvēkus, tāpat 

kā šajā laikā mans vārds ir piesaistījis un sapulcinājis lielus ļaužu pūļus. 

64 Jūsu lūgšana darīs brīnumus šajās pulcēšanās reizēs, kad vienosiet savas domas un uzņemsieties 

rūpes par saviem līdzcilvēkiem kā par savējiem. Tad jūs sajutīsiet mierinājumu, veselību viņu miesai vai 

dvēselei, kas pār viņiem ieplūst ─ mieru viņu sirdij, gaismu, kas tos paceļ uz patieso dzīvi. 

65 Ņemot vērā visus šos manas klātbūtnes pierādījumus, jūsu sirds nepalaistu garām pašreizējā 

perioda beigas, jo jums ir mans Vārds rakstveidā, lai to interpretētu ar vislielāko sagatavotību; tad jūs to 

dziļi sajutīsiet. 

66 Tur parādīsies manas mācības skaidrotāji, redzētāji ar skaidru redzējumu un patiesu vārdu. Jūs 

izmantosiet garīgāku veidu, lai dziedinātu slimos. Dziedinošais spēks, ko Es esmu ievietojis jūsos, 

vispirms sasniegs slimnieka dvēseli un iedvesmos to pacelt savu guļošu ķermeni un iemācīs to, kā pārvarēt 

ciešanas un kaislības, lai atgūtu patieso dvēseles brīvību. 

67 Visi jūsu darbi lai ir pieticīgi un slepeni, lai nevienam neļauj sirdī uzplaukt skaudībai vai 

iedomībai. Jo, ja tas notiktu, jūs neredzētu brīnumu, kas izpaužas kā dialogs starp gariem, ko jums ir jāsāk 

praktizēt, tiklīdz šis posms būs beidzies. 

68 Tāpat kā šajās pēdējās Manas parādīšanās dienās Es esmu apbalvojis ar Savu atklāsmju, būtības un 

mācību pilno Vārdu to sagatavošanos, kas jums bija vajadzīga, lai to dzirdētu, tā arī jūsu dialoga no gara 

uz garu dienās Es zinu, kā apbalvot jūsu pacēlumu ar iedvesmām un pravietojumiem, kas satricinās 

pasauli. 

69 Manu mācekļu dedzība, cieņa un paklausība tiks atalgota ar garīgiem labumiem. 

70 Cilvēki nāks no citām zemēm, lai jautātu jums, ko Es mācīju un ko Es pasludināju, un tad jūs 

atkārtosiet manus vārdus. Bet, ja dažas vai daudzas no Manām mācībām izdzisīs no jūsu atmiņas, jūs 

meklēsiet grāmatu, ko Mana iedvesma pašlaik diktē tiem mācekļiem, kurus sauc par "zelta spalvām". 

71 Šī grāmata būs visiem bez izņēmuma un bez privilēģijām, tāpat kā mans vārds ir bijis visiem. Šādā 

veidā mana mācība netiks apglabāta nedaudzu cilvēku sirdīs un dāvās savu gaismu mūžīgi. 

72 Jau tagad es mudinu šo tautu pievērst uzmanību šai grāmatai, kas drīzumā nonāks tās īpašumā ─ 

lai jūs neļautu tās mācībai aiziet aizmirstībā, lai tās lappuses nepaliktu aizvērtas. Atcerieties, ka nākamajās 

cīņas dienās jūs šajās mācībās atradīsiet ieročus, kas nepieciešami cīņai, piemērotas atbildes uz 

jautājumiem, ko cilvēce jums uzdod, un risinājumu saviem pārbaudījumiem. 

73 Šī grāmata palīdzēs māceklim ar vāju atmiņu, palīdzēs arī tam, kurš ir bezvārdīgs, un būs vajadzīga 

tikai tādēļ, ka viņa nodomu iedvesmo žēlsirdība un mīlestība uz līdzcilvēkiem, lai brīžos, kad viņš atkārto 

Manus vārdus, kad tos lasa, viņš varētu darīt Manu klātbūtni jūtamu un baudāmu tiem, kuri nekad nav 

Mani dzirdējuši caur balss nesēju. Patiesi Es jums saku: kad jūs sagatavosieties pieņemt Mani šādā veidā, 

pat šaubīgie un cietsirdīgie drebēs, jo jūsu liecība ir bijusi tīra. 

74 Jau tagad es atstāju jums šos ieteikumus, kas palīdzēs jums sagatavoties. 

75 Palieciet vienoti arī pēc manas aiziešanas, izprast manu mācību un pārdomāt to, tad jūs redzēsiet, 

ka tuvojas laiks, kad jūsu tauta būs pietiekami spēcīga, lai stātos cīņā. 

76 Jums nebūs nevienam jājautā ne stunda, ne diena, lai dotos izpildīt misiju, ko Es jums uzticu šajā 

laikā. Jūs savā sirdī sajutīsiet laiku, ko Es jums esmu atvēlējis, gluži kā iepriekšējo laiku pravieši, kuri 
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iekšēji sadzirdēja dievišķo aicinājumu un, pilni ticības, paklausot šim impulsam, devās piepildīt Manu 

Gribu. 

77 To dienu redzētāju uzdevums būs ļoti grūts, un viņu atbildība būs ļoti liela - sniegt cilvēkiem 

norādījumus, modināt un iedrošināt viņus. Lai mana gaismas skaidrība vienmēr sasniegtu viņus, viņiem 

būs jāpaliek labā sagatavotībā un nekad neļaujiet, lai viņus apburtu iedomība vai lai viņus kārdinātu meli. 

78 Pasaulē būs arī notikumi, kas būs kā zīmes vai norādes, lai jūs zinātu savas aiziešanas stundu. 

79 Ko tad jūs nevarēsiet uzzināt? Kādas šaubas būs jūsu sirdīs? Kādi jautājumi jums tiks uzdoti, uz 

kuriem jūs nezināt, kā atbildēt? 

80 Tā kā Es jums esmu izskaidrojis Savu Vārdu un visu Savu Darbu vienkāršā veidā, lai gan tā ir 

visdziļākā lieta jūsu dzīvē, tad arī jūs izskaidrojiet Manu Mācību saviem līdzcilvēkiem tikpat vienkārši. 

81 Tad jūs būsiet balsts vājajiem un tiem, kas ilgojas pēc gaismas, kas meklēs jūsu padomu un lūgs 

jūsu lūgšanas pārbaudījumu brīžos. 

82 Tie būs skaisti aktivitātes laiki šai tautai, ja vien tā pratīs tos novērtēt un izmantot, un gaismas 

piepildīta iespēja jūsu dvēselei, kas baudīs visas tās dāvanas pārpilnībā. 

83 Cik daudzus atgriešanās gadījumus jūs pieredzēsiet! Cik daudz brīnumainu miesas un dvēseles 

slimnieku dziedināšanas gadījumu! Kā jūs priecāsieties, kad redzēsiet, ka jūsu līdzcilvēki, kas līdz šim 

dzīvoja kā izstumtie, arī izpauž dāvanas, kuras jūs esat mācījuši viņiem atklāt savā būtībā! Tie, kuri, redzot 

jūsu dāvanas, domāja, ka ir atņemti no mantojuma, apstiprinās, ka jūs visi esat Mani mantinieki un ka to, 

ko Es jums dodu, Es jums nekad neatņemu, pat ja reizēm Es jums to lieku Savu pilnīgo mīlestības likumu 

dēļ. 

84 Ziniet, kā mans Vārds sagatavo jūs, lai jūs stingri ieietu darbības laikā, rādot garīguma un 

pazemības piemēru. 

85 Tagad ir jūsu sagatavošanās laiks, jo cilvēce jau ir tuvu atmodai. 

86 Es atstāju jūs nomodā un lūdzos, jo jūs būsiet liecinieki lieliem notikumiem, kas satricinās visas 

zemes tautas. Jūs redzēsiet visbriesmīgākos karus, kas ir notikuši jūsu pasaulē. Jūs redzēsiet cīņu starp 

dažādām reliģiskajām kopienām un doktrīnām, redzēsiet, kā bads, mēris un nāve postīs tautas un pilsētas, 

un tas viss liecinās par perioda, laikmeta beigām. Bet pēc tam jūs redzēsiet dzīvības augšāmcelšanos. 

Jūs redzēsiet, kā apvienojas tautas, kas gadsimtiem ilgi ir dzīvojušas kā ienaidnieki. Jūs būsiet 

liecinieki tautu un rasu samierināšanai, jūs redzēsiet, kā to apzīmogo vieni mīlestībā pret citiem. Jūs 

redzēsiet, kā izzudīs lielo reliģisko kopienu zemes vara un visur parādīsies garīguma augļi. 

Jūs redzēsiet daudzus cilvēkus, kas pazīstami kā zinātnieki, apjukušus, un jūs redzēsiet, ka lielie 

runasvīri būs apjukuši, nezinot, ko teikt, jo patiesības gaisma viņus ietekmēs. No otras puses, tie, kuri 

vienmēr ir bijuši vajāti vai pazemoti par savu mīlestību pret taisnīgumu un patiesību, redzēs pie apvāršņa 

spīdam brīvības un taisnīguma sauli. 

87 Tas būs īstais laiks, kad pilnībā izpaudīsies cilvēku garīgais progress un cilvēki patiesi sajutīs 

garīgo Dzīvību, kas eksistē ārpus cilvēkiem. 

88 Materiālisma sabrukums būs tad, kad cilvēki, kas ir mīlējuši tikai pasauli, ar gara skatienu uzlūkos 

patieso dzīvi ─ kad visa ļaunuma, kas moka cilvēci, vaininieki iemetīs ugunī savas grāmatas, kurās viņi 

bieži vien ir nolieguši patiesību. 

89 Es, kas nevienam nevaru liegt savu gaismu, dāvāšu to visiem un tādējādi atvēršu prāta durvis 

iedvesmai kā aicinājumam uz gudrību, mūžību un pacēlumu. 

90 Izpētiet, o mācekļi, manu mācību un sakiet, vai kāda no tās daļām nozīmē atpalicību, atkāpšanos, 

stagnāciju vai apjukumu. 

91 Ja jūsu ticība manam Vārdam ir pilnīga, nesiet to neiznīcīgi iespiestu savā dvēselē, lai garīgums 

izpaustos katrā jūsu darbībā. 

92 Mans Vārds apsola jums Valstību, kas saskaņā ar Manu gribu tiks radīta jūsu sirdī, lai tā 

apgaismotu jūsu dzīvi un lai tās gaisma būtu mājās, vecākos, laulībā, bērnos un līdzcilvēkos, lai valdnieki 

būtu dāsni, skolotāji gudri un tiesneši taisnīgi. 

93 Tā ir mana mācība. Neļaujiet to sajaukt ar tām zinātnēm, ar kuru palīdzību cilvēki meklē tikai 

savas dvēseles izpausmi un realizāciju. 
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94 Savu mācību esmu nosaucis par spirituālismu, jo tā māca par dvēseles pacelšanos un atklāj 

cilvēkam visas dāvanas, kas viņam piemīt, lai viņš pilnveidotos. 

95 Cik maz līdz šim ir to, kas nojauš šīs mācības patieso būtību! Tikai nedaudzi ir tie, kas Mani 

pamazām saprot! Es redzu, ka lielākā daļa no jums joprojām ir iegrimuši tradīcijās un paražās, kas jūsu 

dvēselei neko labu nedod. 

96 Cik daudz baiļu es redzu daudzās sirdīs, kad runa ir par atteikšanos no šiem ieradumiem, 

tradīcijām un darbībām, ko jūs esat radījuši manā darbā! Un cik ļoti jūs jūtaties ievainoti savā sirdī, kad tas 

jums tiek teikts, bet jūs nevēlaties saprast, ka šo tradīciju ievērošanas dēļ jūs atsakāties no Mana Likuma 

patiesās izpildes. 

97 Apzinieties, ka cilvēces eksternalizētais Dieva pielūgums visos laikos ir bijis tās garīgās 

stagnācijas cēlonis. Taču jums nevajadzētu atkal krist šajā kļūdā un vienmēr apzināties, ka, lai garīgi 

progresētu un sasniegtu pilnību, ir svarīgi, lai pielūgsme Man būtu iekšēja, tīra, dziļa, garīga. 

98 Es pārbaudīšu Savus ļaudis ar gudrību un taisnīgumu, lai atbrīvotu tos no nezināšanas vai kļūdām. 

Es viņus pasargāšu no fanātisma, un arī tādēļ es viņus pārbaudīšu. 

99 Lai mīlētu savu tuvāko, izplatītu mieru, darītu zināmu Manu Vārdu, izrādītu žēlsirdību un lūgtos 

par cilvēces mieru, kas ir garīgais dievkalpojums, ko Es no jums gaidu, jums nav vajadzīgi ārēji 

dievkalpojumi ─ ne sapulču zālēs, kur jūs pulcējaties, ne jūsu mājās. 

100  Pārdomājiet: kamēr jūs neiesaistīsieties patiesā garīgumā, jūsu lūgšanai nebūs nepieciešamā 

spēka, lai to sajustu jūsu līdzcilvēki. 

101  Šo vārdu dēļ lai neceļas tie, kas sevi uzskata par pietiekami šķīstiem, lai tiesātu savus līdzcilvēkus. 

Patiesi es jums saku: es vienīgais varu spriest par viena un otra darbiem. 

102  Un arī jūs netiesājiet savus brāļus, pat ja pienāktu stunda, kad jūs redzētu, ka viņi Mani nodod. Jo 

jūs atcerieties, ka Es jums esmu teicis, ka tikai Es vienīgais varu spriest par garīgo tīrību vai nešķīstību. 

"Nesodiet," es jums esmu teicis, bet dodiet labu padomu, centieties izvairīties no savu līdzcilvēku 

kārdināšanas. Bet, ja jūs nespējat darīt nevienu no šīm lietām, tad centieties palikt patiesībā. Tad pienāks 

diena, kad tie, kas būs novirzījušies no ceļa, atgriezīsies uz tā, pārliecinājušies par savu kļūdu, un noticēs, 

ka jūs esat neatlaidīgi turējušies pie Maniem baušļiem. 

103  Vērojiet un lūdzieties, lai jūs būtu vienoti un mierā. Jūs jau esat Mana Vārda pēdējās dienās, un Es 

vēlos, lai tad, kad pienāks pēdējā diena, Es jūs atrastu garīgi vienotus. 

104  Es jums esmu devis daudzas mācības, lai jūs zinātu, kā novērst kāda jūsu brāļa un māsas 

atdalīšanos no tautas. Saprotiet, ka tie, kas ir spējuši Mani dzirdēt ļoti maz, var būt vāji. Dodiet viņiem 

spēku un ticību. 

Pat starp tiem, kas bieži Mani ir dzirdējuši, var būt sirdis bez stingrības, lai jūs dotu viņiem siltumu un 

iedrošinājumu dzīves ceļā. 

105  Kad jūs būsiet vienoti, tauta, jūs pulcēsieties, lai lūgtos par mieru pasaulē, sūtot savu dvēseli, kas 

uz domu spārniem pārtapusi par miera balodi, pie tautām. 

106  Nekad negaidiet, ka jūsu lūgšanu rezultāti būs tūlītēji. Dažkārt jums nāksies nedaudz pagaidīt, 

dažkārt - ilgi gaidīt, un dažkārt jūs pat nevarēsiet piedzīvot to, ko esat Man lūguši. Taču jūsu misija tomēr 

ir izpildīta. 

107  Jūs būsiet miera sējēji, bet es jums vēlreiz saku, ka jums nav jāgaida, ka jūs pļausiet pirms laika. 

Jums jāļauj šai sēklai dīgt, dīgt, augt un nest augļus, un tikai tad jūs varat novākt ražu un ļaut savai 

dvēselei piepildīties ar apmierinātību. 

108  Mācekļi, brīnieties, ka jūs to visu uzzināt caur vienu no saviem brāļiem un māsām, kuru Es 

pārveidoju par Savu instrumentu, lai jūs būtu liecinieki darbiem, ko Mans spēks dara, pārveidojot neveiklu 

radījumu par garīgi noderīgu būtni visiem un pārveidojot grēcinieku par būtni ar tīru sirdi un prātu, kas 

spēj nodot Manu Vārdu. 

109  Es jums esmu uzticējis arī savus balss nesējus, lai jūs tos vestu uz progresu un pilnību, un tagad, 

manas pasludināšanas pēdējās dienās, kopienas, kas ir spējušas savus balss nesējus pacelt, bauda garīgo 

"garšu" no nogatavojušos augļu garšas, kas ir loloti ar neatlaidību un mīlestību. 

110 Ne visi ir zinājuši, kā to darīt, jo daudzi no viņiem ir atstājuši novārtā balss nesējus, pametuši tos. 

Citiem viņi ir atņēmuši dzīvības asinis, neņemot vērā un bez žēlastības, un vēl citiem viņi ir nogriezuši 

zaļos dzīvības koka zarus. Te ir iemesls tai rūgtajai garšai, ko ļaudis bieži ir saņēmuši salduma vietā; no tā 
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ir radušās daudzas kļūdas, piemēram, par perfektu uzskatīt to, kas balss nesējam ir bijis tikai nepilnīgs, vai 

piedēvēt Man balss nesēju piemaisījumus, materializāciju vai nepilnības. 

Pēc manas aiziešanas jums būs jāatdala kvieši no pelavām, tas ir, jums būs jānoņem visi piemaisījumi, 

kas bija jāpievieno manam vārdam, lai jūs varētu nest šo mācību pasaulē. 

111. Ja kāds jums jautātu, kāpēc Es darīju Sevi zināmu ar tik daudzu balss nesēju starpniecību, jums 

būtu jāsaka, ka tad, ja Es būtu nācis pasludināt Savu Vārdu, kā to toreiz darīju Jēzū, Man būtu pieticis ar 

vienu cilvēku. Bet, tā kā Mana Manifestācija notika caur vienkāršiem un netrenētiem cilvēkiem un tajā 

pašā laikā Mana vēsts bija ļoti liela, ar vienu cilvēka intelekta orgānu nevarēja pietikt, bet bija jābūt tik 

daudziem, cik bija nepieciešams. 

112. Sākot no Roque Rojas, Mana pasludinājuma priekšgājēja, caur kuru runāja Elija, un no Damiana 

Oviedo, caur kuru Es devu Savu pirmo Vārdu šajā laikā, līdz pat pēdējiem balss nesējiem, katrs no viņiem 

ir darījis zināmu tikai daļu Mana Darba, bet ne visu Manu vēsti. 

113. Piemēram, caur Roku Rojasu Es jums atklāju, ka cilvēcei sākas Trešā ēra. Es jums atklāju sestā 

zīmoga atvēršanu, kurā ir ietverta gudrība, spriedums, dāvanas un daudzu senu pravietojumu piepildījums, 

lai izlietos gaismu uz katru garu un visu miesu. 

114. "Raksturojuma" jeb "zīmes" noslēpumu jums atklāja šis vīrs, un viņš jums atgādināja par Trešās 

ēras izredzēto simbolisko skaitu. 

115. Vēlāk ar Damiānas starpniecību jums tika atklāts manas atnākšanas mērķis ─ dāvanas, ko katrs 

māceklis nes sevī, kā arī datums, kad mana parādīšanās beigsies. No šīm lūpām nāca vārds, ko mans Gars 

toreiz atnesa un izteica caur vienkāršām mācībām un nelielām līdzībām pirmajiem mācekļiem. 

Bet garīgais vārds nāca arī no Marijas kā bezgalīga maiguma un neizsakāma mierinājuma vēsts 

ikvienai nomocītai sirdij. 

116 Ar Roku un Damiānu viss bija tikai sākums, solījums. Bet, gadiem ejot, balss nesēji, kas viņiem 

sekoja, arvien vairāk un vairāk iedziļinājās balss nesēja uzdevuma noslēpumā, ļaujot manam vārdam kļūt 

plašākam, manam darbam iegūt skaidru formu un noslēpumiem tikt atšķetinātiem. 

117. Cik daudz siržu ir tikušas iedrošinātas un mierinātas, kad esat dzirdējuši Manu Vārdu caur Manu 

izredzēto prāta orgānu! Cik daudz dvēseļu ir izglābtas no tumsas, jo tās ir dzirdējušas Mani caur 

starpniecību! 

118. Es svētīju savus balss nesējus, kuri zināja, kā sagatavoties, un veltīja sevi manai kalpošanai. 

119. Tomēr Es jums arī saku, ka daudzi Mani bērni ir novērsušies no Manis un noliedzuši Mani, jo 

balss nesēji nav garīgi. Šiem cilvēkiem es piedodu un dodu viņiem iespēju pašiem iztīrīt savus traipus. 

120 Mīļotie ļaudis: Esiet nomodā un lūdzieties līdz pēdējiem manas parādīšanās mirkļiem, lai jūs 

varētu sākt jauno manas parādīšanās posmu ar stingru soli no gara uz garu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 357 
1 Šajā dienā jaunietis un jaunava stāv Manā priekšā, lai lūgtu, lai viņu savienība tiktu svētīta un 

apstiprināta ar Manu mīlestību. 

2 Un Es jūs pieņemu, Mani bērni, ne tikai šajā stundā, jo jūs vienmēr esat bijuši ar Mani un Es ar 

jums. 

3 Jūs ieradāties svinēt savu savienību, bet es jums saku: Jūs jau sen vieno liktenis. Taču cilvēkiem 

joprojām ir nepieciešams svinēt aktu, kas apliecina šo sadraudzību, divu cilvēku laulību, lai tā tiktu garīgi 

un cilvēciski atzīta un cienīta. 

4 Jūs neapmeklējat ceremoniju, jūs nākat, lai saņemtu glāstu, padomu no Tēva un norādījumus no 

Skolotāja. 

5 Jūs esat divas dvēseles, divas sirdis, kas apvienojas, lai veidotu vienu būtni un vienu gribu. Jūs esat 

bijuši tālu viens no otra dažādās pasaulēs un esat nākuši uz zemes, un šajā pārejā jūs esat pārbaudīti savā 

mīlestībā, savā pacietībā un palikuši uzticīgi Man. Jūs esat turējuši savus solījumus, ar mīlestību un ticību 

pārvarot visus šķēršļus. 

6 Jūs esat sava Kunga klātbūtnē, kurš rotā jūsu dvēseli un iedrošina to, lai ar šo grūto uzdevumu, ko 

Es jums norādīju, jūs varētu izpildīt to visaugstāko, ko Es esmu devis cilvēkiem cilvēkā. 

7 Tagad jūs ieejat šajā mīlestības, upurēšanās un dzīves iestādē ─ atteikšanās un paklausības 

liktenim ─ lai piepildītu ideālu. Un, lai jūsu solis jaunajā ceļā būtu drošs, jūs nākat, vēloties gaismu, un Es 

jums to bagātīgi izlieju. 

8 Tu, cilvēks: Tās spējas, ko Es devu pirmajam cilvēkam uz zemes, Es esmu devis arī tev: Talants, 

griba un enerģija ─ arī spēks, dzīvība un sēkla. Jūs simboliski turat zobenu labajā rokā un vairogu kreisajā. 

Jo zemes dzīve jūs izaicina uz cīņu, kurā jūs esat kareivji, miera, taisnīguma un tikumības sargātāji, 

cilvēces aizstāvji. 

Es daru jūs par kareivjiem šajā kaujā un jūsu kreisajā pusē, pie jūsu sirds, novietoju jaunavu. Garīgi, 

morāli un fiziski viņa ir zieds, ko Es kopju skaistā dārzā ─ baudas dārzā, ko vēlas cilvēciskās kaislības un 

ko Marija, Dievišķā Māte, vienmēr sargā un sargā, un apūdeņo ar kristāldzidru un tīru savas jaunavības un 

šķīstības ūdeni. 

9 Jūs pazemīgi lūdzāt Man šo ziedu, un Es ar mīlestību jums to devu. Tā ir vislielākā lieta, kas 

cilvēkam šajā dzīvē var piemist. 

Jums nav saistoši vecāki. Jo, lai piepildītu šo likteni, jūs no tiem attālinaties un paliekat uz dzīves cīņas 

ceļa. Arī jūsu bērni, kad pienāks laiks doties sava likteņa ceļā, aizies prom no jums, atstās vecāku mājas, 

un tad vīrieša sirdij paliks tuva tikai viņa dzīves biedre ─ sieviete, kuru viņš izvēlējās, kura dalījās viņa 

priekos un ciešanās un kuras saikni ar viņu var pārtraukt tikai nāve. 

10 Tas ir mans mīlestības vārds, kas jūs vieno un dod spēku jūsu uzņēmumam. 

11 Paceliet savu seju, staigājiet ar stingru soli, esiet viens otram kā stienis! Es jums abiem saku: esiet 

mīlošs apmetnis, kas žāvē asaras. Jo garīgi jūs abi esat vienādi, garā nav dzimuma vai atšķirības. Neviens 

no jums nav pārāks par otru. Bet, kad Es esmu iemiesojies, Es esmu licis vīrieti priekšā sievietei. 

12 Būt vīrietim ir pārbaudījums dvēselei, kam es to pakļauju. Būt sievietei ir arī dvēseles izpirkšana. 

13 Cilvēkā ir spēks, un viņam tas vienmēr jāizmanto ar izpratni. Sievietē, kas radīta ar maigumu un 

jūtīgumu, mīt mīlestība un upuris, un abi viens otru papildina. No šīs savienības, no šīs dvēseļu un 

ķermeņu kopības kā neizsmeļama straume izplūst dzīvība. No šīs sēklas un auglīgās augsnes izaug sēkla, 

kurai nav gala. 

14 Es svētīju jūs un savienoju ar sava Skolotāja roku, ar savu dievišķo skūpstu. Es jūs atstāju kā 

piemēru šai tautai, jo jūs esat šeit ieradušies ar garīgu sagatavotību un ar cieņu. 

15 Tauta tev kalpos kā liecinieks, un es uzskatu, ka viņi ir atbildīgi par tevi. Es gribu, lai viņi ar savu 

pacēlumu šajā mirklī izkaisītu jūsu ceļu ar laimi, lai vienmēr priecātos, redzot jūsu smaidus un jūsu mieru, 

un lai svētītu jūs savā vairošanā, kā Es svētīju jūs. Tā ir Mana griba. 

16 Jūsu derību apstiprināja nevis garīdznieka roka, bet gan mans mūžīgais likums, mana mīlestība. Es 

vedu jūs pa piepildījuma ceļu, un, kad jūsu dzīves ceļojums būs beidzies, jūs atskaitīsieties savam 

Kungam. Un tajā brīdī jūs atkal dzirdēsiet šī vārda skaņu ─ taču vairs ne cilvēka balss skaņu, bet to, ko 
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dzirdat savas sirdsapziņas dziļumos, un jūs teiksiet: "Tēvs, kas mūsu dvēselei iezīmējis ceļu, šodien mums 

saka, ka esam sasnieguši mērķi un ka mums būs jādod savs darbs." 

Tur Es jūs gaidu savā mājoklī, kalna virsotnē, lai jūs varētu redzēt savu Kungu. Es jūs pieņemšu šajā 

brīdī, dāvāšu jums Savus labumus un svētīšu jūs. 

17 Šodien Es jums dodu sēklu, tikai vienu, bet rīt jūs to atdosiet Man pavairoto. Bet, ja tu gribi zināt, 

vai tavs darbs Man ir tīkams, tad tu to varēsi saprast, kad tava sirds tev ir patīkama un sniedz gandarījumu. 

Marija svētī arī jūs, dāvā jums siltumu un svētlaimi, aicina jūs soli pa solim iet pa tikumības ceļu, 

vienmēr ar to tikumu un pacietību, kuras paraugu viņa jums ir devusi. 

18 Es jūs svētīju un vienoju. 

19 Cilvēki, šie ir Mani pēdējie pasludinājumi ar cilvēka starpniecību. "Kā mēs turpmāk svinēsim šo 

laulības aktu?" jūs Man jautājat, mīļie mācekļi, un Es jums atbildu: dariet to savas kopienas lokā. 

Apvienojieties to priekšā, kuri ir sagatavojušies kā šīs mācības apustuļi. Bet viņi jūs neapvienos, jo es šo 

uzdevumu neesmu uzticējis nevienam cilvēkam. Es esmu jūsu likteņa Kungs. Sagatavojieties fiziski un 

garīgi, lai stātos sadraudzībā ar Mani, un tad jūsu dzīves derība paliks neizdzēšami ierakstīta mūžīgajā  

grāmatā. 

20 Ja šajā svinīgajā brīdī, kad divas būtnes apvienojas, lai veidotu vienu, un iet šo mīlestības, 

pašaizliedzības un upurēšanās ceļu, jūs vēlaties lasīt manas mācības, kas runā par šīm lietām, jūs varat to 

darīt. Tad pēc mana vārda jūsu sirdis tiks iedrošinātas savā apņēmībā, un jūsu soļi kļūs droši. 

21 Es vēlos, lai jūs dzīvotu ar šo vienkāršību un sauktu par laimīgiem tos, kuri svin savu laulību ar 

apmierinātību un prieku. Jo viņi saņems žēlastību un svētības savā dzīves ceļā. 

22 Atnāks jūsu līdzcilvēki no dažādām reliģiskajām kopienām, un, lai gan daži sapratīs šī garīgā akta 

patiesumu, citi būs sašutuši. Bet jūs ar saviem tikumīgajiem darbiem pierādīsiet, ka Es jūs svētīju, un jūsu 

savienība ir nešķirama. 

23 Šajā dienā es jums teicu, ka brīdis, kad šis akts tiek svinēts, ir tikai jūsu derības apstiprinājums. Jo 

jums bija lemts satikties jau agrāk, un pievilcība un mīlestība starp jums jau pastāvēja. Es ļauju un uzdodu 

jums veikt šo aktu jūsu radinieku, draugu un vecāku klātbūtnē, lai jūsu laulība tiktu atzīta un cienīta. 

24 Pagaidām cilvēka pacēlums un intuīcija vēl nav tik liela, lai atzītu, ka divi cilvēki ir savienoti 

svētajā derībā manā vārdā, pat ja tos nav savienojis dzimtsarakstu sekretārs vai garīdznieks. Bet tas laiks 

pienāks, un tad, kad viņi satiksies, ne vīrietim, ne sievietei nebūs šaubu. Viņi atpazīs Manis noteikto 

stundu un zinās, kā sagatavoties, lai droši un droši svinētu laulības savienību, un sabiedrība viņus 

nenosodīs par to, ka garīdznieks nav apstiprinājis viņus pie altāra. Tas laiks pienāks, bet vispirms, kamēr 

pasaule virzās augšup dvēselē, rīkojieties tā, kā Es jums šodien esmu pavēlējis. 

25 Otrajā laikmetā es iegāju daudzu pāru mājās, kuri bija precējušies saskaņā ar Mozus likumu, un vai 

jūs zināt, kā es daudzus no viņiem atradu? Strīdi, kas iznīcina miera, mīlestības un uzticības sēklas. Es 

redzēju ienaidu un nesaskaņas viņu sirdīs, pie viņu galda un viņu nometnē. 

Es iegāju arī daudzu cilvēku mājās, kuri ─ bez laulības dzīves apstiprinājuma ar likumu ─ mīlēja un 

dzīvoja kā zvirbuļi savā ligzdā, glāstot un sargājot savu mazo mīluli. 

26 Cik daudz ir tādu, kas dzīvo zem viena jumta, bet viens otru nemīl, un, tā kā viņi viens otru nemīl, 

viņi nav vienoti, bet garīgi šķirti! Tomēr viņi neļauj atklāt savu šķelšanos, baidoties no dievišķa soda, 

cilvēku likumiem vai sabiedrības sprieduma, bet tā nav laulība; ar šiem cilvēkiem nav ne saticības, ne 

patiesības. 

Taču viņi demonstrē savu viltus kopību, apmeklē ģimenes un baznīcas, dodas pastaigās, un pasaule 

viņus nenosoda, jo viņi prot slēpt savu mīlestības trūkumu. No otras puses, cik daudziem, kas mīl viens 

otru, nākas slēpt, slēpt savu patieso vienotību un paciest neizpratni un netaisnību. 

27 Cilvēks nav attīstījies pietiekami augstu, lai redzētu un pareizi novērtētu sava tuvākā dzīvi. Tie 

cilvēki, kuru rokās ir garīgie un laicīgie likumi, nepiemēro patiesu taisnīgumu, lai sodītu šādus gadījumus. 

Bet tie sapratnes un izpratnes laiki, kurus Es jums pasludinu, kuros cilvēce tiks pilnveidota, pienāks, un 

tad jūs pieredzēsiet, kā patriarhu laikos pirms Mozus, ka mīlētāju savienība notiks tā, kā Es to esmu darījis 

šodien ar saviem bērniem: garīgā veidā. Tā jūs darīsiet arī nākamajos laikos: to vecāku klātbūtnē, kuri 

apvienosies, draugu un radinieku klātbūtnē, vislielākajā garīgumā, brālībā un priekā. 

28 Kad uz zemes būs daudz miera un labas gribas cilvēku, jūs redzēsiet, kā uzplauks manas dievišķās 

institūcijas, un mani likumi padarīs jūsu dzīvi skaistāku. Miera, saskaņas un labklājības laiki atgriezīsies, 
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nesamazinot jūsu civilizāciju un zinātni. Drīzāk Es jums saku, ka, ja cilvēks, neskatoties uz to, ka nav 

strādājis pie sevis, ir atklājis daudzas lietas paaugstinājuma, mīlestības un žēlsirdības trūkuma dēļ un no 

dabas izrāvis daudzus tās noslēpumus, cik daudz vairāk viņš sasniegs, ja viņš celsies pie Manis, lai lūgtu, 

lai Es atklātu viņam noslēpumus un apgaismotu viņa būtību, lai darītu lielus, labdarīgus darbus! Es došu 

cilvēkiem, lai šī pasaule kļūtu par gaismas, pestīšanas un labklājības valstību visiem Maniem bērniem, jo 

Es gribu, lai jūs iemantotu Manu gudrību un mieru. 

29 Es apvelku jūs ar Savu Universālā staru gaismu, kas nolaižas un iekļūst jūsu sirdī un izveido tur 

savu mājvietu, savu templi. Tajā Es saņemu jūsu upuri, jūsu, kas Mani mīlat, veltījumu, un Es dzirdu jūsu 

balsi, kas vienlaikus ir lūgums un paklausība Manai gribai. 

30 Neraugoties uz nelaimēm, kuras jūs pārdzīvojat, jūs izrādāties stipri sava pacēluma dēļ un jūtaties 

laimīgi, ka esat Mani mācekļi. Jūs esat iesaistīti lielā garīgā un zemes cīņā, izmantojiet laiku, ko Es jums 

esmu piešķīris, un šajā cīņā gaidiet, ka laikus pļausiet augļus. 

Jūsu darbs uz zemes dos savu ražu dienu pēc dienas, kad jūs dosieties atpūsties, un jūsu garīgie darbi 

pilnībā uzplauks, kad jūs būsiet sasnieguši savas misijas beigas, pildot Manus likumus. 

31 No jūsu dvēseles nāk nemitīga lūgšana par mieru un atvieglojumu citām tautām, kas cieš 

nesalīdzināmi vairāk nekā jūs. 

Jūsu tautu sasniedz ziņojumi par iznīcību, izmisumu un nāvi, kas piepilda jūs ar sāpēm un bailēm ─ ne 

par savu vai savas ģimenes dzīvību, bet par to cilvēku dzīvību, kuri cieš tālu no jums un kuri ir jūsu 

kaimiņi. Es izjūtu līdzjūtību, dzirdot jūsu lūgumus un nesot šīm tautām jūsu miera un žēlsirdības vēsti. 

32 Mīļotie mācekļi, jūs dzīvojat šī kontinenta sirdī. Man ir paticis sūtīt jūsu izraēliešu dvēseles uz šo 

bagāto un auglīgo zemi ar tās spožo sauli, ar mirdzošām debesīm, ar ielejām un kalniem, ko klāj zaļumi, 

skaistām un ūdeņainām upēm un brīnišķīgām puķēm ─ ar visu, kas var atsvaidzināt un padarīt skaistāku 

jūsu zemes dzīvi. Taču šī krāšņuma un žēlastības vidū vidi apdraud nežēlīgs karš. 

     Jūs sasniedz sāpju kliedzieni, žēlabas, zaimošana un apvainojumi. Bet es neredzu jūsu vidū kareivīgu 

noskaņojumu, jūs neesat paņēmuši ieročus, lai sevi aizstāvētu vai uzbruktu. Es redzu šajā tautā tikai 

padevību taisnīgumam un nepatiku pret cilvēku ļaunumu. Taču es no jums prasīšu ko vairāk. Es vēlos 

redzēt jūsu uzticēšanos Man, jūsu garīgo sagatavotību, lai palīdzētu savam tuvākajam viņa vai viņas 

pārbaudījumā. 

33 Šodien, tāpat kā agrāk, cilvēce dzīvo karu ielenkumā. Tā nav vēlējusies audzēt miera sēklas, taču 

šīs sēklas vienmēr kā manna tuksnesī nokritīs katra miera alkstoša cilvēka sirdī. 

34 Es esmu sūtījis ģimeņu klēpī būtnes ar lielu pacēlumu, lai iemiesotos ─ eņģeļus, kuru uzdevums 

jau no bērnības ir saliekt un padarīt mīļas dažādu rasu un ticību cilvēku sirdis. Bet ko cilvēce ir darījusi ar 

šiem vēstnešiem: apšaubījusi viņu vēstījumu, vajājusi un nogalinājusi viņus. 

35 Es redzēju, kā cilvēki agrākajos laikos izcīnīja slepkavnieciskus karus: Senajā Fenicijā un Sīrijā, kā 

arī romiešu un grieķu vidū. Nebija cieņas, mīlestības un taisnīguma ─ ne viņu starpā, ne arī starp tautām. 

Stiprais nekad nav pacēlis vājos, un varenais nekad nav izstiepis savu roku pret nabagiem. Viņš, kurš 

parādīja civilizācijas gaismu, nelika to ar mīlestību, ar patiesu ideālismu nest tautām, kas bija tumsā. Viņa 

iekarojumi vienmēr notika ar spēku, naidīgumu, varaskāri vai netaisnību. 

Kad Es, Tēvs, redzēju, ka nezināšana valda gan vienos, gan citos, Es sūtīju to tautu sirdīs, kuras 

atšķīrās ar savu pasaules uzskatu un paražu dēļ, Savus praviešus un ceļa rādītājus, lai tie runātu par vienīgo 

patiesību un vestu tās uz vienu un to pašu mērķi. 

     Viņi runāja un sagatavoja cilvēku prātus manai atnākšanai tajā Laikmetā, ko jūs tagad saucat par Otro 

Laikmetu. Un, kad pienāca manas atnākšanas laiks, es apstiprināju šo uzticīgo praviešu vārdus, un viss 

notika, kā viņi bija sacījuši. 

36 Mana mācība nebija domāta tikai jūdu tautai, pat ja tā bija garīgi sagatavota, jau agrākajos laikos 

lielos pārbaudījumos attīrīta, lai uzņemtu Mesiju savā paspārnē. Bet man uzticētais testaments bija domāts 

visu rasu cilvēkiem. 

Tās tautas vidū parādījās apustuļi, mocekļi un daudzi vīrieši un sievietes, kuri dzīvoja priekšzīmīgu 

dzīvi un zināja, kā sēt mīlestības sēklu. Bet arī citās dzimtajās zemēs un zemēs tālu no Jūdejas sāka 

uzplaukt mans vārds, ko bija atnesuši mani pirmie mācekļi. 



U 357 

117 

37 Bet bija nepieciešams, lai šajā "Jaunajā pasaulē", kuru apdzīvoja cilvēki, kas Mani dedzīgi mīlēja 

un meklēja Mani, lai ziedotu savu dāvanu un upuri, iezaigotu gaisma, atnāktu Mana mīlestības vēsts, 

Mana mācība, kas prasa tikai to, lai jūs mīlētu cits citu Manī. 

38 Es pieņēmu to radību nepilnīgo pielūgsmi, kuras Mani mīlēja, jo tā tika piedāvāta nezināšanas dēļ. 

Vēlāk, kad attālums starp abiem kontinentiem tika pārvarēts un sēkla tika atvesta uz šejieni, lai tiktu 

izkaisīta šajā Jaunajā Pasaulē un ievietota tās iedzīvotāju mīlošajās sirdīs ─ cik daudz netaisnības un 

vardarbības tie, kas sevi sauca par Maniem mācekļiem, īstenoja pār tiem cilvēkiem ar vienkāršām sirdīm 

un paceltām dvēselēm! 

39 Viņu tīrie un sirsnīgie rituāli un paražas saņēma tikai to cilvēku nosodījumu un bargumu, kuri 

uzskatīja sevi par pārējiem un tomēr izrādīja vislielākās atpalicības pazīmes. Tikai pamazām šī tauta caur 

uzticīgajiem mācekļiem saņēma manu mantojumu un saprata savu dievišķo tīrību un izcelsmi. 

40 Šodien es redzu, ka jūs esat apdraudēti no jauna, ka jūs ieskauj spēcīgas tautas, kas alkst jūsu 

mantojuma un traucē jūsu dvēseli. Jūs vēl neesat sasnieguši savas krāšņuma virsotni, bet jūs joprojām 

spīdēsiet gan garīgi, gan pasaulīgi. Es jūs brīdinu, lai jūs neiegrimtu letarģijā, ka jums jālūdzas un jāsargā 

savs mantojums. 

41 Šajā laikā es esmu atnācis pie jums un atkal dāvāju jums savu mīlestības mantojumu. Mana sēkla 

nepazūd. To var plosīt spēcīgas vētras. Bet, kad stihija noplēš tās vārpas, graudi iekrīt augsnē un atkal 

dīgst, lai nemitīgi vairotos. 

42 Jūs būsiet gaisma šajā pasaulē, jūsu tauta būs lāpa citu tautu priekšā, kamēr vien jūs mīlēsiet mieru 

un labestību visās tās izpausmēs. Jau tagad jūsu vidū ir tie, kas būs miera apustuļi. Es esmu sagatavojis 

viņu dvēseles, lai šī gaisma varētu uzplaukt viņu vārdos un norādījumos. Tad jums, kas strādājat garīgi, 

kopā ar jūsu valdniekiem, kuri rūpējas par šīs tautas labklājību, izdosies paplašināt jūsu labumus tiem, kas 

alkst pēc miera, patiesības un taisnīguma. 

43 Gaisma simboliski nāca no Austrumiem uz Rietumiem, bet tagad šī vēsts, ko Es jums esmu 

atnesis, pāries no Rietumiem uz Austrumiem, un abas tās saplūdīs vienā, tāpat kā patiesības atziņa, 

civilizācijas un rases. Tad, kad būsiet apvienojušies, jūs sapratīsiet, ka gaisma nav nākusi no cilvēka 

cilvēkam, bet gan no Dievišķā Gara Viņa bērniem. 

44 Šodien daudzi Mani noraida, noliedz un cenšas radīt jaunus ceļus. Bet Bauslības taisnais un šaurais 

ceļš ir visur, kur vien ir cilvēki. Jo šis likums ir katra cilvēka sirdī, talantā, garā ─ tas ir vienīgais ceļš, pa 

kuru jūs nonāksiet pie Manis un kas vienmēr aicina uz labestību, žēlsirdību un apdomību. Jūs varēsiet tikt 

apgrūtināti ar lieliem pārbaudījumiem un sabrukt zem to svara. Bet, ja tu mīli taisnību, tu atkal celsies 

stiprāks nekā iepriekš un triumfēsi, jo tikai labestība ir mūžīga. 

45 Ja tu vēlies mieru kādai tautai, tev nav nepieciešams pie tās doties. Miers jūsu sirdī vai jūsu mājās. 

Ar to pietiks, lai panāktu harmoniju un vienotību šīs tautas garā. 

46 Gan labais, gan ļaunais var tikt nodots no attāluma. Tāpēc Es esmu jūs mācījis nākt palīgā tiem, 

kam nepieciešama jūsu palīdzība, neatkarīgi no tā, vai viņi ir tuvu vai tālu, ar sagatavotu dvēseli. Bet 

sargieties no domu sūtīšanas, kas kurina karu. Nevēlieties vienas tautas sakāvi un citas uzvaru, jo šī 

ietekme atnāks un izraisīs apvērsumus. Mīliet pāri visam un esiet iecietīgi pret visiem saviem 

līdzcilvēkiem. 

47 Ja jūs satricina to ievainoto sāpes, kas cietuši no kara nežēlības, un jūs vēlaties sūtīt viņiem mazliet 

miera un mierinājuma, sameklējiet tuvāko slimnieku, ņemiet viņu par prokuristu tiem, kuru nav, un Manā 

vārdā ielieciet viņā savu žēlastību, un Es noglāstīšu un dziedināšu daudzus slimniekus šajās sāpju pilnajās 

tautās. 

48 Pārliecinieties, ka jūsu mājas ir templis, no kura gaisma izstaro gaismu, lai apvītu tos, kas jums 

apkārt, un ārpus šīm robežām citi sajustu labsajūtu un dalītos ar jums jūsu sagatavošanā. 

49 Drīz jūs svinēsiet Mesijas piedzimšanu. Tuvojas dienas, kad cilvēce atcerēsies šo notikumu. Tās 

tautas, kas joprojām dzīvo mierā, to svinēs ar prieku. Bet ir daudzi cilvēki tālās tautās, kuriem ir pienācis 

posta laiks un kuri mēģinās uz brīdi aizmirst satraukumu, bailes, lai piesauktu Manu Garu un atsauktu 

atmiņā šo notikumu. Citi jau cieš no kara sekām, kas viņus ir iegrūdis bāreņu statusā, nabadzībā un licis 

viņiem iepazīt sāpes visās to izpausmēs. 

50 Es visus apvelkšu ar savu mīlestību, Es atbildēšu uz viņu lūgšanām, un virs šīs cilvēces spīdēs 

gaismas straume. 
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51 Ir nepieciešams, lai jūs sagatavotos, lai jūs savās sirdīs saglabātu visu to mīlestību, ko Es jums 

esmu atklājis divās Savās reizēs, lai jūs mīlētu cits citu ar pilnīgu mīlestību un vienmēr būtu patiesa 

taisnīguma aizlūdzēji un starpnieki. Jo es tevi esmu izredzējis, lai ar tavu starpniecību noslēgtu derību ar 

visiem cilvēkiem. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 358 
1 Svētīgi jūs visi ─ ne tikai šajā vietā, bet visās vietās, kur jūs pulcējaties, lai būtu kopā ar savu Tēvu 

─ kas klausāties Viņa vārdu kā viena dvēsele. 

2 Ļoti īss ir laiks, kas jums atlicis Manas mācības saņemšanai caur Manu balss nesēju muti, lai jūs 

iemācītos, kā sagatavoties, lai pēc tam varētu klausīties Mani garīgā klusumā. Bet patiesi, es tev saku, es 

nekad tevi nepametīšu, es vienmēr būšu tev tikpat tuvu kā šajos brīžos. 

3 Es esmu visur klātesošs, Es esmu visā Visumā un katrā no saviem bērniem. Bet ne visi jūs jūtat 

sava Tēva tuvumu, sava Dieva klātbūtni. 

4 Man ir Mana svētnīca jūsu sirdī, Es esmu jums devis atslēgu, lai jūs varētu to atvērt. Bet tam ir 

jādzimst no jūsu pašu gribas, tas ir jūsu pienākums. 

5 Es jums esmu devis garu, kas ir daļa no Sevis, un materiālu čaulu, kurā dzīvot uz zemes. Bet 

patiesi Es jums saku: ja jūs zināt, kā pārvarēt pārbaudījumus, kas jums jāiztur šajā dzīvē, jūs sasniegsiet 

garīgo atbrīvošanos. 

6 Pirmajā Laikā Es devu apgaismotām garīgām būtnēm misiju iemiesoties uz šīs planētas un runāt ar 

cilvēci kā praviešiem. Otrajā Laikā no manas lielās žēlastības mans Dievišķais Vārds kļuva par cilvēku, lai 

jūs labāk saprastu savu Dievu. Es atnācu ar Jēzu, lai runātu jums par mīlestību. Un tagad, trešajā laikmetā, 

es atkal esmu atnācis ─ Garā ─ lai sniegtu jums savu mācību. 

7 Lai cilvēce sasniegtu garīgo briedumu, bija jāpaiet ilgam laikam. Jūs vienmēr esat pakļāvušies 

divām galējībām: viena no tām ir materiālisms, ar kura palīdzību jūs meklējat lielākas pasaulīgas baudas, 

bet tas patiesībā ir kaitīgi, jo neļauj garam pildīt savu uzdevumu. Bet jums ir jāizvairās arī no otras 

galējības - no "miesas" nonāvēšanas, no pilnīgas noliegšanas visam, kas pieder šai dzīvei; jo Es jūs esmu 

sūtījis uz šo zemi, lai jūs dzīvotu kā cilvēki, kā cilvēciskas būtnes, un Es jums esmu parādījis pareizo ceļu, 

lai jūs dzīvotu tā, ka jūs "atdotu ķeizaram, kas ķeizaram, un Dievam, kas Dievam". 

8 Es esmu radījis šo pasauli jums ar visu tās skaistumu un pilnību. Es jums esmu devis cilvēka 

ķermeni, ar kura palīdzību attīstīt visas spējas, ko Es jums esmu devis, lai sasniegtu pilnību. 

9 Tēvs nevēlas, lai jūs liegtu sev visu labo, ko šī pasaule jums piedāvā. Taču jums nevajadzētu likt 

miesu augstāk par dvēseli, jo miesa ir pārejoša, bet dvēsele pieder mūžībai. 

10 Cīnieties, cīnieties, lai sasniegtu dvēseles pilnību. Es jums esmu parādījis ceļu, kā sasniegt šo 

mērķi. Es esmu uzticējis jums lūgšanu kā "ieroci", kas ir pārāks par jebkuru materiālu ieroci, lai jūs 

aizsargātu pret nodevību dzīves ceļā. Bet vislabākais ierocis jums būs tad, kad jūs izpildīsiet manu likumu. 

11 No kā sastāv lūgšana? Lūgšana ir lūgšana, aizlūgšana, pielūgsme un garīga kontemplācija. Visas 

tās daļas ir nepieciešamas, un viena nāk no otras. Patiesībā es jums saku: Lūgšana ir lūgšana, kurā cilvēks 

lūdz Mani piepildīt viņa vēlmes, apmierināt viņa ilgas ─ to, ko viņš uzskata par vissvarīgāko un 

glābjošāko savā dzīvē. Un patiesi, Es jums saku, Mani bērni, ka Tēvs uzklausa lūgumus un dod katram to, 

kas viņam visvairāk vajadzīgs, kad vien tas viņam nāk par labu. Taču piesargieties lūgt kaut ko tādu, kas ir 

pretrunā ar jūsu dvēseles glābšanu. Jo tie, kas lūdz tikai materiālās vērtības, miesas priekus un pārejošu 

varu, lūdz, lai viņu dvēseles tiktu ieslēgtas ķēdēs. 

12 Fiziskās baudas nes tikai ciešanas ─ ne tikai šajā pasaulē, bet arī pēc pāriešanas uz garīgo pasauli, 

jo arī tur var sasniegt šo fizisko vēlmju ietekmi, un, tā kā dvēsele nespēj no tām atbrīvoties, tā turpina 

mocīties ar šīm vēlmēm un vēlas atkal un atkal atgriezties uz zemes, lai reinkarnētos un turpinātu dzīvot 

materiāli. Tādēļ, mani bērni, lūdziet tikai to, kas jums patiešām vajadzīgs jūsu dvēseles labumam. 

13 Otra lūgšanas forma - aizlūgšana - izriet no mīlestības uz savu tuvāko, no tās mīlestības, kuru Es 

jums mācīju kā Skolotājs, kad nāku šajā pasaulē. Lūdzieties par saviem brāļiem un māsām tuvumā un 

tālumā, par tiem, kas cieš no kara sekām dažādās valstīs, kas cieš no šīs pasaules pārejošo valdnieku 

tirānijas. 

14 Sagatavojieties, mani bērni, lūdzieties par saviem līdzcilvēkiem, bet arī šajā aizlūgšanā jums 

jāzina, kā lūgt, jo svarīga ir dvēsele. Ja jūsu brālis, vecāki vai bērni ir slimi, lūdzieties par viņiem, bet 

neuzstājiet, lai viņi paliek šajā dzīvē, ja dvēselei tas nav vajadzīgs. Drīzāk lūdziet, lai šī dvēsele tiktu 

atbrīvota, lai tās ciešanas to attīrītu, lai sāpes veicinātu dvēseles augšupejošu attīstību. Tāpēc Skolotājs jau 

Otrajā Laikā mācīja jums sacīt: "Tēvs, lai notiek Tava griba!". Jo Tēvs zina labāk par visiem saviem 

bērniem, kas nepieciešams dvēselei. 
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15 Trešais lūgšanas veids - pielūgsme Dievišķajam Garam - nozīmē pielūgsmi visam, kas ir pilnīgs, jo 

caur šādu lūgšanu jūs varat apvienoties ar pilnību, ar mīlestību, kas aptver visu Visumu. Adorācijā jūs 

varat atrast pilnības stāvokli, kas jums visiem ir jāsasniedz, un adorācija ved jūs tālāk uz garīgo 

kontemplāciju, kas kopā ar adorāciju ved jūs uz vienotību ar Dievišķo Garu, Mūžīgās Dzīvības Avotu ─ 

Avotu, kas dienu pēc dienas dod jums spēku sasniegt Tēva Valstību. 

16 Tā jums vajadzētu lūgt: sākot ar lūgšanu un beidzot ar garīgu apceri. Tas dos jums spēku. 

17 Tad, kad esat labi sagatavojušies, jums vajadzētu ne tikai cīnīties par sevi, bet arī palīdzēt saviem 

līdzcilvēkiem iet šo ceļu. Jo jūs nevarat sasniegt pestīšanu tikai paši, bet jums ir jācīnās, lai sasniegtu visas 

cilvēces pestīšanu. 

18 Cilvēki kliedz: "Ja ir žēlsirdīgs un mīlestības Dievs, kāpēc labajiem jācieš no ļauno rokām un 

taisnajiem - no grēcinieku rokām?" Patiesi es jums saku, mani bērni, ka neviens cilvēks nenāk šajā 

pasaulē, lai pats sevi glābtu. Viņš nav vientuļš indivīds, bet gan daļa no veseluma. 

19 Vai cilvēka ķermenī vesels un perfekts orgāns necieš, ja citi orgāni ir slimi? 

Tas ir materiāls salīdzinājums, lai jūs varētu saprast, kādas attiecības pastāv starp katru personu un 

pārējām. Labajiem ir jācieš no sliktajiem, bet labie nav pilnīgi nevainīgi, ja viņi nestrādā savu brāļu un 

māsu garīgās attīstības labā. Bet kā indivīdam katram ir sava atbildība, un, būdams daļa no Mana Gara un 

līdzīgs Viņam, viņš ir apveltīts ar gribu un inteliģenci, lai sekmētu visu progresu. 

20 Kopš Pirmās ēras Es esmu runājis uz jums caur Saviem praviešiem, lai jūs vadītu, bet ne lai 

piespiestu jūs pildīt Manu likumu. 

Taču laiks ir pagājis, un cilvēka garīgā dvēsele ir attīstījusies, sasniegusi briedumu un tagad spēj izprast 

savu kā garīgās dvēseles misiju. Cilvēcei, kas ir tik tuvu bezdibenim, pazušanai, ir nepieciešama jūsu 

garīgā palīdzība. 

21 Tā ir cīņa, pēdējā cīņa, visbriesmīgākā un briesmīgākā cīņa starp tumsu un gaismu. Šobrīd visi 

tumsas gari apvienojas, un visiem gaismas gariem ir jāstājas pretī šim spēkam. 

22 Jūs, kas esat Mani dzirdējuši, kas nesat sevī Svētā Gara gaismu, mostieties! Laiku vairs netērējiet 

laicīgiem mērķiem un zemes baudām. Cīnieties par cilvēci, cīnieties, lai Tēva Valstība ienāktu šajā 

pasaulē. Tā ir misija, ko es dodu visiem, sākot no vismazāk izglītotajiem un beidzot ar visizglītotākajiem. 

Garīgā pasaule ir kopā ar jums, un galvenokārt ar jums ir Tēvs, pilns mīlestības, pilns žēlsirdības ─ 

Tēvs, kurš ar bezgalīgām sāpēm redz ciešanas, ko cilvēki cits citam sagādā. 

23 Šī ir gaismas cīņa pret tumsu, un katram no jums ir jācīnās, līdz tiks izcīnīta uzvara. 

Lūdzieties, mani bērni, ar visu sirsnību. Sekojiet tam ceļam, ko Tēvs jums parādīja, kad Viņš šajā 

žēlastības rītā runāja ar jums par lūgšanu. Tā ir jūsu misija, tas ir veids, kā jūs sasniegsiet garīgo pilnību 

sev un pestīšanu tiem, par kuriem lūdzaties. 

24 Jau tuvojas stunda, kad jūs pēdējo reizi dzirdēsiet manu balsi caur cilvēku instrumentiem. Bet Tēvs 

jums atkal saka: Pēc 1950. gada jums nav no kā baidīties, ja jūs apvienojaties mīlestībā. 

25 Nedomājiet, ka Es meklēju tikai tos, kas ir tīras sirds, - nē, Es meklēju pazudušos, aptraipītos, kam 

visvairāk vajadzīga Mana žēlastība. Es arī nedomāju, ka man ir priekšroka ─ ne tiem, kas dzīvo greznībā, 

ne tiem, kas dzīvo nabadzībā. Es meklēju dvēseli, kam vajadzīga gaisma ─ slimo, cietušo, izsalkušo, un es 

apmierinu šīs vajadzības gan bagātajos, gan nabadzīgajos. 

26 Es nāku pie visiem, lai nesu tiem gaismas, mierinājuma un cerības vēsti ar mīlestības pilnas 

taisnīguma mācības palīdzību. Patiesi es jums saku, ka ikviens, kas pietuvojas, lai dzertu no šī avota, 

nekad nebūs vīlies. 

Ikviens, kas tajā meklē kaut ko sev par labu, to atradīs. Viss, ko es jums piedāvāju, ir taisnība, viss, ko es 

jums apsolīšu, piepildīsies. Manā Vārdā nav melu, kuru jūsu pasaule šobrīd ir pilna! 

27 Es jums piekrītu, ka jūs esat kļuvuši par šaubīgajiem uz zemes, jo jūsu līdzcilvēki jums ir daudz ko 

apsolījuši, bet neko nav piepildījuši. Tāpēc ir miljoniem cilvēku, kuri nekam netic un neko negaida, jo viņi 

ir kļuvuši par upuriem no vienas vilšanās līdz otrai. Bet es jums jautāju: Ko jūs sagaidāt no 

materiālistiskas, egoistiskas un necilvēcīgas pasaules? Ko jūs sagaidāt no tiem, kas valda pār pasauli un 

kurus nevalda sirdsapziņa, kas ir vienīgā gaisma, kas ved uz patieso ceļu? 

28 Atgriezieties pie Manis, bet nāciet pie Manis bez sūdzībām un aizvainojuma pret saviem 

līdzcilvēkiem. Nāciet pie Manis un ļaujiet Manam Vārdam atkal iedegt ticības gaismu jūsu dvēselē. Jo tad 
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jūs vairs nebūsiet vāji, no jums aizies rūgtums, un neuzticības un baiļu pret cilvēkiem vietā jums būs 

drosme dzīvot, cerība un tuvākā mīlestība. 

29 Kad mana gaisma būs iespīdējusi visās sirdīs un cilvēki, kas vada tautas, kas tās pamāca, un visi 

tie, kam ir jāveic vissvarīgākie uzdevumi, ļaus sevi vadīt un iedvesmot tai augstākajai gaismai, kas ir 

sirdsapziņa, tad jūs varēsiet uzticēties cits citam, tad varēsiet uzticēties saviem brāļiem, jo mana gaisma 

būs visos, un manā gaismā valdīs mana klātbūtne un mans mīlestības taisnīgums. 

30 Jūs šodien dzīvojat garīgā apjukuma laikā, kad ļaunumu saucat par labo, kad ticat, ka redzat 

gaismu tur, kur ir tumsa, kad dodat priekšroku liekajam, nevis būtiskākajam. Bet mana vienmēr gatavā un 

izpalīdzīgā žēlastība laikus iejauksies, lai jūs glābtu un parādītu jums patiesības gaišo ceļu, no kura esat 

novirzījušies. 

31 Tautas attīstās, un to zinātniskās zināšanas pieaug. Bet es jums jautāju: Kāda ir šī "gudrība", ar 

kuru cilvēki, jo vairāk tajā iedziļinās, jo vairāk attālinās no garīgās patiesības, kurā slēpjas dzīvības avots 

un izcelsme? 

32 Tā ir cilvēciska zinātne, tā ir zinātne, kā to ir sapratusi egoisma un materiālisma slimā cilvēce. 

33 Tad šīs zināšanas ir viltus un šī zinātne ir slikta, jo jūs ar to esat radījuši sāpju pasauli. Gaismas 

vietā valda tumsa, jo jūs arvien vairāk un vairāk dzenat tautas postā. 

34 Zinātne ir gaisma, gaisma ir dzīvība, spēks, veselība un miers. Vai tas ir jūsu zinātnes auglis? Nē, 

cilvēce! Tādēļ Es jums saku: kamēr jūs neļaujat gara gaismai iespiesties jūsu prāta tumsībā, tikmēr jūsu 

darbiem nekad nevarēs būt augsta un garīga izcelsme, tie nekad nevarēs būt kas vairāk par vienkāršiem 

cilvēciskiem darbiem. 

35 Īstās zināšanas, labā atziņa, ir Manī, un Es esmu Tas, kas iedvesmo tās tiem, kuri ir piedāvājuši 

Man savu prātu kā Manas atklāsmes glabātavu. Tie ir cilvēki, kuri pašaizliedzīgi ir veltījuši savu eksistenci 

atklājumam, atklāsmei, kas ir cilvēces labā. Šie cilvēki patiešām ir atklājuši gaismas ceļus, patiesi nesuši 

miera, veselības un mierinājuma vēsti saviem līdzcilvēkiem. Daži ir paveikuši perfektus darbus, citi ir 

bijuši ceļa rādītāji. Bet daži, tāpat kā citi, ar saviem darbiem ir mācījuši, ka viņu uzvaras atslēga ir 

labestība, mīlestība, dvēseles pacēlums. 

36 Patiesi Es jums saku: ar mērķi darīt labu un nest mieru tiem, kam tas vajadzīgs, jūs varēsiet atvērt 

Manas dārgumu krātuves slepenākās durvis, jo tur nav 

durvis, kas pretojas mīlestības aicinājumam. Savukārt tam, kurš savtīgu un augstprātīgu mērķu vadīts 

tiecas pēc mācīšanās, zināšanām un varas, ir jāgrābj, jālaupa, lai iegūtu kaut ko no tā, ko viņš vēlas, lai 

viņam atklājas. 

37 No tā visa jūs varat secināt, ka, ja jūsu zinātnes mērķis ir cilvēces labklājība un augstāka attīstība, 

tad tās dārgumu durvis būs atvērtas un atklās cilvēkam bezgalīgos dzīves noslēpumus. 

38 Cik maz tu esi ieguvis savam labumam un cik daudz esi pret to nozadzis, lai darītu tev ļaunu! 

39 Svētā Israēla tauta: celieties lūgšanā, lai jūs sajustu manu klātbūtni! Svētīgi tie, kas caur lūgšanu 

jūt mana Dievišķā Gara ietekmi, jo viņi nejutīsies bāreņi, kad mans Vārds būs pārstājis izpausties caur 

balss nesējiem. 

40 Svētīgi tie, kas ar mīlestību un šķīstību lūdzas un kas paceļas, lai tuvotos Man. Patiesi, man nav 

spriest, vai jūsu lūgšanas ir pārāka vai nepilnīga. Es esmu uzmanīgs pret katru lūgumu, bet Es esmu 

Skolotājs un mācu jūs lūgt. Es esmu pilnīgs un laboju jūs, lai jūs nepieļautu nekādas nepilnības. 

41 Mīļotie ļaudis: Cik bieži Tēvs ir redzējis, ka cilvēki uz zemes ir veikuši perfektu darbu cilvēkā, un 

tas Man ir bijis tīkams. Tomēr jūs vēl neparādāt Man pilnīgus darbus garīgajā, jo jūs sasniegsiet garīgo 

pilnību tikai tad, kad būsiet atmetuši visu materializāciju. Tad, cilvēki, jūsu gars ieraudzīs augstāku dzīvi, 

tas redzēs manu seju un dzirdēs manu mīlošo balsi. Tā patiesi sapratīs manu Likumu un zinās, kas tā ir, 

kas tā ir bijusi un kas tā būs mūžīgajā dzīvē. 

42 Šobrīd, Israēla tauta, šajā ķermeņa apvalkā, kurā Es esmu jūs sūtījis reinkarnēties, jūs esat kā 

bērns. Taču neuztraucieties, sapņojiet par pilnību, meklējiet to un tiecieties pēc tās. Jo jūsu liktenis ir 

bruģēt ceļu cilvēcei, miera, tikumības, pamācības un atklāsmes ceļu. 

43 Jūsu misija, Izredzētā tauta, ir radīt caurumu cilvēka dvēselei, lai tā atrastu savu Radītāju savā 

būtībā. 

44 Trīs reizes jūs esat atraduši ceļu, kas ved uz pilnību, jo jūsu sirdsapziņa ir kā spoža bāka, kurā deg 

lāpa. Taču jūs esat bijuši vāji un neesat spējuši uz šī ceļa saskatīt garīgo godību. Tēvonība un augstprātība 
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ir pakļāvusi jūsu dvēseli, un jūs esat izmantojuši savas dāvanas tikai tādēļ, lai radītu šajā pasaulē valstības, 

kurām jūs nepiederat, bet jūs esat bijuši kungi un ieguvuši bagātības, jums ir bijuši kalpi un tituli, jūs esat 

paaugstinājuši sevi pār citiem un esat aizmirsuši savu Tēvu, jūs esat aizmirsuši savu misiju. 

Bet pēc tam pat pasaule sacēlās pret jums, pazemoja jūs un pakļāva. Bet šajā nebrīvē, kurā tu esi kritis, 

Izraēl, tu neesi Mani aizmirsis, tu esi izmantojis sagatavošanās laiku, lai atkal stātos uz ceļa, kas ved pie 

Manis, un esi ieklausījies savas sirdsapziņas balsī. 

45 Kāpēc Tēvs ir pieļāvis šos kritienus? Kāpēc Tēvs ļāva jums iepazīt visas šīs dzīves tukšības, visas 

grūtības un viltus godību? Vai Tēvs patiešām to pieļāva? 

Jā, Mana izredzētā tauta, Es esmu pieļāvis, ka Manā priekšā paceļas izvirtības un cilvēku grēka tornis. 

Es esmu ļāvis Savā radībā rasties septiņiem lielajiem grēkiem, kuru dēļ visi pārējie. Bet patiesi es jums 

saku: Grēks nenāk no Manis, tas nerodas no Manis. Es esmu ļāvis tai pastāvēt tikai tādēļ, lai jūsu dvēsele 

varētu iegūt pieredzi, lai jūs varētu novērtēt sava Dieva varenību, Viņa pilnību, Viņa taisnīgumu, Viņa 

mīlestību, Viņa patiesumu, lai jūs varētu novērtēt to, kas ir pilnīgs, un arī zināt, kas ir nepilnīgs. 

46 Bet Tēvs jums saka: Tagad ar to pietiek! Es redzu jūs ieslodzītos, apgrūtinātus ar važām, grūtībām 

un slimībām. Bet jūs savā cietumā neesat Mani aizmirsuši, un Es jums saku: Tici Man un tev, Izraēla, Es 

tevi atbrīvoju! 

47 Tava attīstība ir liela, tava dvēsele ir liela un pazīst Mani. Jūs tajā uzkrāsojat patiesību, sirsnību, 

žēlsirdību un mīlestību, un ar šīm dāvanām jūs spēsiet nest pasaulei mieru, harmoniju, gaismu un 

pestīšanu. 

48 Kas var dot jums mieru šajā pasaulē un ierobežot karus, kas pārņem tautas? Tās ir jūsu spējas, tas 

ir jūsu patiesais varenums, kas balstās uz pazemību, uz lēnprātību. Svētīgi ļaudis, nekad nedodiet 

mīlestības vārdu vai patiesību par zemes naudu, nekad nepiedāvājiet žēlsirdības aktu ar glaimošanu, jo tad 

jūs nespējat liecināt, ka esat mani mācekļi. 

49 Izraēla tautai šajā Trešajā Laikā ir jābūt pazemības, lēnprātības un garīguma paraugam. Staigājiet 

pa pilnības ceļu. Tagad jūs zināt, svētītie ļaudis, ka miers, gudrība un pamācība, ko Es ieleju jūsu dvēselēs, 

nav domāta tikai tam, lai jūs to uzkrātu, bet jums tā ir jāizplata, jānodod tālāk, lai izplatītu šo mācību 

cilvēcei. Jūs esat tie, kam ir uzdots to darīt. 

50 Skolotājs jums saka: jums nepietiks ar to, ka nedarīsiet ļaunu. Jums jādara labi, lai jūs būtu manas 

Debesu valstības cienīgi. Es esmu jums piedevis visas jūsu vainas, visus jūsu kritienus, Es esmu jūs attīris 

no visiem jūsu traipiem ar Savu vārdu, ar Savām asinīm un asarām. Tāpēc Es jūs lūdzu cīnīties, pielikt 

pūles, lai jūs varētu sasniegt dzīves ceļa galu tur, kur esmu es. 

51 Cilvēki, apzinieties lielo misiju, ko Tēvs jums uzticēja jūsu radīšanas brīdī. Jūs nezināt, vai tā nav 

pēdējā iespēja apdzīvot zemi. Bet, ja jūs atstāsiet savu misiju nepabeigtu, Es jūs atkal sūtīšu pasaulē ─ 

vienus, lai novāktu ražu, bet citus, lai pabeigtu jūsu iesākto misiju. Bet citi no jums neatgriezīsies uz 

zemes. Es došu viņiem misijas, lai viņi varētu strādāt un cīnīties garīgajā. 

52 Es jums atklāsim lieliskas mācības no Augstā Aizsaulē. Jo es jūs gatavoju garīgajai dzīvei, 

patiesajai dzīvei, dzīvei, kurai nav ne sākuma, ne gala. Es tevi sagatavošu, parādīšu tev ceļu un arī durvis, 

jo tu esi pirmdzimtais, kam Es vienmēr esmu mācījis ceļu, ko tu mācīsi arī citiem. Un tāpat kā Es jums 

esmu parādījis ceļu šajā pasaulē, jums tas jāatpazīst arī Augstākajā Aizsaulē. Tad jūs turpināsiet vadīt 

dvēseles pa ceļu, kas ved uz patiesu mieru. 

53 Tauta: Jums ir pienācis laiks zināt, kā lūgt. Šodien Es jums nekliedzu krist uz zemes, Es nemācu 

jums lūgties ar savām lūpām vai piesaukt Mani ar izvēlētiem vārdiem skaistās lūgšanās. Šodien es jums 

saku: Mentāli vērsieties pie Manis, paceliet savu dvēseli, un Es vienmēr nāksim lejā, lai jūs sajustu Manu 

Klātbūtni. Ja jūs nezināt, kā runāt ar savu Dievu, tad jūsu nožēla, jūsu domas, jūsu sāpes Man būs 

pietiekamas, jūsu mīlestība Man būs pietiekama. 

54 Tā ir valoda, kuru es dzirdu, kuru es saprotu, valoda bez vārdiem, patiesības un sirsnības valoda. 

Tā ir lūgšana, kuru Es esmu jums mācījis šajā Trešajā Laikā. 

55 Ikreiz, kad esat paveikuši labu darbu, jūs esat sajutuši manu mieru, pārliecību un cerību, jo Tēvs 

tad ir ļoti tuvu jums. 

56 Manā Vārdā ir uguns, un ar šo uguni Es iznīcinu ražu. 

57 "Mīliet cits citu! Neizsmejiet viltus dievu, kuru pielūdz jūsu līdzcilvēki. Nepasludiniet sava 

līdzcilvēka mācību par nepatiesu, lai arī cik kļūdaina tā būtu. Ja vēlaties, lai cilvēki jūs cienītu un jums 



U 358 

123 

sekotu, vispirms parādiet cieņu. Bet nebaidieties no neviena, jo es jums esmu devis patiesību un vārda 

dāvanu. Celieties, runājiet un pārlieciniet savus līdzcilvēkus. Vārdā ir balzāms, mīlestība, spēks un 

dzīvība. Vārdā ir spēks, lai jūs varētu atvērties. 

58 Mans Vārds paliks pierakstīts uz visiem laikiem, no tā jūs sastādīsiet Trešā Laika Grāmatu, Trešo 

Derību, pēdējo Tēva vēsti, jo visos trijos laikmetos Dievam bija savas "zelta spalvas "*, lai atstātu cilvēcei 

savu gudrību. 
* Šis termins attiecas uz to Dievišķo pasludinājumu dalībnieku apzīmējumu, kuru uzdevums bija pierakstīt Kunga 

Vārdu stenogrammā. 

59 Mozus bija pirmā "zelta pildspalva", ko Tēvs izmantoja, lai uz svītras neizdzēšamiem burtiem 

uzrakstītu Pirmās ēras notikumus. Mozus bija Jehovas "zelta pildspalva". 

60 Starp maniem otrās ēras apustuļiem un sekotājiem Jēzum bija četras "spalvas", un tie bija Matejs, 

Marks, Lūka un Jānis. Tās bija Dievišķā Meistara "zelta spalvas". Bet, kad pienāca laiks, kad Pirmā Derība 

tika savienota ar Otro ar mīlestības, zināšanu un garīgā progresa saitēm, tā kļuva par vienu grāmatu. 

61 Trešajā Laikā, kad jums no jauna būs Mans Vārds, Es esmu iecēlis arī "zelta spalvas", lai tas tiktu 

saglabāts rakstveidā. 

Kad pienāks laiks, jūs sastādīsiet vienu grāmatu, un šī Trešās Ēras grāmata, kad pienāks laiks, tiks 

apvienota ar Otrās un Pirmās Ēras grāmatu, un tad no šo trīs laikmetu atklāsmēm, pravietojumiem un 

vārdiem taps Lielā Dzīvības Grāmata* visu dvēseļu pamācībai. 

Tad jūs zināsiet, ka visi vārdi ─ no pirmā līdz pēdējam ─ ir piepildījušies patiesībā un garā, ka visi 

pravietojumi bija Tēva cilvēcei atklātā vēstures gaita. Jo tikai Dievs var likt pierakstīt notikumus, kas 

notiks.  
* Patiesās Dzīvības Grāmatas 85. instrukcijas 24. panta skaidrojošais teksts: "Jums nav jāraizējas par to, lai šī (pašlaik 

topošā) Derība vai Grāmata tiktu apvienota ar iepriekšējām, jo tieši Es esmu apvienojis šajā Grāmatā trīs laikmetu 

atklāsmes un mācības, smeļot no tām būtību, lai radītu vienu vēstījumu." 

62 Kad pravieši runāja, to nedarīja viņi paši, bet gan Dievs ar viņu starpniecību. 

63 Saviem jaunajiem izredzētajiem Es esmu devis pietiekamu sagatavošanos, kā Mozum un četriem 

otrās ēras mācekļiem, lai Mans Vārds būtu uzrakstīts pilnīgi godīgi, pilnīgi skaidri un patiesi, jo tas ir 

domāts rītdienas paaudzēm, bet, ja kāds gribēs kaut ko pievienot vai svītrot no šīs Grāmatas, Es jūs saukšu 

pie atbildības. 

64 Nu, mani mīļie bērni: kam ir svarīga grāmata, kuru jūs sākat sastādīt? Patiesībā ─ neviens! Bet 

pienāks laiks, kad cilvēce, pilna vēlmes, pilna ziņkārības, lūgs jums jūsu grāmatu, un tad tā pamodīsies, 

pētīs manu vārdu un diskutēs par to. Šajā ideju sadursmē veidosies puses - zinātnieki, teologi un filozofi. 

Tautām tiks sniegta liecība par Tavu Vārdu un Gudrības grāmatu, un visi runās par manu mācību. Tas būs 

sākums jaunajai cīņai, vārdu, domu un ideoloģiju karam, bet beigās, kad visi būs patiesībā un garā 

iepazinuši, ka Kungs ir uzrakstījis Lielo Dzīvības Grāmatu, viņi apskaus viens otru kā brāļi un mīlēs viens 

otru, kā tāda ir Mana Griba. 

65 Kāpēc ar Jehovas Vārdu nepietika Pirmajā laikmetā, lai vienotu pasauli, un Jēzus mācība nespēja 

to izdarīt Otrajā laikmetā? Kāpēc nav bijis pietiekami šajā laikā, kad kopš 1866. gada Es esmu pasludinājis 

Savu Vārdu, lai tautas mīlētu viena otru un dzīvotu mierā? 

66 Ir nepieciešams, lai šīs trīs grāmatas veidotu vienu, lai šis Vārds apgaismotu visu pasauli. Tad 

cilvēce sekos šai gaismai, un Bābeles lāsts tiks atcelts, jo visi cilvēki lasīs Lielo Patiesās Dzīvības 

Grāmatu, visi sekos vienai un tai pašai mācībai un mīlēs cits citu garā un patiesībā kā Dieva bērni. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 359 
1 Mīļotie mācekļi: Priecājieties par sava Skolotāja pēdējām izpausmēm un pēc šī laika nāciet uz 

lūgšanu ceļu, lai runātu ar Mani. Lūdzieties vienmēr ─ gan miera dienās, gan pārbaudījumu dienās, lai jūs 

justos stipri un drosmīgi stāties pretī pārbaudījumiem. 

2 Šis laiks ir bijis garīgā apvāršņa paplašināšanās un laimes laiks tiem, kas saprata, kā interpretēt 

manu mācību. Bērns ir nācis pie sava Tēva un, pateicoties saņemtajām mācībām, ir juties tik drošs pie 

Viņa krūts, tik stiprs savās pārliecībās un arī tik mīlēts, ka viņš dzīvos tikai tādēļ, lai sargātu savu dārgumu 

un atcerētos privilēģiju, kas viņam ir piešķirta. Tomēr apzinieties, ka es visus savus bērnus mīlu ar tādu 

pašu mīlestību. Jūs visi veidojat Manu ģimeni, un, pat ja tikai neliela daļa no jums ir tieši pieredzējuši 

Manu izpausmi caur cilvēku, jūs visi esat saņēmuši gaismu un iedvesmu no Manis. 

3 Katram cilvēkam ir tikšanās ar Mani, un jūs visi nāksiet pie Manis. Ceļi ir sagatavoti. Vispirms ir 

aicināti visvienkāršākie prāti, tad nāks pārējie. Viņi ieradīsies pazemīgi, ar noliektām dvēselēm, brīvi no 

dumpinieciskuma un viltus diženuma. Un tajā stundā Es viņiem piedošu par viņu pazemību un pašizziņu 

un došu viņiem lielus uzdevumus, lai viņi varētu izpildīt lielo misiju, kas viņus gaida. 

4 Tajā laikā, kad Es visus aicināšu, cietā kakla cilvēki kļūs nodoti, cietsirdīgie kļūs maigi, un lepnie 

pratīs pakļauties patiesai paklausībai. Jo mans Gars visus mācīs, apgaismos un svētīs manus tik ļoti 

mīlētos bērnus, un no viņu dvēselēm pacelsies lūgšana, vienota mīlestības dziesma Tēvam un Radītājam. 

Šajās dienās uz šīs planētas ienāks dvēseles ar lielu tikumu, un tie, kas jau ir atgriezušies šeit, dosies uz 

citām garīgajām mājām ar lielu vēlmi pēc pilnības. 

5 Patiesi Es jums saku, jūs, kas esat sekojuši Manām mācībām, - kad šie balss nesēji klusēs un vairs 

nepārraidīs Manu Vārdu, jūs nejutīsiet, ka Es no jums attālinos. Jūs sajutīsiet Mani tuvu, Es būšu jūsu 

iekšējā templī, un tajā jūs turpināsiet dzirdēt Manu balsi un līdz ar to Manu vadību un mierinājumu. 

6 Par to, kas notiks šajā pasaulē pēc 1950. gada, jūs zināt maz. Bet es jūs brīdinu un saku jums, ka 

tajā rūgtajā kausā, ko cilvēce patlaban dzer, joprojām ir palikuši raugi, un sāpes pieaugs. Bet pēc tam, kad 

viņas izpirkšana būs beigusies, tas no viņas tiks noņemts, un viņai tiks piedāvāts jauns prieka kauss. 

7 Garīgā pasaule turpinās sniegt patvērumu un aizsargāt cilvēkus kā uzmanīgs viņu dzīves un 

pilnības sargs, tādējādi pildot misiju, ko tā ir saņēmusi no Manis. 

8 Pēc manas pēdējās nodarbības jūs turpināsiet studēt manus vārdus, lai zinātu, ko darīt, un, kad tas 

notiks, jūs kopā ar mani veidosiet vienotu garu, kas palīdzēs un aizsargās cilvēci. 

9 Dievišķā Māte visus savus bērnus apveltī ar savu vismīļāko mīlestību. Viņa ir aizsargājošs 

apmetnis nabagiem un bāreņiem, kā arī maiga aprūpe slimajiem un bezpalīdzīgajiem. Viņas gars, kas 

iestājas par visiem, palīdz šai pasaulei tās pārbaudījumu stundā. 

10 Ejiet caur savu pasauli savās domās un nesiet mierinājuma un brālības vēsti saviem līdzcilvēkiem. 

Savas parādīšanās pēdējā dienā Es runāšu uz visām tautām, un Mani vārdi paliks neizdzēšami ierakstīti 

manos mācekļos. Es jūs atstāju kā apustuļus, lai jūs dotos pie tiem, kam jūs esat vajadzīgi. 

11 Jūtieties mierīgi pie Manām krūtīm un aizmirstiet savas ciešanas. Jo Manas parādīšanās pēdējā 

dienā Es atrisināšu jums lielās problēmas, ar kurām jūs nāksiet Man priekšā. 

12 Sagatavojieties, jo jau tuvojas pārbaudes stunda! Svētīgi tie balss nesēji, kas līdz pēdējam brīdim ir 

nodevuši manu iedvesmu un apzinājušies savu misiju. 

13 Redzētājiem radīsies iespaids, ka Manī notiek jauna upurēšanas nāve, jo Mans Gars no mīlestības 

pret cilvēkiem bezgalīgi atkārto Viņa ciešanas. Atcerieties visus šos mīlestības pierādījumus, lai jūs varētu 

atrast pestīšanu. 

14 Marija rūpēsies par jums jūsu garajā ceļā, būs jums līdzās, tāpat kā viņa bija līdzās maniem 

mācekļiem Otrajā Laikā. Viņa bija mīloša un maiga Māte, kas ar savu maigumu dāvāja dvēselēm drosmi, 

piepildīja viņu sirdis ar prieku un dalījās ar tām viņu sāpju stundās. Un, kad viņa lūdza, arī Mātes domas 

pacēlās un gaidīja Tēva gribu. 

15 Šajā laikā Marija apsedz jūs ar savu garīgo apmetni, lai jūs nepārsteigtu gaidāmie pārbaudījumi. 

16 Ar savām dvēselēm un sirdīm jūs veidosiet templi, kurā Svētais Gars darīs sevi zināmu, lai jūs 

varētu atstāt paklausības un garīguma zīmi pasaulē. 

17 Mans Vārds kā jauna rītausmas gaisma pakāpeniski apgaismos un pamodinās visu tautu 

iedzīvotājus. 
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18 Es esmu zvaigzne, kas jūs ved uz Apsolīto zemi. Šeit ir mana Vārda koncerts, kas ir caurstrāvots ar 

mīlestību un iedrošina jūsu dvēseli tās ceļojumā. 

19 Kad sāpes jūs ir tuvinājušas Man, Es jūs pieņemu ar mīlestību ─ paļaujieties uz Mani. Es gribu būt 

kopā ar jums, un jūs būsiet kopā ar Mani, lai jūs un Es būtu viens šajā harmonijā. Es vēlos būt jūsu 

pavadonis, kas jums rāda ceļu uz attīstību ─ gaisma, kas vienmēr iet jums pa priekšu. 

20 Es esmu Skolotājs, kas jūs pārveido un garīgi pārveido, kas piepilda jūsu sirdi ar maigumu, lai tas 

izpaustos jūsu vārdos, jūsu izskatā un darbos. 

21 Esiet saskaņā ar mīlestību, kas ir spēks, kurš virza pasauli universālā vienotībā. Tuvojieties Man, 

lai jūs varētu saņemt Mana Vārda būtību, lai jūs varētu sajust Manas mīlestības bezgalību, lai arī jūs varētu 

iedrošināt cietušos un nosusināt asaras tiem, kas raud. 

22 Es sniegšu jums mierinājumu jūsu ciešanās, Es dziedināšu jūsu brūces un atstāšu jūsos tikai 

pieredzes gaismu, lai jūs varētu pārdomāt un nodrošināt, ka jūsu dvēsele tuvojas Man. 

23 Ja jūs sevi garīgi pilnveidosiet, tad jūsu darbi būs kā smaržīgas rozes Manā priekšā. Kad jūs 

lūgsieties, Es jums atbildēšu bez balss, bez teikumiem, ar saldām, mierinošām vibrācijām. Cik pacilājošs 

būs brīdis, kad jūs jutīsiet Manu glāstu kā atbildi. 

24 Cilvēce, klausieties Mani, Es negribu, lai kāds no jums iet bojā. Nāciet uz aicinājumu, ar kuru gans 

aicina savas avis. Daudzi ir palikuši izkaisīti pa sāpju ceļu. Bet jūs visi nonāksiet līdz šķēršlim, kur jūs 

gaida Mana mīlestība, lai jūs izpirktu. 

25 Mīļotie ļaudis: apvienojieties ar saviem brāļiem, lai, esot vienībā ar Mani, jūs, pateicoties 

mīlestībai, ko Es jums esmu iedvesmojis, piedotu pat vissmagākos pārkāpumus. Kāpēc tu nepiedod tam, 

kurš nezina, ko dara? Viņš to nezina, jo neapzinās, ka pats sev nodara ļaunumu. 

26 Otrajā laikmetā Mesija dzīvoja starp cilvēkiem, lai ar mīlestību tos vadītu, atvieglotu viņu ciešanas 

un sniegtu viņiem savu mācību, lai viņi mīlētu cits citu. 

27 Tajās dienās es atklāju, ka tauta ir iegrimusi dziļā miegā, ko varenu padarījusi tikai pasaules 

bagātība un labklājība. Kad viņi uzzināja, ka apsolītais Mesija ir dzimis neuzkrītošā vietā, viņu neizpratne 

bija ļoti liela. 

28 Es atklāju, ka mana tauta ir kļuvusi par imperatora padotajiem. Tomēr es viņiem devu gaismu, 

mieru un mierinājumu. Bija rakstīts, ka Tēva Vārds nāks, lai runātu ar cilvēkiem un mācītu tos ievērot 

Bauslību un glābtu tos no pazušanas. Bija nepieciešams, lai tā izdzertu ciešanu kausu, lai parādītu jums 

ceļu uz pestīšanu. 

29 Jau no bērnības es runāju ar Bauslības skolotājiem un biju kā glābšanas zvaigzne, kas veda 

pazudušos uz viņu glābšanas ostu. 

30 Mīļotā tauta: Grūta bija manu apustuļu cīņa, lai sagatavotu cilvēci ar manu Doktrīnu. Pēc manas 

aizbraukšanas viņi bez vilcināšanās devās cīņā, nevairīdamies no savu līdzcilvēku ļaunuma. Viņi uzticējās 

Man un dienu pēc dienas izplatīja Manu mīlestības un žēlsirdības mācību. Bet ko cilvēce ar viņiem 

izdarīja? Noraidiet tos un velciet uz asins ešelonu. Viņus vajāja un izsmēja, bet viņi izpildīja manu misiju 

līdz pat pēdējam savas dzīves mirklim. 

31 Šinī laikā Es jums saku, tauta: jūs vairs nebūsiet mocekļi, šodien Es no jums lūdzu tikai 

sagatavošanos, lai jūs varētu nest cilvēcei maizi un ūdeni. Bet arī šajā laikā jums ceļā stāsies cilvēki. 

32 Tu esi Izraēls, cilvēces stiprākais, kuru Es esmu iecēlis par jūsu līdzcilvēku atbalstu. Caur jums 

viņi saņems jūsu Dieva žēlastību, piedošanu, mīlestību un līdzcietību. 

33 Otrajā laikmetā magi, kurus jūs saucāt par "magiem", kā pierādījumu savām zināšanām piedāvāja 

Man zeltu, vīraku un mirru. Arī vienkāršie gani nolika savus upurus pie Manām kājām. Taču šodien es no 

jūsu dvēselēm kā mīlestības upuri saņemu jūsu pacēlumu, jūsu lūgšanu. 

34 Mīļotā tauta: Visos laikmetos Es jums esmu runājis, un šajā Trešajā Laikā Es jums esmu daudz ko 

mācījis. Daži no jums Mani ir dzirdējuši maz. Tomēr Manas lielās mācības ir pierakstītas ar Manām "zelta 

spalvām", un, kad jūs vairs nedzirdēsiet Mani caur balss nesēju, tās turpinās jūs vadīt un iedrošināt. Jo 

ēdiens, ko Es jums došu pie sava galda, būs garšīgs un stiprinās jūsu dvēseli. 

35 Aizmirstiet par savām sāpēm, tiklīdz saņemat manu Vārdu. Attālinieties no šīs pasaules 

kārdinājumiem, esiet dievbijīgi pie šī garīgā galda. Svētīgi tie, kas klausās manu vārdu ar šo sagatavotību, 

jo tā ir dzīvība jūsu dvēselei. 
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36 Kārdinājums laupa tīro apģērbu. Bet, kad Es redzu jūsos bēdas un dziļas sāpes, Es atkal pārklāju 

jūs ar Savu garīgo apmetni. 

37 Esiet stipri šīs dzīves pārbaudījumu priekšā, risiniet savas problēmas ar gaismu, ko Es jums esmu 

uzticējusi. Novērsiet no sava ceļa visus šķēršļus, kas varētu apturēt jūsu attīstību. Izdzēsiet no savas sirds 

fanātismu un liekulību, esiet šajā pasaulē stiprākie un veidojiet mīlestības un brālības ķēdi. 

38 Jūs esat spirituālisti, jūs neceļat materiālas baznīcas ar bronzas zvaniem, jūs ceļat baznīcu savā 

dvēselē, savā sirdī, un Tēvs nāks uz šo baznīcu un būs ar jums mūžīgi. Es pats būšu šīs baznīcas gaisma. 

39 Saprotiet, ka Es esmu nācis šajā laikā, lai pamodinātu jūs no nāves miega, lai parādītu jums jaunu 

dienu, lai jūs dzirdētu Manu balsi un ieraudzītu Mani. 

40 Jūs esat gaismas bērni, kuriem ir uzdevums apgaismot noslēpumus, ko cilvēki ir atklājuši Manā 

Darbā, lai visi varētu Mani saprast. 

41 Jums būs jāatsakās no visām iepriekšējām paražām, ko esat pievienojuši manam darbam, un tad jūs 

garīgi kļūsiet vienoti un ar vienotu gribu. 

42 Jūs apspieda ļaunums un jūs bijāt materiālisma važās, un jūs gaidījāt Mani zem akmens baznīcu 

jumta, ko bija radījuši cilvēki. Jūs nesapratāt, ka šajā laikā Es atnācu garā, lai sniegtu jums Savu mācību. 

Taču šeit Es esmu, darīju Sevi zināmu pazemīgajiem, lai viņi varētu nest pasaulei vēsti, kas garīgi atbrīvos 

cilvēci. 

43 Es nāku pie jums kā mīlošs Tēvs, lai parādītu jums Savu mīlestību. Jo pat Tiesneša priekšā Es 

esmu jūsu Tēvs, kas jums piedod un ar savu apmetni apsedz jūsu garīgo kailumu. Bet kā pilnīgs Tiesnesis 

Es jums dodu Savu Vārdu un dodu jums iespēju atjaunot jūsu dvēseli tās sākotnējā tīrībā. 

44 Tagad jums ir pienācis laiks izpildīt Manu likumu. Vai jūs vēlaties, lai Es atkal sauktu jūs pie 

atbildības par to, ka neesat Mani sapratuši? Jums ir jābūt labiem un uzticamiem Trešās ēras mācekļiem ─ 

vairs neguļiet! Atcerieties, ka Manas brūces joprojām izlej Dievišķās asinis. 

45 Negaidiet, kad Mans taisnīgums būs jūtams jūsu vidū. Celieties, tauta, un parādiet Man sēklu 

vairošanos, ko Es jums esmu uzticējis. Bet, ja jūs vēl neesat piedzīvojuši pasaules atgriešanos, tad tas ir 

tāpēc, ka neesat sagatavojušies un garīgi attīstījušies. 

46 Izraēls, sagatavojies, jo tev ir jādodas ceļā un jāizplata mana mācība, lai cilvēce to saprastu, un tad, 

kad jūs vairs nedzirdēsiet manu Vārdu, jūsos nebūs sāpju. 

47 Izredzētā tauta: garīgi attīstiet sevi, virzieties uz priekšu, lai laika plūdi jūs nesagaidītu 

nesagatavotus. Padariet sevi cienīgus atlīdzībai, kas jūs gaida Augstākajā Aizsaulē. 

48 Ir pienācis laiks, kad Skolotājs vairs nedos jums savu vārdu caur balss nesējiem. Bet tā nav Mana 

griba, lai jūs atgrieztos pie tā, kā jūs varētu zaudēt to, ko esat ieguvuši, praktizējot Manas mācības. 

Izmantojiet manu spēku, un jūsu prātos būs gaisma. 

49 Es esmu izgaismojis jūsu ceļu, jo Es esmu jūsu dvēseles gids. Es strādāju, lai jūs glābtu. Es esmu 

jūsu Tēvs, un kā Tēvs Es jums esmu devis Savu Vārdu, lai jūs vairs nekristu uz sava ceļa. 

50 Meklējiet Mani, Mani bērni, savā sirdī, jo tur Es dzīvoju. Izjūtiet grēku nožēlu, lai jūs varētu dzīvot 

Apsolītajā zemē. 

51 Es esmu gaisma, kas nepārtraukti izstaro. 

52 Es esmu "Mūžīgais Vārds", kas jums jautā: Kad jūs atgriezīsieties pie Manis? 

53 Esiet veseli, svētītā tauta, Mans miers, Mana gaisma un Mana mīlestība ir ar jums! 

54 Mana tauta: Šodien ir piemiņas diena, kad visa cilvēce gatavojas svinēt Jēzus dzimšanu. Cilvēki ir 

garīgi apvienojušies, lai izteiktu savus lūgumus, lūdzot mieru pasaulē. Taču, ja dažiem šī lūgšana izplūst 

no sirds dziļumiem, tad citiem tā sastāv tikai no vārdiem. Patiesu lūgšanu, kas dzimusi no garīguma, 

praktizē tikai ļoti neliels skaits cilvēku. Bet visu zemes tautu sagatavošanās, apvienota ar garīgo cilvēku 

sagatavošanos, veido vienotu lūgšanu, vienotu lūgšanu, kas sasniedz Mani. 

55 Mīlestība, ko Es sludināju pasaulei kā Skolotājs, nav saprasta, un tādēļ cilvēks ar savu naidīgumu 

uzkurina nāvējošus karus. Tieši jūsu darbi nes augļus, ko jūs pēc tam pļausiet. Ja vēlaties būt taisnīgs, 

jums ir visas iespējas darīt labu. 

Es izlieju jūsos savu žēlastību, lai jūs varētu pilnvērtīgi pildīt savu misiju. Bet, ja jūs gribat uzspiest 

savu gribu un savu egoismu un nepakļaujaties Manam Likumam, jūs būsiet atbildīgi par ļaunumu, ko esat 

radījuši. 
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56 Spirituālisti: Jūsu uzdevums ir apvienoties ar garīgajiem spēkiem, kas darbojas kosmosā, lai 

palīdzētu pasaulei. Pievienojieties arī tiem, kas domā par miera un miera, mīlestības un labklājības pasauli. 

57 Mīļotā tauta: Mans Vārds baro ne tikai jūs. Mans Vārds izstaro kā iedvesma visiem tiem, kas izjūt 

cilvēciskās sāpes ─ tiem, kas vēlas labestību un žēlsirdību cilvēcei. Svētīgi tie, kas piedod un nožēlo savus 

parādus, kas ir gatavi šķīstīties un pārvarēt sevi, lai garīgi paceltos un kalpotu cilvēcei. Viņiem Es dodu 

Savu žēlastību, Savu iedvesmu, Savu piedošanu. 

58 Vienīgais veids, kā tautas var dzīvot mierā, ir paklausība kristīgajiem principiem, kurus Jēzus 

mācīja pasaulei Otrajā Laikā un kurus es jums atgādinu. 

59 Tie ir mīlestības, sapratnes un žēlsirdības principi, kas cilvēcei ir jāīsteno, lai dzīvotu mierā. Bet Es 

dodu Savu mīlestību un žēlastību arī tiem, kam trūkst garīgās attīstības, nepievēršot uzmanību saviem 

parādiem. Es jūs visus uzskatu par Savu ganāmpulku, un Es jūs visus vienlīdz mīlu. Tāpēc es jums saku: 

Neviens nav tālu no Manis; Mana piedošana aptver visu pasauli. Pat tad, ja jūs dumpojaties pret Manu 

Likumu un barojat savu naidīgumu, Es jums piedodu vienreiz un tūkstoš reižu, lai jums būtu vienādas 

iespējas atjaunoties un sasniegt mūžīgo pilnību. 

60 Spiritisms nav reliģija; tā ir tā pati mācība, ko Es izplatīju Jēzus personā, lai vadītu visus cilvēkus 

visos laikos pasaulē. Tā ir Mana mācība par mīlestību, taisnīgumu, sapratni un piedošanu. 

61 Šajā Trešajā Laikā Es esmu runājis ar jums ar lielāku skaidrību tikai jūsu garīgās, fiziskās un 

intelektuālās attīstības dēļ. 

62 Spiritisms būs visos un katrā cilvēkā. Es runāju ar dvēseli, lai tā varētu pacelties kopā ar savu 

ķermeni un lai tas varētu saņemt atklāsmi un iedvesmu no savas dvēseles, ko varētu izmantot sev un 

vispārējam labumam, tādējādi piepildot universālo likumu strādāt cilvēces labā. 

63 Manu garīgo darbu visos laikos ir sapratuši visi tie cilvēki, kas ir pamodušies un attīstījušies uz 

mūžīgo pilnību. Viņi ir saņēmuši no manas žēlastības neizsmeļamā avota un manas dievišķās gudrības un, 

iedvesmojoties no garīgās pasaules, ir sagatavojuši cilvēcei labāku nākotni. Visu zinātnisko un cilvēcei 

labvēlīgo attīstību ir iedvesmojušas augstas garīgās būtnes, kas kā skolotāji nemitīgi vada prātus, kuri 

gatavojas strādāt kopējam labumam. 

64 Šādā veidā smadzenes saņem manas mācības jēgu, manas gudrības iedvesmu. Taču atkarībā no 

cilvēka garīgās sagatavotības, viņa noslieču un domāšanas brīvības, viņš var pieņemt šīs idejas savā labā 

vai postā. 

65 Ja zinātnieks ar savām intelektuālajām spējām strādā, lai iznīcinātu un sagrautu cilvēci, lai viņš to 

nepieskaita augstāko garīgo būtņu iedvesmai. 

66 Šīs garīgās būtnes ir iedvesmojušas viņa smadzenes, lai viņš varētu izprast dabu, lai viņš varētu to 

izpētīt, atklāt tās lielos noslēpumus un izprast visas tās izpausmes. Taču cilvēkam ir brīvība šo iedvesmu, 

šo žēlastību pielietot tā, kā viņš vēlas. Tā nāk viņam kā ieguvums, bet, ja viņa jūtas ir bez cildenuma vai ja 

viņš savu izvirtīgo instinktu vai garīguma trūkuma dēļ vēlas izmantot šo iedvesmu, lai radītu ļaunumu, 

viņš var to arī darīt. 

67 Tā ir gribas brīvība, ko Es esmu piešķīris cilvēkam, lai viņš būtu atbildīgs par savām darbībām un 

ar to palīdzību iegūtu nopelnus vai attīrīšanos, ko rada viņa nepilnīgie darbi. 

68 Cilvēks ir radīts pēc sava Dieva "tēla un līdzības" attiecībā uz savu garīgo būtības daļu, jo viņš ir 

apveltīts ar tādām pašām spējām kā Dievišķais Gars. Tavs ķermenis pieder zemei, bet tava garīgā dvēsele 

ir nākusi no Manis un tai jāatgriežas pie Manis tīrai un pilnīgai. Tāpēc dvēseles ceļš ir gara evolūcija. 

69 Jūsu dvēselei mūžīgajā eksistencē ar vienu ķermeni nepietiek, tāpat kā ar vienu apģērbu nepietiek 

jūsu ķermenim, kamēr tas dzīvo šajā pasaulē. Tāpēc dvēseles reinkarnācija ir nepieciešama tās attīstībai. 

Katrā posmā jūs uzzināsiet par bagātību un nabadzību, veselību un visām slimībām, kas skar cilvēkus. Jūs 

uzzināsiet par egoismu, lepnumu, skumjām un žēlsirdības trūkumu, bet arī par piedošanu un mīlestību, 

cēlumu un dāsnumu. 

70 Jūs esat nākuši līdz šim laikam, iemiesojušies dažādos ķermeņos. Jūsu dvēsele pakāpeniski attīrās 

no traipiem. Jo no paša sākuma tā ļāva sevi pakļaut ķermeņa tieksmēm un tādējādi attālinājās no tīrības un 

pilnības, kāda tai piemita, kad tā iznāca no Manis. 

71 Jūs esat sasnieguši Trešo Laiku, un jūsu dvēsele ir attīstījusies, bet ne tik tālu, lai spētu pilnībā 

pārvarēt savus fiziskos instinktus un dzīvot pilnīgi garīgā līmenī. 
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72 Šajā Trešajā Laikā Es esmu izskaidrojis Savu Mācību caur cilvēka sapratnes orgānu, lai dotu jums 

jaunu iespēju jūsu dvēseles evolūcijas ceļā. 

73 Svētā tauta: Tāpat kā Mani mācekļi Otrajā Laikā nesaprata Manas Mācības diženumu, kamēr viņi 

Mani klausījās un bija liecinieki Maniem lielajiem darbiem, līdz brīdim, kad Mani vairs nebija kopā ar 

viņiem, un tikai tad viņi apņēmās pēc iespējas vairāk pielāgot savu rīcību Manai Mācībai, tāpat notiks arī 

ar jums, tauta. Es jums atstāju garīgo gudrību, lai jūsu rīcība būtu Mana Darba cienīga un cienīga, lai tā 

jums kalpotu par pamatu un iedvesmu un lai jūs ar katru savu darbu stāstītu pasaulei, ka Kristus ir atklājis 

Sevi garīgi un izlej Savu iedvesmu ar Viņa bezgalīgās žēlastības sagatavotā intelekta palīdzību kā 

neizsmeļamu žēlastības un gudrības avotu. 

74 Es esmu jums mācījis domāt par Dievu kā par Visvienīgo, kā par brīnumu, kas nav ierobežots jūsu 

garīgajā iztēlē, kā par Spēku, kas izraisa kustību un darbību visā Visumā ─ kā par Dzīvību, kas izpaužas 

gan visvienkāršākajā augā, gan tajās pasaulēs, kas miljoniem skrien kosmosā, nevienai no tām 

nepakļaujoties Likumam, kas tās pārvalda. 

75 Šis likums esmu Es, tavs Dievs, tas ir nepārtrauktas evolūcijas likums, kas pārsteidz cilvēku un 

paver viņam plašus izpētes laukus, kas ļauj arvien vairāk iedziļināties dabas noslēpumos. 

76 Šādā veidā cilvēka un Dieva kopība tiks apstiprināta arī ar šīs dabas, kurā atklājas Dieva varenība 

un spēks, iepazīšanu. 

77 Tad Dievs nav ne figūra, ne simbols, ne fenomens. 

78 Viss, kas ir radīts, ir veidojies nepārtrauktas evolūcijas ceļā ─ Es jau esmu jums teicis ─ no 

dzīvības pirmsākumiem, tas ir, no brīža, kad Es atklāju dzīvību atomā, un tā pārtapa molekulās, molekulas 

- elementos, un no tiem radās pasaules, kas apdzīvoja sevi saskaņā ar to pašu loģiskās un dabiskās 

evolūcijas likumu. 

79 Mana Mācība ir visu zināšanu, visas darbības pamats ─ tā ir gaisma, kas ļauj atpazīt visus 

brīnumus, kurus cilvēks vēl nespēj aptvert savas garīguma trūkuma dēļ. 

80 Cilvēks ir tas, kurš uzceļ šķēršļus savam garīgajam progresam. Dievs nesoda un nav sodītājs. 

Dievs ir visvarens, Viņš ir spēks, gaisma, dzīvība un mīlestība. Viņš iemiesojās Savā "Vārdā", lai dzīvotu 

kā jūs uz zemes, pakļauts tiem pašiem kārdinājumiem, un caur to Viņš jūs mīlēja vēl vairāk. Tā kā Dievs ir 

gudrība, sapratne, vispārējs miers, kā jūs varat ticēt, ka, lai gan Es jūs mīlu tā, kā Es jūs mīlu, lai gan Es 

apveltīju cilvēku ar tik daudzām žēlastībām un dāvanām, lai gan Es viņu sagatavoju mūžīgai garīgai 

dzīvei, Es varētu viņu sodīt? 

Nē, cilvēce, jūs paši esat tie, kas ciešat visus šos sāpju pārbaudījumus, kas jūs piemeklē. Jūs metat 

šķēpu, kas ievaino jūsu līdzcilvēku, jūs paceļat slepkavniecisku roku, lai iznīcinātu to, kas jums traucē. 

Tāpēc Es jums saku, ka tieši jūs esat tie, kas tiek attīrīti saskaņā ar manu dievišķo taisnīgumu. Ja jūsu darbi 

ir vērsti uz visaptverošu pilnību, tad jūs esat nopelnījis atlīdzību par saviem nopelniem. Bet, ja tavi darbi ir 

slikti, tad attīrīšanās - gan miesas, gan garīgajā jomā. 

81 Spēki, kas pārstāv ļaunumu, pakāpeniski veido spēcīgu kodolu, lai iegremdētu pasauli savos karos, 

lai cilvēki cits citu noraidītu un visur. 

Iznīcināšana ir. 

82 Šis būs pēdējais gads, kad es jums atgādināšu par kristīgajiem mīlestības un piedošanas 

principiem, izmantojot cilvēka sapratnes orgānu. 

83 Mīliet savu tuvāko, dzīvojiet mierā ar sevi, piedodiet tiem, kas jūs aizvaino. Jo Kristus jums 

piedod, un jūsu Skolotājs, kas šajā trešajā laikmetā atklājies kā Svētā Gara Gaisma, tāpat piedod cilvēcei. 

84 Mana tauta: Atveriet savas lūpas, lai sniegtu mierinājumu, iedrošinājumu un padomu. Katra jūsu 

rīcība lai ir mīlestības piemērs, lai Mani pamācījumi tiktu saprasti vairāk caur jūsu darbiem nekā caur jūsu 

vārdiem. 

85 Šādā veidā pasaule sapratīs, ka Kristus atkal staigāja pa zemi ─ nevis miesīgā veidā, ar to ķermeni, 

kas Jēzum piederēja 33 gadus, bet caur gaismu un garīgo gudrību, kas tika izlietas uz katru no Viņa 

mācekļiem. 

86 Mīļie ļaudis: Es jums saku, ka jūsu dvēselēs ir cēls un dāsns: Īsteno manu mācību, dari to, kas ir 

labs, nevienu nenosodiet. Rūpējieties par to, lai jūsu ķermenis nebūtu līdzeklis, kas izraisa jūsu 

deģenerāciju un nešķīstību, bet gan lai tas palīdzētu jums pacelt dvēseli un, pat ja esat pakļauti 

kārdinājumiem, spētu no tiem izkļūt kā uzvarētāji. 



U 359 

129 

87 Izprotiet savu ķermeni kā kaut ko trauslu, kas ir dots dvēselei, lai tā attīstītos. 

88 Nenosodiet citas mācības kā nepilnīgas, aprobežojieties ar to, ka strādājat labi. 

89 Es nododu savu tīro un nevainojamo darbu jūsu rokās, un jūs būsiet atbildīgi par to, kā attīstīsies 

spirituālisms. 

90 Es jums neatstāju ne noteiktus rituālus, ne pienākumu veikt noteiktus rituālus. Jo tā nav mana 

griba, lai jūs atkal ieslīgtu fanātismā. Jums ir pulcēties kopā, lai studētu manu Vārdu un rūpētos par to, lai 

arī citi dalītos šajās zināšanās. 

91 Spiritualizācija kļūs taustāma, kad visām tautām būs vienots pasaules uzskats. Tad būs Kristus 

valstība. 

92 Kristīgais princips gūs virsroku, un garīgums kalpos cilvēkiem kā ceļvedis, lai ieviestu taisnīgus 

likumus, kam jāvalda cilvēcei. Tikai tā pasaulē būs miers. 

93 Cik bieži jūs sanākat kopā, lai studētu manu Vārdu, lai dalītos savās problēmās, lai darītu kaut ko 

vispārējam labumam, lai lūgtu garīgu palīdzību, lai garīgi lūgtos. Koncentrējieties uz sevi, un tad katrs no 

jums, šādi sagatavojies, runās un dos padomu. Viņā atkārtosies Skolotāja vārdi, kurus Viņš ir devis caur 

balss nesējiem. Bet viņam nebūs nepieciešams būt sajūsmā, tikai caur iedvesmu viņam būs iespēja izrādīt 

žēlastību un likt atzīt un sajust manu darbu. 

94 Cilvēki, ejiet pie cilvēkiem, runājiet ar viņiem tā, kā Kristus runāja ar jums, ar tādu pašu žēlastību, 

mērķi un cerību. 

95 Ļaujiet viņiem atzīt, ka ir pacilātības ceļi, kas sniedz lielāku gandarījumu nekā tie, kas sniedz 

zemes labumus. Ļaujiet viņiem saprast, ka ir ticība, kas liek ticēt un cerēt uz kaut ko vairāk par to, kam var 

pieskarties. Pastāstiet viņiem, ka viņu dvēsele dzīvos mūžīgi un ka tāpēc viņiem ir jāsagatavojas, lai 

baudītu šo mūžīgo svētlaimi. 

96 Šādi pildiet savu uzdevumu, dodieties ceļā ar savu darbu patiesumu un dāsnumu, un, tiklīdz jūs 

nonāksiet pie Manis, Es jums teikšu: esiet svētīti, veidojiet daļu no Sevis, baudiet Manas Dievišķības 

neizsakāmo laimi. Aizmirstiet, aizmirstiet, ka pasaulē esat cietuši, un jums vairs nebūs iemesla atkal just 

sāpes un būt pakļautiem neskaitāmiem kārdinājumiem. 

97 Jūs būsiet tikai tās garīgās būtnes, kas ar saviem nopelniem būs uzkāpušas pa pilnības kāpnēm - 

Jēkaba kāpnēm uz debesīm, attīstības kāpnēm, kas sākas uz zemes un zaudē sevi bezgalībā. Jūs būsiet 

kāpuši soli pa solim, un beidzot tas jūs aizvedīs uz mūžīgo dzīvi, uz gaismas valstību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 360 
Mans miers lai ir ar jums! 

1 Mīļotie Dievišķā Skolotāja mācekļi: Jūs nāksiet pie Manis vēl vienu reizi, un Es jums piešķiršu 

vietu pie Mana galda. 

Es redzu, ka esat iemācījušies runāt ar mīlestību. Pat vissmagākajās dienās jūs protat smaidīt ar cerību 

un ticību vislielāko sāpju vidū, jo jūs esat iedrošinājušies ar manu mācību. 

2 Tādus es vēlos jūs redzēt - vienmēr pilnus miera, drosmes un uzticības. Jūs esat sasnieguši laiku, 

kad pilnībā sajūtat Mani savā būtībā un ārpus tās, tuvu sev katrā mirklī. Jūs vairs neesat tie, kas sacīja: 

"Tēvs, kāpēc Tu mani aizmirst tiesā, kāpēc Tu mani nedzirdi?" Šodien jūs zināt, kā lūgties pārbaudījumā, 

un pēc lūgšanas jūs pazemīgi gaidāt mana miera atnākšanu. Jūs paklausīgi ļaujat Skolotājam jūs pārbaudīt. 

3 Tagad jūs patiesi esat mani mācekļi. Jūs zināt savu nopelnu vērtību un zināt, kā atklāt un novērtēt 

savas kļūdas. Šodien tava dvēsele ir apgaismota ar tik lielu spožumu, ka tu zini, kad esi bijis Tēvam tīkams 

un kad esi Viņu aizvainojis. 

Jums ir aukstuma, nomāktības brīži. Bet, kad šie brīži beidzas, jūsu sirdīs atkal iedegas mīlestības un 

ticības liesma, jūsu iekšējā Dieva pielūgsmes altāris atkal iedegas, un jūs sajūtat Tēva klātbūtni savā 

svētnīcā ─ Tēva klātbūtni, kas vienmēr ir jūsos ─ neatkarīgi no tā, vai esat gatavi vai nē. 

4 Es nevaru nosodīt nevienu no saviem bērniem, jo tas nozīmētu atņemt viņiem dzīvību. Es tevi 

radīju dzīvei, nevis nāvei. 

5 Ak, mācekle! Septītajā dienā šī laika cilvēks atpūšas, viņš uz brīdi paceļ savu dvēseli pie Tēva 

pateicībā vai vēlmē pēc palīdzības. Bet ne visi ir nomodā, ne visi lūdzas. Bet to, kas dzīvo nomodā, - to, 

kas strādā miera labā, cilvēku labklājības labā, - Es liku pasaulei iegūt kaut daļiņu no mana miera apmetņa, 

kaut pilienu mana dievišķā balzama, mana mīlestības skūpsta, kurā ir mana piedošana un iespējas, ko Es 

dodu katrai dvēselei tās glābšanai. 

6 Tagad dvēselēm ir izšķirošs laiks, patiesi cīņas laiks. Viss ir cīņa un cīņa. Šis karš notiek ikviena 

cilvēka sirdī, ģimenēs, visās iestādēs, visās tautās, visās rasēs. 

Ne tikai zemes līmenī, bet arī garīgajā ielejā notiek cīņa. Tā ir Lielā kauja, ko simboliskā veidā redzēja 

citu laiku pravieši un kas ir redzama arī šī laika praviešu vai redzētāju vīzijās. 

Taču šo cīņu, kas notiek un kas visu satricina, cilvēce nesaprot, lai gan tā ir daļa no šīs cīņas un tās 

lieciniece. 

Šajās dienās cilvēces gaita ir paātrinājusies ─ bet kurp tā virzās? Kur cilvēks tik ļoti steidzas? Vai viņš 

atrod laimi šajā galvu reibinošajā ceļā, vai viņš sasniedz ilgi kāroto mieru, krāšņo dzīvi, ko katra sirds 

savtīgi vēlas? 

7 Es jums saku, ka tas, ko cilvēks patiesībā sasniedz ar savu steigšanos, ir pilnīgs izsīkums. Cilvēka 

garīgā dvēsele un sirds dodas pretī dzīves nogurumam un nogurumam, un šo bezdibeni ir radījis pats 

cilvēks. 

8 Šajā bezdibenī viņš kritīs, un šajā pilnīgajā izsīkumā, šajā naidīguma, baudu, neapmierināto varas 

vēlmju, grēka un laulības pārkāpšanas, garīgo un cilvēcisko likumu zaimošanas haosā viņš atradīs 

šķietamu dvēseles nāvi, pagaidu nāvi sirdij. Bet es liksim cilvēkam celties no šīs nāves uz dzīvību. Es 

gribu, lai viņš augšāmceltos un šajā jaunajā dzīvē cīnītos par visu ideālu atdzimšanu, par visu principu un 

visu tikumu augšāmcelšanos, kas ir dvēseles īpašības un iedzimtā īpašība, kas ir tās izcelsme, tās Alfa. Jo 

no Manis dvēsele radās, no Manis tā guva dzīvību, no Manas pilnības tā dzēra, no Manas žēlastības tā 

sātinājās. 

9 Atbalstiet cilvēkus šajā lielās garīgās cīņas laikā ar savām lūgšanām. Kad redzat viņus raudam, 

nesaistiet savu raudāšanu ar to, kas viņus liek raudāt, bet raudiet viņu dēļ, jo viņi ir jūsu līdzcilvēki, un 

jūsu mīlestības asaras būs balzāms un mierinājums. Ja redzat viņus nemierīgus, nepiedalieties viņu 

nemierīgumā, jo jūs esat miera bērni. Bet lūdzieties par viņiem, un visi kļūs par miera eņģeļiem. Lai no 

jūsu dvēseles kā rasa nolaižas miers, kas ir mīlestības auglis visai pasaulei. 

10 Ja jums šķiet, ka viņi sāk diskusijas un pārrunas, kas ir pretrunā ar citu viedokli, pacelieties pāri 

tam visam. Šobrīd apdomājiet manu darbu, manu vārdu un pārvariet iemeslus, kas iedrošina cilvēkus viņu 

cīņās un karos ar Svētā Gara gaismu, ar savu lūgšanu, savu piemēru un savu vārdu. Kad jūs redzat, ka viņi 
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dodas ceļā ar ieročiem uz pleciem un tad bez žēlastības tiesā savu brāli, arī jūs paņemiet mīlestības, 

žēlsirdības, piedošanas un mūžīgās dzīvības ieročus. 

11 Iegūstiet dvēseles miera valstībai! atgriezt grēciniekus žēlastības dzīvē. Tādā veidā Tēva kalpi 

vairosies, un jūsu cīņa iznīcinās grēka, iznīcības un nāves valstību! 

12 Svētīgi tie, kas tik daudzās tumsas vidū joprojām atrod spēku savā sirdī, lai meklētu Mani, vai kas 

joprojām saglabā tajā nedaudz tīrības, lai uz īsu brīdi pārvērstu to par svētnīcu un ļautu savai sirdsapziņai 

runāt par Mani, par sevi un par savu tuvāko. 

13 Es jums esmu pasludinājis laiku, kad cilvēka gars pielūgs Dievu kā vēl nekad agrāk, kad tas 

piedāvās savam Tēvam garīgo pielūgsmi, ko Es esmu mācījis cilvēkam jau no vissenākajiem laikiem ar 

Savām pilnīgajām mācībām. Es vienmēr esmu devis lielas atklāsmes, vienmēr esmu bijis skolotājs, un arī 

kā Tēvs Es esmu noņēmis plīvuru no Saviem noslēpumiem, lai cilvēciskās būtnes varētu Mani labāk pazīt 

un tādējādi Mani varētu mīlēt ar lielāku pilnību. Taču cilvēkam zemes eksistence ir šķitusi tik brīnišķīga, 

tik bagāta ar dārgumiem, ko šī pasaule glabā, ka viņš vienmēr ir aizmirsis par mācībām, kas runā viņam 

par garīgo dzīvi. Viņam ir bijušas acis tikai uz krāšņo materiālo radību, kas ir Tēva darbs un spogulis, vājš 

dzīves atspoguļojums Augstākajā Aizsaulē. Un, kamēr viņš ir atvēris acis, prātu, maņas, lai skatītos, 

taustītos, ilgotos pēc šīs pasaules labumiem, viņš ir aizvēris sava gara acis un aizmirsis, ka pāri tam visam 

ir vēl viena brīnišķīga eksistence, vēl bagātāka dzīve un vēl lielākas bagātības. Šajā mīlestībā, šajā cilvēka 

tieksmē pēc zemes labumiem viņš ir materializējis sevi. 

Tomēr viņa dvēsele Mani nav aizmirsusi, tā saglabā priekšstatu par Manu eksistenci, turklāt tā jūt 

vēlmi pēc barības, ko zeme tai nevar sniegt, un tā meklē Mani. Taču tā meklē Mani puslīdz un ne vienmēr 

labākajā veidā. 

14 Tā kā cilvēks ir materializējies, viņam Mani jāmeklē ar saprātīgu pielūgsmi, un, tā kā viņa gara 

acis nav atvērtas, viņam jārada Mans tēls, lai varētu Mani redzēt. Tā kā viņš nav kļuvis jutīgs dvēselē, viņš 

vienmēr pieprasa materiālus brīnumus un pierādījumus, lai ticētu Manai esamībai, un izvirza Man 

nosacījumus, lai kalpotu Man, sekotu Man, mīlētu Mani un kaut ko atdotu Man par to, ko Es viņam dodu. 

Tā es redzu visas baznīcas, visas reliģiskās kopienas, visas sektas, ko cilvēki ir radījuši visā pasaulē. Tie ir 

ieslīguši materiālismā, fanātismā un elkdievībā, slepenībā, krāpšanā un zaimošanā. 

15 Ko man no tā ņemt? Tikai nodoms. Kas mani no tā visa sasniedz? Manu bērnu garīgās vai fiziskās 

vajadzības, viņu mazā mīlestība, viņu vēlme pēc gaismas. Tas ir tas, kas Mani sasniedz, un Es esmu ar 

visiem. Es neceru ne uz baznīcām, ne uz formām, ne uz rituāliem. Es nāku pie visiem Saviem bērniem 

vienādi. Es pieņemu viņu dvēseli lūgšanā. Es piespiežu viņu pie Savām krūtīm, lai viņa sajustu Manu 

siltumu un lai šis siltums būtu stimuls un pamudinājums viņas apmeklējumu un pārbaudījumu ceļā. Bet, tā 

kā es pieņemu cilvēces labos nodomus, man nav jāļauj tai mūžīgi palikt tumsā, ietinoties savā elkdievībā 

un fanātismā. 

16 Es gribu, lai cilvēks pamostas, Es gribu, lai dvēsele paceltos pie Manis un savā pacēlumā 

ieraudzītu sava Tēva patieso godību, aizmirstot liturģiju un rituālu viltus spožumu. Es gribu, lai tad, kad tā 

sasniegs savu patieso pacēlumu, tā atjaunotos, atbrīvotos no cilvēciskām vajadzībām, pārvarētu 

jutekliskumu, kaislības, netikumus un atrastu pati sevi, lai tā nekad neteiktu Tēvam, ka tā ir zemes tārps; 

lai tā zinātu, ka Tēvs to ir radījis pēc sava tēla un līdzības. 

17 Tas ir jūsu atbildības iemesls šajā Trešajā laikmetā, Israēla tauta! 

18 Es jums esmu teicis, ka cilvēce ir kā lauks, ko Es esmu padarījis auglīgu, un šajā auglīgumā ir 

pamodinātas tās dāvanas un apslēptās spējas. Patlaban cilvēce ar intuīcijas palīdzību saņem manu 

vēstījumu, caur garīgiem sapņiem un dažādos citos veidos. Arī mana garīgā pasaule modina un sagatavo 

cilvēkus. 

     Notikumi, notikumi skaidri uzrunā sirdi un dvēseli, un caur to visu cilvēce ir ieguvusi nelielu 

ekipējumu. Tā zina, ka atrodas krustcelēs ─ tā jūt, ka ir iegājusi nozīmīgā un garīgi pilnvērtīgā laikmetā. 

Tā jūt, ka dievišķais taisnīgums nenovēršami gulstas uz visām radībām. Taču tai trūkst dzīvā Vārda un 

galīgo pierādījumu tās acu priekšā. Bet šis pierādījums un šis vārds, kas jums ir, cilvēki. Jums es to esmu 

uzticējis, jūs esat šīs atklāsmes nesēji, kas ir dievišķās mīlestības sēkla, kuru jūs sēsiet laukos, kas jau ir 

auglīgi, pateicoties manai pilnīgai gudrībai. 

19 Turpiniet labprāt iegrimt lūgšanā, lai Es turpinātu jūs veidot, lai drīzumā Es varētu jūs pārvērst par 

kalpiem un apustuļiem šī Darba, ko, kā jūs zināt, Es esmu nosaucis par spirituālisma, Trīsvienības, 
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mariānisma vārdiem, kuri izzudīs, kad pasaule piepildīs Manus likumus. Tad nebūs vajadzīgi ne vārdi, ne 

simboli, jo jūs visi savā būtībā nesīsiet garīgo akmeni, kas kopā ar visiem pārējiem veidos patieso templi, 

patieso svētnīcu, kurā mīt jūsu Tēvs un Radītājs. 

20 Vai visa cilvēce ir Trīsvienība? Nē, mācekļi. Ne visi savā dvēselē nes trīs laiku mantojumu. Ir 

daudzi, kas pat nesaglabā divu iepriekšējo laiku testamentu, bet daži pat ne Pirmā Laika testamentu. Bet 

jūs nesīsiet Trīsvienības sēklu ─ manu Bauslību, manu Mācību vai Norādījumu, kā jūs to gribat saukt, ko 

Es jums uzticēju trīs laikos, kā sēklu visu tautu un visu cilvēku sirdīs. 

Neuzspiediet manu mācību ar lāstiem, draudiem vai sāpēm. Tikai pasniedziet to, pasniedziet to tīru un 

skaļu tādu, kāda tā ir. Piedāvājiet šo mūžīgās gudrības avotu un ļaujiet slāpes alkstošajiem dzert no tā 

kristāliskajiem ūdeņiem. Patiesi es jums saku, tie, kas jūtas, ka viņi ir remdēt savas slāpes, tad būs kopā ar 

jums. Tie, kas dzer, bet nav spējuši remdēt slāpes, paliks noraidoši. Tomēr atstājiet šo jautājumu Man. Būs 

arī tādi, kas atteiksies dzert, bet jūs gaidiet, jo Avots ir mūžīgs. 

Ja tie, kas šodien atsakās dzert šo ūdeni, rīt viņu slāpes būs vēl lielākas. Viņus mocīs slāpes, un tad viņi 

nāks pie avota, un, ja neatradīs to tuvumā, tad meklēs to pa tuksnešiem un gariem ceļiem, atceroties, ka tas 

bija svaigs un atspirdzinošs, līdz to atradīs. Jo, lai gan man ir liegts ūdens, es jums to nekad neliegšu. 

21 Cilvēce vēl nav spirituālistiska, bet dvēseles jau mostas un apzinās savu elku kurlumu un aklumu, 

un tās jau sāk apzināties viltus upurēšanas un grēku nožēlošanas bezjēdzību, un daudzi, kurus es satieku, ir 

noguruši un noguruši no fanātisma. Viņi ilgojas pēc ēdiena, kas ir salds un patīkams garšas izjūtai, viņi 

ilgojas pēc vīna, kas patiesi atdzīvina dvēseli. 

22 Es redzu draudzes, mazas sektas un lielas apvienības, kurās ir cilvēki, kas tiecas pēc garīguma, kas 

ieiet garīgajā svētnīcā, dvēseļu mājvietā ─ daži no tiem iet pa ceļiem, kas ir tuvi garīgajam nodomam, kas 

ir tas, kurš sasniedz Mani. Kādu dienu Es viņus atalgošu, un patiesais garīgums, dziļā mācība, pilna ar 

mācībām un atklāsmēm, mierinājumiem un Svētā Gara garīgo barību, tiks atklāta visiem, kas ilgojas, 

slāpst un arī tiem, kas ir aukstasinīgi un vienaldzīgi. 

23 Vai visa cilvēce ir mariāņu? Patiesi es jums saku: Nē, daudzi pat nepazīst Mariju. Es redzu cilvēces 

daļu, kas pat nezina viņas vārdu, citu lielu daļu, kas caur jums ir kritusi lielā fanātismā, vislielākajā 

elkdievībā, profanācijā, alkatībā. Un vēl daļa cilvēces un reliģisko kopienu, kas neatzīst jūs kā cilvēces 

Garīgo Māti. 

24 Es jūs esmu nosaucis par "Marijas ļaudīm", jo jūs mācīsiet cilvēcei, kas ir Marija. 

25 Es jums saku, tauta: Marija nav tikai tā sieviete, kas Otrajā Laikā saņēma Glābēju. Es saku visām 

tām cilvēces daļām, kuras tikko minēju, visām sektām un reliģiskajām kopienām, visām rasēm un visiem 

cilvēkiem, ka Marija ir dievišķā, mātišķā būtība, kas vienmēr ir pastāvējusi. Viņa ir sievišķā, universālā 

būtība, ko var atklāt un ieraudzīt visos radīšanas darbos. Viņa ir maigums, viņa ir aizbildniecība un krūts, 

kas baro. 

Jau iepriekšējos laikos jums tika atklāta Marijas eksistence un viņas zemes atnākšana. Patiesi, no pirmā 

līdz pēdējam ─ visiem Es esmu runājis kā Tēvs, kā Tiesnesis un kā Skolotājs. 

26 Jau Pirmajā ērā patriarhi un pravieši sāka runāt par Mesijas atnākšanu. Bet Mesija nenāca tikai 

garā ─ Viņš nāca, lai piedzimtu no sievietes, lai kļūtu par cilvēku, lai saņemtu miesu no sievietes. 

Arī Dieva Mātes Garam bija jākļūst par cilvēku, par sievieti, par šķīsta zieda formu, lai no viņas zieda 

vainaga plūstu Dieva "Vārda", kas bija Jēzus, smarža. 

27 Kad šī sieviete bija sasniegusi jaunavas vecumu, viņa tika saderināta. Tēvs sūtīja viņai eņģeli, lai 

paziņotu par viņas misiju. Bet kā eņģelis viņu satika, kā viņš pārsteidza saderināto jaunavu? Lūgšana. Un, 

atradis viņu sagatavotu, viņš sacīja viņai: "Slava, Marija, kas esi atradusi labvēlību Dieva priekšā! 

Nebīsties, jo tavas miesas dzemdēs To, kas valdīs Jēkaba namā, un Viņa valdīšanai nebūs gala." 

28 Marija zināja, ka viņa saņems varenāku un lielāku Ķēniņu nekā visi zemes ķēniņi. Bet vai viņa 

tāpēc kronēja sevi par karalieni vīriešu vidū? 

29 Vai viņas lūpas laukumos, ielās, vienkāršās būdās vai pilīs sludināja, ka viņa kļūs par Mesijas 

Māti, ka no viņas miesām nāks Tēva "vienpiedzimušais Dēls"? Protams, ne, mana tauta: viņā bija 

vislielākā pazemība, lēnprātība un žēlastība, un apsolījums piepildījās. Viņas cilvēciskās mātes sirds kļuva 

laimīga, un jau pirms dzemdībām ─ tajā laikā un pēc tam visu Dēla mūžu ─ viņa bija vismīļākā māte, kas 

garīgi zināja Jēzus likteni, misiju, kas Viņam bija jāpilda starp cilvēkiem, un to, ko Viņš bija nācis darīt. 

Viņa nekad neiebilda pret šo likteni, jo viņa piedalījās tajā pašā darbā. 
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30 Ja viņa reizēm izlēja asaras, tās bija cilvēka mātes raudas, tā bija miesas daba, kas izjuta sāpes 

dēlā, savā miesā. 

Bet vai viņa bija Skolotāja, sava Dēla, mācekle? Nē. Marijai nebija nekas jāmācās no Jēzus. Viņa bija 

pašā Tēvā un bija iemiesojusies tikai tādēļ, lai izpildītu šo skaisto un grūto uzdevumu. 

Vai šīs lieliskās mātes sirds aprobežojās ar mīlestību tikai pret savu vismīļāko Dēlu? Protams, ka ne; 

caur šo mazo cilvēka sirdi Mātes Sirds atklājās mierinājumos un cildenos vārdos, padomos un labumos, 

brīnumos, gaismā un patiesībā. 

Viņa nekad nav izlikusies lepna, viņa nekad nav pārpratusi Skolotāja vārdu. Bet tāpat kā viņa bija pie 

kājām pie silītes, kas kalpoja par viņas šūpuli, tā viņa bija pie kājām pie krusta, pie kura Dēls, Skolotājs, 

visas radības Tēvs nomira un izelpoja savu pēdējo elpu kā cilvēks. 

31 Tā viņa piepildīja savu kā cilvēciskas mātes likteni un deva cildenu piemēru visām mātēm un 

visiem cilvēkiem. 

Un, lai cilvēce uzklausītu viņu, lai arī viņu mīlētu un lai viņas piemērs netiktu izdzēsts no cilvēku 

sirdīm, asiņojošais Skolotājs uz krusta veltīja vienu no saviem septiņiem krusta vārdiem Mātei, sacīdams 

viņai: "Māte, šis ir tavs Dēls!" Un sacīja Dēlam, kurš tajā brīdī bija Jānis, Kunga apustulis: "Dēls, šī ir tava 

Māte!" 

32 Ar to Skolotājs vēlējās atstāt Jāni kā cilvēces pārstāvi un ļaužu sirdīs - mīlestības un cieņas 

svētnīcu Visuma Mātei. 

33 Vai apustulis Jānis šo mātišķību pieprasīja tikai sev? Nē, patiesi, viņš devās pie savējiem, pie cīņas 

un mācības līdzgaitniekiem, pie citiem mācekļiem un sacīja viņiem: "Skolotājs to teica pirms aiziešanas 

mūžībā." Un tur mācekļi palika kopā ar Mariju, līdz Viņa tika pacelta bezgalībā. 

34 Vasarsvētku dienā, svētku dienā, ko tauta svinēja kopš pirmās reizes kā Lieldienas, mācekļi bija 

sapulcējušies kopā, un viņu vidū bija arī Marija. Un Svētais Gars, ko simbolizē balts balodis, tuvojās un 

pārpildīja tos ar Savu gaismu un piepildīja ar Savu žēlastību. 

35 Mācekļi izjuta visdziļāko cieņu un mīlestību pret Mariju. Un, tā kā šie sējēji, šie dvēseles ārsti 

izjuta šo cieņu pret Pestītāja Māti kā pret cilvēku, kāpēc lai to neizjustu laikmetu paaudzes, kas nāca pēc 

viņiem? Es jums esmu teikusi, ka Marija ir mūžīga, un patiesi, es jums saku: ja jūs vērsīsieties pie Viņas, 

daudzi no jums Viņu atradīs. 

36 Kad mans māceklis Jānis bija viens pats Patmosa salā, savā patvēruma vietā, kur viņš saņēma 

nākamo laiku lielās atklāsmes, kur viņš garīgi iedziļinājās Augstākajā Aizsaulē un redzēja lielos Kunga 

noslēpumus, ietērptus alegorijās un attēlotus figūrās, viņš tur redzēja arī Marijas figūru. 

Šajā lielajā atklāsmē, ko Tēvs bija uzticējis Jānim nākamo gadsimtu ļaudīm, viņš pēc lielas zīmes tur 

redzēja sievieti, tērptu ar sauli un mēnesi pie kājām, un uz viņas pieres vainagu ar divpadsmit zvaigznēm. 

Šī sieviete izjuta dzemdību sāpes, un, kad tās bija vissmagākās, Jānis ieraudzīja ļaunumu pūķa veidā, kas 

viņu vajāja un gaidīja tikai bērna piedzimšanu, lai to aprītu. 

     Bet Skolotājs jums saka: Tā kā šī atklāsme, ko Tēvs deva Jānim, runāja par nākamajiem laikiem, es 

jums saku: viņš redzēja Mariju trešajā laikmetā, īsi pirms Viņa dzemdēja Marijas tautu, un ļaunumu, kas 

gaidīja Tā Kunga tautu. 

Arī Jānis redzēja, ka dzimšanas brīdī sākās liela eņģeļu cīņa pret pūķi, kas iemiesoja cilvēku ļaunumu 

─ cīņa, kas pašlaik notiek jūsu vidū, jo Marijas tauta ir piedzimusi, jau parādījusies zemes virsū un šodien 

saņem savu mīlestības vairogu un zobenu, lai dotos lielajā pēdējā cīņā. 

37 Lūk, ko nozīmē šī atklāsme, mīļotā tauta! Tāpēc Tēvs jums šodien ir teicis: tie, kas pazīst Mariju, 

nepazīst Viņu patiesībā. Viņi redz viņu tikai kā sievieti, viņi uzskata viņu tikai par cilvēka māti, un ap viņu 

ir izveidojuši kultus, rituālus, svētkus un sajūsmu. Ar šo elku pielūgsmi viņi ir aizmirsuši pildīt Tā Kunga 

likumus, Kunga Vārdu un mīlestību savā starpā. 

38 Tēvs nevēlas, lai pasaule iepazītu Mariju šādā veidā, un arī es nevēlos, lai jūs viņu mīlētu šādā 

veidā. Marija nav tikai sieviete, es jums jau teicu: Marija ir mātes būtība, kas eksistē Dievišķajā un kas 

izpaužas visā, kas radīts. 

39 Ja jūs meklējat Viņu nakts vientulībā, klusumā, ko nekas netraucē, tur, kosmosā, jūs sastapsiet 

Viņas tēlu, ja jūs meklējat Viņu ziedu smaržā, jūs arī sastapsiet Viņu, un, ja jūs meklējat Viņu savas Mātes 

sirdī, jums būs Viņa. Ja jūs vēlēsieties satikt Viņu Jaunavas šķīstībā, tad tur jūs arī ieraudzīsiet Viņu, un 
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tāpat kā Viņā neskaitāmos darbos, kur atspoguļojas mūžīgā sievišķība, kas ir Dievā un pastāv visā Viņa 

radībā. 

40 Kad jūs fiziski dosieties misijas pildīšanas, mācības sludināšanas ceļā, jūs sadursieties ar cietām 

sirdīm, ar tiem, kas ir izveidojuši slēgtas durvis, lai neļautu ienākt Marijas mīlestības būtībai un viņas 

vārdam. 

Daudziem šī būtība nepastāv. Ko tad jūs darīsiet, tauta? Vai jūs izmantosiet spēku, lai nojauktu šo 

sienu, šīs durvis, lai ļautu Marijas mācībai iekļūt šajos cilvēkos un tautās? Nē. Es jums esmu teicis, ka 

jums tikai jāprezentē mans darbs, tikai jānorāda mana Mācība, bet jums jārunā ar tik lielu dvēseli, ar tik 

lielu sirdi, ar tādu patiesumu, ka daudzi no tiem stīvajiem apgriezīsies un sacīs: "Patiesi, Visuma Mātes 

būtība pārpludina visu Zemes loku, šī Mācība ir skaidra un saprotama. Tas ir kā dzīvības avots, kas aicina 

dzert, bet neliek to lietot." 

41 Patiesi, Es jums saku: ja tas notiktu, Es jau sen būtu visas dvēseles ar Savu spēku ievedis šajā 

ūdenī, licis tām dzert no tā un aizvedis tās līdz mērķim, kuram jūs visi esat paredzēti. Bet jūs sasniegsiet 

Mani ne tikai caur Mani, bet arī caur sevi. 

Tāpēc Es jums esmu devis garu, gribu, prātu, spējas un maņas. Tāpēc Es jums esmu atklājis Savu 

Likumu, devis jums nepieciešamo laiku un ievirzījis jūsu dvēseli attīstības, progresa un izpirkšanas ceļā. 

Es gribu, lai tava sirds un tavs vārds būtu kā avots, kā neizsīkstošs avots cilvēku vidū, un lai tava balss 

pazemīgi aicinātu dzert manu vārdu, ko tu izplatīsi. 

42 Kad šis ūdens ir kristāldzidrs, kad tas ir tik neblāzmains, kā es esmu uzticējis to jums ─ patiesi, es 

jums saku, cilvēki tajā atradīs savu veselību un pestīšanu. Tad viņi kliegs no visas sirds un atzīs, ka kopā 

ar jums ir atraduši Manu patiesību, un tā ir Izraēlas atbildība Trešajā laikmetā ─ tas ir slogs, kas gulstas uz 

spirituālistu-trinitāriešu-māriešu tautu. 

43 Jūsu maigā un pazemīgā staigāšana satricinās reliģiskās kopienas, satricinās pamatus un principus. 

Tavs Vārds, kas vienmēr būs Mans, nojauks viltus svētnīcas, un no tām nepaliks ne akmens uz akmens. Tā 

gāzīs elkus, visu to elkdievību, ko jūs esat radījuši ap Dieva pielūgsmi, tāpat arī ap Mariju un viņas vārdu, 

līdz jūs esat nonākuši līdz vislielākajiem pārspīlējumiem. Tam visam ir jāizzūd, to sadedzina Svētā Gara 

Vārda uguns, ko Es esmu ielicis un turpināšu ielikt jūsos. 

44 Pēc tam, kad šis Mans Vārds būs pārstājis izpausties caur balss nesējiem, Es jūs atradīšu 

sapulcinātus kā Savus otrās ēras mācekļus Lieldienās, un Mans Svētais Gars nāks pārpilnībā, savienots 

garā ar jums, šīs trešās ēras pionieriem, pilnīgas Svētā Gara un cilvēku gara sadraudzības pionieriem. 

45 Ko Tēvs jums atklās tajā laikā? To, ko es jums neesmu pastāstījis ar cilvēka intelekta orgānu 

palīdzību. Taču apzinieties, ka jums ir vajadzīga patiesa veltīšanās un garīgā pilnveidošanās ─ apzinieties, 

ka, lai to sasniegtu, jums ir jāatbrīvojas no visām fanātisma un materiālisma pazīmēm. 

Kā jūs sasniegsiet šo lielo aprīkošanu? Caur šodienas studijām, caur to, kas notiek pēc tam, vēlāk caur 

jūsu patieso mīlestību. Jo mans Vārds vēl nav pabeigts. Mans Vārds nebeigsies 1950. gadā. Mans 

pasludinājums turpināsies. Taču vairs ne ar balss nesēju starpniecību, ne ar šādu pasludināšanas veidu, jo 

pēc 1950. gada jūsu sajūsma kļūs arvien pilnīgāka un pilnīgāka. Jūsu garīgais pacēlums būs lielāks, un 

mans pasludinājums notiks tikai ar gara palīdzību. 

46 Tie, kas ir bijuši manas balss nesēji, ir nogājuši garu ceļu. Tie, kas bieži ir saņēmuši manu staru, 

turpinās attīstīt un nodot tālāk lieliskas iedvesmas vai atklāsmes. Tiem, kuri ir saņēmuši manu dievišķo 

staru tikai dažas reizes un kuriem mans vārds ir bijis rets, mana iedvesma būs liela, ļoti liela. Ļaujiet 

viņiem netraucēt viņu attīstību, viņu staigāšanu pa šo ceļu. Jo to, ko viņi nav sasnieguši šajā izpausmes 

laikā ar cilvēciskā intelekta palīdzību, viņi varēs saņemt no gara garā, un tad viņu dvēselē būs prieks un 

pateicība. 

47 Bet Es ne tikai krāšņi parādīšu Sevi caur tiem, kas bija iesvētīti balss nesēji. Mans Dievišķais Gars 

arī krāšņi spīdēs virs dāvanu nesējiem. Šī žēlastība viņiem nebūs mazāka, tā būs vienāda visiem. 

Mana Garīgā Pasaule arī spīdēs, tās plūstošais stars, pārveidots iedvesmā un domās, būs pār Kunga 

mācekli, lai šīs Gaismas Būtnes varētu turpināt darīt sevi zināmu šīs planētas būtnēm caur kopienu 

vadītājiem, "pamatakmeņiem", redzētājiem un "zelta spalvām", caur iezīmētajiem un neiezīmētajiem, caur 

tiem, kas ir piedzīvojuši simbolisku iezīmēšanas aktu, kā arī caur visiem tiem, kas uzskata sevi par pārāk 

nevajadzīgiem, lai būtu daļa no manas tautas. 
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Uz "pirmajiem" un "pēdējiem" būs uguns mēles, ko izlies Svētais Gars, lai rīt, ļoti tuvu "rīt", jūs varētu 

sevi darīt zināmus visiem saviem līdzcilvēkiem ─ tajā rītausmā, kas jums tuvojas un kurā jūs varēsiet nest 

Manu Vārdu ne tikai tiem, kas runā jūsu valodā, bet arī tiem, kas runā valodās, kuras jūs šodien vēl 

nezināt. 

48 Kā jūs varēsiet ar viņiem sazināties? Ar jūsu labo gribu, ar jūsu pūlēm, ar jūsu dedzību un 

mīlestību. Es jums palīdzēšu, saka Tēvs. Es darīšu brīnumus jūsu vidū. Es gādāšu par to, lai jūsu vidū, no 

jūsu kopienām, nāktu pionieri, vēstneši, tie, kurus sagatavojusi Mana Griba, kuri runā citās valodās, lai 

nestu Labo Vēsti, Trešo Dieva Vēsti citām tautām, citiem cilvēkiem, citām rasēm. Šādā veidā Bābeles 

tornis, kas materiālajā pasaulē laika gaitā cilvēku rokām ir sagrauts, pakāpeniski tiks sagrauts arī garīgajā 

pasaulē, un virs tā pacelsies Svētā Gara tornis, patiesā Baznīca, patiesā pielūgsmes vieta un svētnīca, kurā 

visi apvienosies rokās, kurā visas valodas saplūdīs, kurā visas rases un paaudzes saplūdīs Tēva mīlestībā. 

49 Šajā žēlastības rītā, kad jūs esat saņēmuši manu Vārdu daudzās sapulču vietās, bet kas veido vienu 

tautu, Skolotājs lūdz jūs aizlūgšanu, žēlastību, lūgšanu par pasauli. Izdzēsiet no savas sirds jebkādas 

nesaskaņas vai aizspriedumus un satuviniieties garīgi, lai veidotu garā stipru tautu, un šis garīgais spēks 

palīdzēs tautai. 

Kāpēc jūs vēl neesat spējuši darīt lielus brīnumus savā dvēselē un ar savām domām? Kāpēc lūgšanas 

ierocis, ko Es jums atklāju, vēl nav parādījies šajos laikos ar savu godību? 

50 Savas nesagatavotības dēļ, cilvēki, savas vienotības trūkuma dēļ jūs esat ļāvuši plēsīgajam putnam, 

kārdinājumam, kas vienmēr gaida, ienākt jūs, lai jūs sašķeltu un vājinātu: tas ir viltīgs kārdinājuma 

gājiens, kas nekad nav ļāvis jums vienoties. 

Lai gan mans mīlestības vārds vienmēr ir bijis ar jums, jūsu sirds joprojām sliecas uz ļauno čukstus, jūs 

joprojām ļaujat sevi savaldzināt ar viltu un viltus viltus izlikšanos. Bet esiet modri, cilvēki, esiet modri, o 

spirituālisti, Trīsvienības mariāņu mācekļi, lai šajos sagatavošanās laikos ─ šajos pārbaudījumu laikos 

cilvēcei, kas pašlaik vēl vienu reizi dzer Ciešanu biķeri ─ jūs varētu pierādīt savu spēku ─ satverot nevis 

daudzus ieročus, bet vienu vienīgu gaismas zobenu, un ar to pārraut kārdinājumu virves, verdzības važas, 

nojaukt sienas, atvērt durvis, lai atbrīvotu dvēseles un ļautu tām pacelties uz Trešās Ēras gaismu. 

51 Cilvēki, jūs to varat izdarīt ar domu spēku, ar lūgšanu. Bet tam ir jānāk no patiesas mīlestības, ko 

es jums šobrīd iedvesmoju. Apvienojieties, atzīstiet viens otru, piedodiet viens otram, mīliet viens otru, tad 

jūs pieredzēsiet brīnumus visā pasaulē un kļūsiet liecinieki tam, kā šī cilvēce, kas milzīgā ātrumā skrien 

pretī bezdibenim, par kuru Es jums runāju, ļoti drīz piedzīvos kritienu un arī "līdz šurp un ne tālāk", kas 

būs dvēseles riebums, nogurums, nogurums naidā, materiālismā, jutekliskumā un baudās, lai tu tai 

pastieptu savu brālīgo roku, mīļi pieskartos un pamodinātu to, lai pastāstītu tai: 

52 "Redzi, vairs nav pašlepnuma piļu. Valdnieki ir pametuši savus troņus, alkatīgās impērijas ir 

izzudušas, un kara ieroči vairs neizspiež nāvi no mutēm. Militārpersonas un karavīri ir sakauti. Paceliet 

savu seju un ieraudziet pie apvāršņa jaunas dienas gaismu, jaunu rītausmu, kas izgaismo jaunu dzīvi." 

53 Tagad es pieņemu jūsu dvēseli tās lūgšanā. Es gribu tajā atrast pateicību, un tādēļ vēl vienu reizi 

atklāju Sevi pasaulē, lai izlietu Savu Garu cilvēcei dažādās formās. Es varētu to darīt bez jūsu 

starpniecības, bet caur to Es parādīšu Savu žēlastību. 

54 Tā es jūs atstāju šajā žēlastības rītā: pacelti mīlestībā un žēlsirdībā pret saviem līdzcilvēkiem ─ 

garīgi pacelti, lai jūs sajustu sava Tēva svētību savā būtībā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 361 
1 Es satieku jūs, lūdzoties, un mans Gars apmetas ar jums. Es baros no jūsu mīlestības, no jūsu 

ticības. Es esmu nogaršojis jūsu augļus, un tie Man ir patīkami. Tādēļ Es svētīju jūs un dodu jums mieru. 

2 Es esmu dažādos veidos pārbaudījis tavu dvēseli. Bet, kad esat pārdzīvojuši kādu bēdīgu brīdi, jūs 

paceļaties un jautājat Man, vai Es neesmu jūs pametis, un ļoti drīz jūs esat bijuši kopā ar Mani. Patiesi, es 

jums saku, ka jūs neesat vieni, un jūsu ticība ir palīdzējusi jums pārvarēt šī laika grūtības un lielos 

pārbaudījumus. 

3 Jūs, kas esat mērojuši lielus attālumus, meklējot Mani, beidzot esat Mani atraduši, un, dzirdot 

Manu Vārdu, jūsu šaubas tika kliedētas, un jūs saņēmāt skaidru atbildi uz savu lūgumu. Visur jūs dzirdējāt 

lūgšanas un aicinājumus pēc Mana Gara, un, pat ja jūs nebūtu Mani aicinājuši, Es būtu nācis pie jums, kā 

apsolīju. Jo es jums teicu, ka šajās sāpju dienās es būšu jums līdzās jūsu bēdās. 

4 Es esmu jums devis jūtīgumu, lai jūs varētu sajust to, kas nāks, lai jūs dzīvotu modri pret katru 

garīgo izpausmi un atpazītu manu vārdu atnākšanu. 

5 Es runāju ar jums ar to pašu mīlestību un gudrību, ar kādu Es esmu runājis iepriekšējos laikos, un 

Es apstiprinu Savus iepriekšējo laiku vārdus un apliecinu, ka pravietojumi piepildās. 

6 Jānis savā lielajā atklāsmē redzēja, kā šajā laikā atklāsies mans Gars, kā, atplēšot sesto zīmogu, 

Gudrības grāmata apgaismos dvēseles. Viņš redzēja lielās cīņas starp cilvēkiem un viņu ciešanas. Viņš 

redzēja, ka Grāmatu aizvēra un beidzot atvēra Bezvainīgais Jērs. Un kopā ar jums es esmu atvēris šīs 

grāmatas lappusi pēc lappuses jūsu garam. Tajā ir Bauslība, ko Es jums esmu devis no laiku sākuma. 

7 Spriest par manu darbu, izprast to no sākuma līdz beigām. Atcerieties visu pagātni un apvienojiet 

to ar šo atklāsmi, lai jūsu dvēselē viss būtu dzīvs. Es esmu izdevis likumus un noteikumus cilvēku 

materiālajai dzīvei, Es esmu devis norādījumus morālajai un garīgajai dzīvei. Es jūs esmu ievietojis gara 

reģionos, un jūs esat ieelpojuši šīs mājas mieru un svētlaimi, lai jūs to pilnībā iepazītu un iegūtu zināšanas 

par Maniem likumiem. 

8 Dzīvojiet par augstu ideālu, pārliecinieties, ka jūsu dvēsele atgūst drosmi un enerģiju, lai pildītu 

savu misiju. Izplatiet mieru savā dzīves ceļā, aiciniet cilvēkus lūgties ar to lūgšanu, ko Es jums esmu 

mācījis, lai viņi atkal varētu justies sava Radītāja cienīgi. Barojiet viņu sirdis, kas ir neskarta 

lauksaimniecības zeme, auglīga zeme manai mācībai. 

9 Sekojot manai mācībai un strādājot cilvēces labā, jūsu dvēsele kļūs spēcīga, jūs priecāsieties un arī 

cietīsit, un sapratīsiet, ko ir vērta ticība un mīlestība. Tad jūs neļausiet, lai cīņā jūs maldina dažādas ticības 

apliecības. Mana mācība ir augstāka par visām reliģijām un sektām. Nesiet manu Vārdu, kas ir mana 

mīlestības izpausme, un nelietojiet to kā ieroci cīņai ar saviem līdzcilvēkiem, jo tas neaizskar, tas nekaitē, 

tas ir tikai dzīvība dvēselei. 

10 Iztīriet trauku no iekšpuses un ārpuses, lai tas varētu saturēt Esenci, ko Es jums dodu. Jūsu misija 

ir lieliska. Lai uzvarētu, jums ir jāstrādā kopā. Sajaucieties ar visām tautām, saplūstiet ar visām rasēm, 

nesiet Manu miera vēsti visiem. Pēc tam Es jūs aizvedīšu uz "ieleju", kurā jūs visi būsiet vienlīdzīgi, kurā 

pazudīs cilvēciskā nelaime un cilvēciskais egoisms, un jūs būsiet tikai garīgas būtnes. 

11 Es zinu, ka kādu laiku jūs izlīdzināsiet savu nesaskaņas. Bet pienāks diena, kad, noguruši no sava 

vājuma, jūs apvienosieties, lai kļūtu spēcīgi ar vienotību un saskaņu. 

12 Es gribu, lai tu esi tīrs. Tāpēc jūs šobrīd šķīstāties sāpēs, lai dvēselei atgrieztu tās sākotnējo tīrību 

un tikumu. Šie pārbaudījumi, kurus jūs tagad ciešat, neizraisīs jūsu nāvi. Tās tikai pamodinās jūs no dziļā 

miega, lai jūs varētu tiekties pēc savas dvēseles pilnības. 

13 Lai gan ar saviem darbiem jūs vēl neesat kļuvuši cienīgi, tomēr pienāks diena, kad šīs tautas 

pazemība, neatlaidība, mīlestība un ticība tiks pelnīti slavēta. Tad daudzi, atpazinuši jūsos šos tikumus, 

vēlēsies jums piešķirt vārdu vai titulu, vai uzlikt vainagu uz jūsu galvas. Bet tad jūs atcerēsieties Jēzu un 

pazemīgi slēpīsieties. Kā jau es jums teicu, jūsu valstība nav šajā pasaulē. 

14 Ja vēlaties iekarot cilvēku sirdis, runājiet ar patiesumu, ar vislielāko patiesumu. Esiet pazemīgi 

starp pazemīgākajiem, lai jūs varētu atrast ticību savos vārdos un darbos. 

15 Cik ļoti mans gars priecāsies, kad redzēs jūsu darbu, kas iznirs no cilvēces morālajām un garīgajām 

drupām. Jūsu darbs jau ir sācies. Lūk, slimie, kas ir izveseļojušies ─ neticīgie, kas ir piedzimuši ticībā ─ 

atjaunotie grēcinieki. Jūsu darbs vēl ir mazs, bet es to uzskatu par labu un vairoju tā augļus. 
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16 Izraēla: Skolotājs ir ar jums mīlestības un žēlastības pilns. Es jums atkal un atkal esmu sniedzis 

pierādījumus par Savu mīlestību uz ceļa, ko Es jums esmu iezīmējis. 

17 Mans Dievišķais Vārds runā uz cilvēkiem, un šo Vārdu jums ir sūtījis Tēvs, lai jūs zinātu, kādu 

darbu Es esmu uzticējis jūsu rokās. 

18 Es jums rādu Savus apustuļus kā piemēru. Tāpēc šajā laikā Es ieleju Sevi jūsu dvēselē, lai jūs 

varētu iekarot savu ķermeni. Es esmu pieskāries cietajai klintij, lai no tās izplūstu kristāldzidrs ūdens. 

19 Nedomājiet, ka jūs jau esat nonākuši pie savas misijas izpildes beigām, nedz arī domājiet, ka pēc 

1950. gada Es turpināšu runāt caur cilvēka saprašanas orgānu. Viss, ko Es jums esmu teicis, ir piepildījies 

un piepildīsies, mīļotā tauta. 

20 Trešajā Laikā jūsu dvēsele ir sūtīta reinkarnēties, lai jums būtu jauna iespēja izpildīt savu misiju, 

izmantojot Mana Dievišķā Gara klātbūtni šajā laikā. 

21 Es esmu ar jums Savas lielās mīlestības dēļ un dodu jums spēku, jo negribu redzēt jūs vājus. 

22 Es esmu žēlastības un mīlestības avots. Dzer, dod dzīvību savai sirdij un dvēselei. Atbrīvojieties no 

materiālisma, lai jūs spētu izprast misijas, ko Es jums esmu uzticējis, diženumu. 

23 Mīļotā tauta: Kad jūsu sirdis būs sāpju pilnas, nāciet pie Manis, jo Es pārvēršu jūsu ciešanas priekā 

un stiprināšu jūs garīgi un fiziski, lai jūs varētu turpināt iet pa apmierinājuma un cerības pilnu ceļu. 

24 Es pieņemu ļaužu pūļus, kas mani meklē, lai informētu mani par savām sāpēm. Es viņus uzklausu 

klusumā, tie ir ļaužu pūļi, kas no dažādām sektām un baznīcām nāk uz šīm pazemīgajām sapulču vietām, 

lai dzirdētu Manu Vārdu, lai savās dvēselēs un sirdīs saņemtu Manu miera un cerības vēsti. 

25 Kad viņi nonāk pie šī koka, viņi sajūt tā ēnas vēsumu, kas liek viņiem atpūsties, un viņi priecājas, 

dzirdot manu lakstīgalu klaigāšanu. Tad viņi sajūt manu klātbūtni un šī koka augļu saldumu. 

26 Ir rakstīts, ka šajā trešajā laikmetā es nāku Garā un kā skaļš zvans aicināšu cilvēci, lai sniegtu tai 

mierinājumu, maizi un garīgo ūdeni. Savu Baznīcu es uzcēlu savu bērnu sirdī un dvēselē. Šīs baznīcas 

svinīgumā un klusumā jūs sajutīsiet manu klātbūtni, tur jūs saņemsit to, ko savā meditācijā un lūgšanā esat 

uzlikuši man uz sirds. Šīs baznīcas iekšienē jūs sajutīsiet Svētā Gara gaismu. 

27 Šajā laikā Es esmu sagatavojis divpadsmit Manas izredzētās tautas ciltis, lai visas tautas ar viņu 

starpniecību saņemtu gaismu, lai, atskanot bazūnei, tās pamodinātu tos, kas guļ, un tie, pacēluši skatienu 

uz Debesīm, varētu Mani uzlūkot ar sava gara acīm. 

28 Cilvēce ir dezorientēta, bet Es esmu nācis, lai vadītu to caur Svētā Gara gaismu un lai tā varētu 

atpazīt Manu Vārdu pēc tā nozīmes. 

29 Laika gaitā cilvēki ir izmainījuši manus mācekļu atstātos rakstus, un tādēļ starp konfesijām valda 

nesaskaņas. Bet Es izskaidrošu visas savas mācības, lai vienotu cilvēci vienā gaismā un vienā gribā. 

30 1950. gads drīz beigsies. Bet Es jums esmu atstājis detalizētu norādījumu, lai jūs to darītu zināmu 

jaunajām paaudzēm, lai tās atrastu mieru un dzīvību dvēselei. 

31 Jūsu rokās es uzticu Trešās Derības Grāmatu, lai jūs ar to nestu Labo Vēsti cilvēcei. 

32 Jūsu sirds jau gaida ilgas pēc mājām, ko jūs izjutīsiet, kad vairs nedzirdēsiet Mani šajā formā. 

Tādēļ Es jums esmu sacījis: pielietojiet Manu mācību un neļaujiet sevi pievilt tiem, kas rīt celsies augšā un 

viltīgi apgalvos, ka Es joprojām izpaužu Sevi caur saviem intelekta orgāniem. 

33 Jūs esat liecinieki tam, ka viss, ko Es jums esmu teicis Savā Vārdā, ir piepildījies, bet jums ir 

jādzīvo modri, lai Manas tautas vidū nebūtu nepaklausības. Jūs sajutīsiet to cilvēku sāpes, kuri ir vāji un 

vēl nav sapratuši manu mācību. Bet jūs izskaidrosiet viņiem Manu patiesību un vadīsiet viņus caur Manu 

Vārdu. Es darīšu Sevi zināmu caur tiem, kas ir sagatavoti, un pat caur "pēdējiem" Es izstarošu Sevi kā 

gaismu un iedvesmu. 

34 Es neatstāšu cilvēci bāreņiem, es glābsim pazudušos un aicināšu pie sava galda tos, kas nav 

dzirdējuši manu Vārdu šādā veidā. 

Elija turpinās apvienot ļaužu pūļus, lai jūs varētu tiem parādīt Grāmatu, kurā ir Mans Vārds. Ar tavu 

starpniecību es pamodināšu aizmigušās dvēseles un novēršu no tām elkdievību. Bet, ja jūs nebūsiet gatavi 

runāt ar cilvēci, tad runās akmeņi, un jūs redzēsiet, ka visnezinīgākie kļūs par Maniem patiesiem 

mācekļiem un runās par Manu patiesību. 

35 Jūs dalieties Labajā Vēsti ar cilvēci, neizkropļojot manu darbu, esiet pazemīgi kā jūsu Skolotājs un 

neapģērbieties ar krāšņām drēbēm, lai piesaistītu savu līdzcilvēku uzmanību. 
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36 Jūs rītdien nedrīkstat falsificēt manu mācību, māciet tikai to, ko Es jums esmu uzticējis. Es jums 

esmu devis savu mācību pārpilnībā, lai jūs būtu vadītāji un vēstneši cilvēces vidū. Kad jūs vairs 

nedzirdēsiet manu Vārdu caur balss nesēju, jūs palīdzēsiet un mīlēsiet cits citu, lai jūs varētu atrisināt 

problēmas, kas rodas jūsu ceļā. 

37 Jūs esat cilvēki, kurus Es šobrīd apvienoju, lai cilvēce varētu Mani iepazīt ar jūsu starpniecību. Es 

esmu augstākā žēlsirdība un esmu jūs pabarojis ar vislabāko pārtiku. Liela ir cīņa, kas jums būs. Tāpēc Es 

ar jums runāju ar mīlestību, lai novērstu no jums kļūdas, ko jūs piedēvējat Manam Darbam, lai tad, kad 

pienāks laiks, jūs būtu pasaules gaisma. 

38 Jūsu dvēseles ieskauj garīgie spēki, viņi ir gatavi uzsākt cīņu, jo jūs neesat vieni šajā pasaules 

uzskatu cīņā. Arī mana garīgā pasaule būs kopā ar jums. Šie gari iedvesmo jūs ar mieru un harmoniju, lai 

jūs varētu parādīt sevi cilvēces priekšā. 

39 Liela būs jūsu cīņa. Tev būs jārāda paklausības piemērs un savā sirdī jāparāda sava Skolotāja 

likums. Jūs iedrošināsiet cilvēkus, bet mans Universālais stars vairs neparādīsies, nedz arī mana garīgā 

pasaule parādīsies caur jūsu prātu. Tomēr Skolotājs dos jums savu pamācību augstākā formā un kā Svēto 

Garu, spēku, svētību un žēlastību. 

40 Tuvojas 1950. gada beigas, un guļošā cilvēce nav sajutusi Mani. Bet Es viņus pamodināšu, lai viņi 

Mani redzētu. 

41 Kad notiks šie pasākumi? Šis laiks ir tuvu. Drīz beigsies Mana izpausme caur cilvēka sapratnes 

orgānu. Ar to balss nesēju starpniecību, kuri ir zinājuši, kā sagatavoties šīm pēdējām dienām, Es jums 

esmu devis lielus un skaidrus norādījumus, mīlestības pilnus rīkojumus, lai jūs tos izpildītu arī pēc tam, 

kad vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu šajā formā. 

42 Es esmu atvēris jūsu priekšā savas gudrības grāmatu un devis jums norādījumus, kā pildīt savu 

misiju, kā iet pa manu ceļu. Es jums esmu parādījis briesmas un devis jums spēku pārvarēt šķēršļus un 

nojaukt barjeras. 

43 Pirms Es pārtraucu runāt ar jums šādā formā, Man jūs jāsagatavo, lai rīt jūs būtu skolotāji, kas 

pasniegs Manu mācību jaunajiem mācekļiem. 

44 Ja jūs jūtaties bez šīs pamācības, nevainojiet Mani par to, jo Es jums esmu devis Savu Vārdu, 

mūžīgās dzīvības maizi jūsu dvēselei, pārpilnībā. 

45 Es jums esmu devis savu mācību perfektā veidā. Bet, ja jūs tai pievienosiet kaut ko tādu, kas tai 

nepieder, jūsu sirdsapziņa jums pateiks, kas jums no tās jālikvidē, lai rīt cilvēce varētu saņemt tikai manu 

perfekto mācību. 

46 Pastāstiet cilvēcei, ka es, Visvarenais Dievs, vienmēr esmu bijis ar jums. Jums nekā netrūkst, jo Es 

esmu piepildījis jūsu dvēseli ar žēlastību un spēku katrā attīstības posmā. 

47 Cilvēki, jūs esat apsolījuši mīlēt Mani Manas Dievišķās Gaismas klātbūtnē. Taču jūsu materiālisms 

vienmēr ir bijis šķērslis Gara pilnvaru īstenošanai, jo jūs nepazīstat paši sevi un nezināt, kāds ir jūsu 

mērķis un ideāli. Bet mana žēlastība jūs ir apvienojusi šķēršļu joslā, lai jūs sajustu manas mīlestības uguni 

un iepazītu mana Svētā Gara mieru. 

48 Es esmu Dāvinātājs, Man ir vairāk, ko jums dot, nekā jūs varat man lūgt. Es zinu ķermeņa 

vajadzības, zinu dvēseles vajadzības, zinu jūsu bēdas un skumjas. 

49 Lūka, Marks, Jānis un Matejs tika izvēlēti pēc Manas gribas. Katrai dvēselei Es devu uzdevumu, 

atbildību, un viņi ar neatlaidību, apņēmību un mīlestību izplatīja Manu Doktrīnu, radot Otrā Laika 

Testamentu. Un tāpat kā viņi, arī es šodien modinu jūsu dvēseli, lai tā atpazītu laiku, sajustu un saprastu 

zvērestu, ko tā ir devusi manas Dievišķības priekšā, un sāktu pildīt savu misiju. 

50 Jēzus liecināja par dievišķo spēku, jo Viņā bija pats Dievs, kas parādīja Sevi uz zemes, lai pasaule 

varētu Viņu iepazīt. Tas bija pats Tēvs, kas deva Sevi cilvēkiem Vārdā, mīlestībā, patiesībā un gaismā. 

51 Tas, kas rakstīts zelta piemiņas grāmatā, piepildīsies un piepildīsies. Laika gaitā viss piepildīsies. 

52 Izraēla: Es esmu runājis ar jums ne tikai šajā laikā. Bet tava dvēsele ir bijusi sasaistīta un nav 

izmantojusi to, ko Es tai devu Pirmajā Laikā, Otrajā Laikā un šodien Trešajā Laikā. Bet ko jūs sagaidāt no 

Tā Kunga šajā laikā? Kāds ir jūsu lēmums un vēlme? 

Šobrīd Es uzrunāju jūs, izlejot Savu Dievišķo Vārdu. Bet Es jums vairs nedošu laiku, lai sekotu Man, 

izpaužot Sevi caur balss nesēju, un, ja dvēsele pretojas un ķermenis atsakās paklausīt Maniem baušļiem, 
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jums nāksies ilgi atbildēt Man. Jo es kā tiesnesis došu jums aicinājumu un liku saprast, kas rakstīts jūsu 

likteņa grāmatā. 

Kad dvēsele stāsies augstākā tiesneša priekšā, tā atzīs savu pārkāpumu un skumju pilna lūgs Mani par 

citu laiku, lai to izlīdzinātu, par citu reinkarnāciju. 

53 Es esmu runājis ne tikai uz jūsu dvēseli, bet arī uz jūsu ķermeni. Es tai esmu devis papildu dzīvību, 

spēku un žēlastību, lai dvēsele varētu pildīt savu misiju. 

54 Es ar mīlestību esmu izlējis Savu Dievišķo Vārdu, Es esmu jums dāvājis visu, ko Mans Gars un 

mīlošākā Tēva Sirds jums bija iecerējusi. Tu esi visdārgākais no manas Dievišķības. 

55 Jūs esat mana pasludinājuma beigās caur balss nesēja prāta orgānu. Bet, ja jūs vairs neuzklausīsiet 

manu mācību, es turpināšu jūs vadīt, jo es vairs nebūtu Tēvs, ja es jūs pamestu tuksnesī bez maizes un 

ūdens. 

56 Sagatavojiet sevi ar Manām pamācībām, studējiet to, ko Es esmu devis jūsu sirdīm Savā Vārdā. 

57 Sagatavojiet savas smadzenes manas gaismas vibrāciju uztveršanai. Atklājiet savas dāvanas, lai jūs 

varētu apturēt dabas spēkus, jo cilvēci piemeklēs lielas katastrofas. 

58 Mana vismīlošākā Tēva Sirds atveras, lai pat pēdējais savā dvēselē sajustu manas Dievišķās 

Mīlestības siltumu. Es esmu atvērta grāmata, Patiesība un Likums. 

59 Es esmu devis cilvēcei savu gara mācību, mīlestības mācību un harmonijas mācību. Ne tikai šajā 

laikā Es jums esmu devis Savu mācību. Kopš pirmā brīža, kad Mans Dievišķais Gars deva jūsu dvēselei 

zemi, Es esmu runājis ar to caur saviem izredzētajiem, un nekad neesmu jūs ievedis tumsībā, fanātismā vai 

elkdievībā. Jo šie darbi nav patīkami Manās acīs, jo tie attālina jūsu dvēseli no gaismas, no Manas 

mīlestības, padara to gausāku, pagarina tās pestīšanas laiku un rada tai lielas sāpes. 

60 Ko darīt, lai cilvēki Mani atpazītu, saprastu un viņu sirdis Mani sajustu? Ko darīt, lai dvēsele 

varētu pārraut ķēdi, kas to saista ar materiālismu? Piešķirt tai citu laiku un aicināt Izraēla izredzētās tautas 

dvēseles kā labiem kareivjiem un strādniekiem nostāties cilvēces priekšgalā, lai kļūtu par tās līderi cīņā, 

kas tuvojas. 

61 Dievišķais Skolotājs nāk, lai atklātu Sevi ar cilvēka smadzeņu palīdzību, bet meklējiet Mani savas 

sirds dziļumos, tur Es esmu. 

62 Iegremdējieties dziļā meditācijā, cilvēki. Aizveriet acis un mēģiniet ar garīgo skatienu saskatīt to 

cilvēku pūļus, kuri pie jums vērsīsies, vēloties saņemt liecību, kas viņiem runātu par manu klātbūtni. 

63 Atcerieties, ka jums tie jāgaida ar žēlsirdīgu sirdi. Jo tie, kas alkst un slāpst pēc mīlestības, nāks, 

tāpat kā jūs esat atnākuši ar vēlmi, lai Es remdētu jūsu slāpes. 

64 Neuzņemieties veikt lielus darbus, ja neesat sagatavojušies. Centieties sasniegt lielāku garīgumu, 

jo tad vārds, lūgšana vai mīlestības darbs spēs paveikt lielākus brīnumus nekā tie, kurus jūs būtu vēlējušies 

paveikt savā iedomībā. 

65 Žēlsirdība un atkal žēlsirdība ir tas, ko es esmu izraisījis jūsos. Žēlsirdība ir sajūta, ko Es visvairāk 

esmu atdzīvinājis ar savu mācību. Jo žēlsirdība ir mīlestības un gudrības izpausme. Patiesi Es jums saku: 

ja jūs sagatavosieties žēlsirdīgi uzņemt savus līdzcilvēkus, kas vēl tikai nāks, jūs būsiet viņus uzņēmuši ar 

vislabāko uzņemšanu, ar visskaidrāko liecību, kādu jūs varat sniegt par Manu patiesību. Tikai retais 

pretosies šim mīlestības pierādījumam. 

Bet, ja jūs gribat panākt, lai viņi saprastu manu vēsti ar citiem līdzekļiem, jums nāksies daudz cīnīties, 

jo pasaule ir pārtikusi no vārdiem, mācībām un filozofijām. Tas, pēc kā pasaule bailīgi alkst un slāpst līdz 

nāvei, ir mīlestība. Tādēļ es jums atkārtoju, ka žēlsirdības darbs, kaut arī neliels, bet sirsnīgs, izjusts un 

patiess, būs spēcīgāks nekā tūkstošiem sprediķu vai runu ar skaistiem vārdiem bez satura un patiesības, ko 

pasaules tautas dzird dienu no dienas, bet šie vārdi netiek pielietoti. 

66 Vēl vairāk sagatavojieties tam, ko jūs teiksiet, lai gan jūsu zināšanu pārzināšana jums palīdzēs, un 

Svētie Raksti kalpos arī kā palīglīdzeklis vai atbalsts jūsu atmiņai. Taču neaizmirstiet, ka tas, ko jūsu 

dvēsele apzinās, kas izaug no jūsu būtības dziļumiem, būs visauglīgākās no jūsu sēklām, ar kurām jūs 

darīsiet saviem līdzcilvēkiem vislielāko žēlastību un ar kurām jūs tajā pašā laikā saņemsiet vislielāko 

laimi, kad pienāks laiks saņemt savu atlīdzību. 

67 Mīļotie ļaudis, nāciet pie Manis, apvienojiet domas ar sirdsapziņu, lai jūs varētu sajust Manu 

mieru. 
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68 Tas, ko Es jums dodu Savā Vārdā, rīt būs jūsu aizsardzība, jūsu zobens un vairogs, un tad, kad jūs 

būsiet apvienojušies garīgumā, pie jums nāks dažādas reliģiskās kopienas, lai jūs varētu mīlēt cits citu. 

69 Savā Vārdā Es jums esmu teicis, ka drīz beigsies Mans izpausmes laiks caur cilvēka saprašanas 

spējām. Bet jūs turpināsiet saņemt manas dievišķās balss skanējumu savas būtnes dziļākajā iekšienē. 

70 Kad parādījās šīs jaunās dienas gaisma, jūs uztvērāt skaļā zvana aicinājumu, kas atskanēja cilvēces 

vidū. Jūs esat bijuši akli vīri, kas redzējuši šīs gaismas krāšņumu un jūtaties manas žēlastības vadīti uz šī 

ceļa. 

71 Jūs esat Mani mācekļi, priekšgājēji tām ļaužu masām, kas rīt nāks pie Manis, kas kā vēstneši nesīs 

šo miera, dzīvības, mīlestības un gaismas vēsti. Ar saviem piemēriem jūs apliecināsiet patiesību, ko 

sludināt. 

72 Pārbaudījumi un kritieni, ko esat piedzīvojuši, jums būs pieredzes gaisma, lai rīt jūs varētu taisnīgi 

staigāt pa manu ceļu. 

73 Es jums esmu atklājis katra notikuma un katra sāpīgā pārbaudījuma iemeslu cilvēces vidū, - 

iemeslu, kādēļ šajā vislielākajā sabrukuma laikā Es esmu jūs apgaismojis ar Svētā Gara gaismu un 

apvienojis divpadsmit Manas izredzētās tautas Izraēla ciltis. 

74 Tāpat kā Pirmajā Laikā jūs ieradāties Kanaāna zemē, tā arī šodien es vēlos, lai jūs dotos ceļā uz 

patieso Apsolīto zemi. Jūs jau esat sākuši spert pirmos soļus, lai uzkāptu kalnā, kura virsotnē jūs gaida 

lielā pilsēta. 

75 Rīt jūs nejutīsieties bāreņi, jo Es un mana garīgā pasaule iestāsimies par jums, lai jūs varētu pildīt 

savu misiju - lappusi pēc lappuses darīt zināmu cilvēcei manu pamācību grāmatu. 

76 Jūsu darbs nebeigsies 1950. gadā, bet daudzi no jums apmaldīsies. Bet labi tiem, kas paliek 

nelokāmi, jo viņi būs kā mana tempļa balsti. 

77 Jūs sev jautājat: "Vai Tēva "Vārds" aizies un mēs vairs nejutīsim šo mīlestību? Vai Skolotājs 

aizies, un mēs vairs nedzirdēsim Vārdu, kas ir bijis mūsu dvēseles prieks un iedrošinājums?": Nē, mana 

tauta, Tēvs neatkāpjas, Skolotājs turpinās Savu Gaismas Misiju. Šodien jūs Mani esat dzirdējuši caur 

vienu vai otru prāta orgānu. Bet rīt jūsu sagatavotībai nebūs nekādu ierobežojumu, jo jūs visi varēsiet 

komunicēt ar Mani no gara uz garu. Un caur ikvienu, kas ir sagatavots, Es izliešu Savu iedvesmu. Tad jūs 

iepazīsiet patieso sajūsmu, un tad Skolotāja izpausmēm nebūs robežu. Tādā pašā veidā jums būs augsta 

garīgā līmeņa garu izpausmes. 

78 Jūs lūgsieties klusumā, un Es pieņemšu jūsu upuri un atbildēšu jums, apveltīšu jūs ar Savu svētību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 362 
1 Skolotājs savā bezgalīgajā žēlsirdībā pieņem jūs, lai dzirdētu Viņa vārdu. 

2 Tēvs jums saka: Saprotiet to, ko Es jums garīgi uzticu, lai jūs varētu sagatavoties izplatīt šo vēsti 

cilvēces vidū. Jo drīz pienāks laiks, kad jūs vairs nedzirdēsiet manus norādījumus caur balss nesēju. Es 

jums to esmu pasludinājis, un mans vārds ir kā karaļa vārds, un tam ir jātop īstam. 

3 Kopš 1866. gada Es esmu gatavojis cilvēka prātu, lai nodotu Manu Vārdu, un šī manifestācija 

tagad tuvojas noslēgumam. 

4 Mans darbs nav jauns. Jūs jau esat Trešajā Laikā, kurā cilvēce ir attīstījusies. 

5 Vai mans vārds jūs ir samulsinājis, mīļie cilvēki? Es tevi satiku dažādos veidos: Vieni fanātismā, 

citi elkdievībā, cilvēku likteni piedēvējot zvaigznēm, un vēl citi, kas ir nolieguši Manu Klātbūtni šajā 

laikā, un tādēļ Es satiku jūs vājus. Es esmu nācis šajā Trešajā Laikā, lai jūs garīgi pabarotu ar Savu Vārdu. 

6 Trīs reizes Es esmu jūs mācījis, bet šajā Trešajā Laikā daži ir nolieguši Mana Trīsvienības un 

Mārijas Garīgā Darba patiesumu un atkal ir krituši elkdievībā un apjukumā, domādami, ka piepildīs Manu 

Voli. 

7 Jau Pirmajā Laikā mans Darbs sāka izpausties, liekot jums atpazīt vienu patiesu Dievu. 

8 Šajā laikā Es esmu sagatavojis netrenētus prātus, caur kuriem Es jums esmu nodevis Savu Vārdu. 

Jo es vienmēr esmu meklējis vienkāršību. 

9 Tādā pašā veidā es trenēju Mozus, vienkārša, tikumu pilna cilvēka, liela gara cilvēka, intelektu. 

Caur viņu Es devu likumu Savai tautai Izraēlam un vadīju to cauri tuksnesim četrdesmit gadus, lai ievestu 

to Apsolītajā zemē. 

10 Otrajā Laikā Jehovas "Vārds" kļuva par cilvēku, kā to bija redzējuši pravieši. Bet pirms tam nāca 

Elija, lai bruģētu viņam ceļu. 

11 Tagad jūs esat Trešajā laikā, Svētā Gara laikā. Kopš 1866. gada Es esmu gatavojis cilvēka 

sapratnes orgānu, lai tas kalpotu kā pakājnieks Manam Dievišķajam staram, un kopš tā laika Es esmu 

runājis ar jums caur vīriešiem un sievietēm. 

12 Tas ir laikmets, kurā dvēselei ar mīlestību jānoliec miesu un miesai jābūt paklausīgai dvēseles 

pavēlēm. 

13 Dvēsele attīstīsies no viena kāpņu pakāpiena uz nākamo, un tādējādi tā izpildīs savu misiju, ko tā 

nevarēja pabeigt zemes ķermenī. 

14 Kur ir maldināšana? Kur mans Darbs ir pārvērsts par biznesu, kur mans Vārds, kas vienmēr ir ticis 

dots, ir ticis nepareizi interpretēts? Es vienmēr esmu jūs lūdzis, lai jūsu dvēselē būtu mans templis. Bet 

jūsu apjukums ir bijis liels, kad tā vietā jūs esat uzcēluši baznīcas no granīta un bagātīgi rotājuši tās ar 

akmens ornamentiem un cilvēku rokām darinātiem attēliem. 

15 Cilvēce: Es esmu atklājis, ka jūs esat kļuvuši par elku pielūdzējiem, meklējot Manu Garu 

ierobežotos skaitļos. Vai jūs neatceraties, ka Otrajā Laikā Es jūs aizvedu uz upju krastiem, lai sniegtu jums 

Savus norādījumus? Vai tajā laikā es jums mācīju elkdievību? Nē. 

Tagad, šajā laikā, Es meklēju templi jūsu sirdīs ─ templi, ko stihijas nesagraus, jo mans darbs, ko jūs 

darīsiet zināmu, būs tikpat skaidrs un tīrs kā mana mācība. Šādā veidā tiks iznīcināts fanātisms un 

elkdievība. 

16 Es vēlos, lai jūsu sirds templis vienmēr būtu sagatavots tā, lai Es tajā varētu mājot. Tev 

nevajadzētu to rotāt ar lauka ziediem, bet gan ar savas sirds labajiem darbiem, ar lūgšanu. Šajā templī es 

vēlos redzēt lāpu, kuras gaisma nekad neaidziest - ticību. Šādā veidā, kad stihija izplūdīs, jūs būsiet 

glābšanas laiva saviem līdzcilvēkiem. 

17 Nāciet pie Manis, mīļotā tauta, lai Mana Vārda manna būtu jūsos. Ļaujiet tās būtībai būt dzīvībai 

jūsu dvēselē. Šoreiz Es esmu atnācis, lai vēlreiz jums dotu Savu Likumu, Savu Patiesību un Savu 

Mīlestību. 

18 Padomājiet par cilvēci, kas ir nelaimē savu grēku dēļ. Jums ir jācenšas tai palīdzēt, sniedzot tai 

manu mācību, lai tā varētu pacelties lūgšanā. 

19 Izraēla: Cīņas laiks jums jau ir pienācis, un nav tālu brīdis, kad cilvēce dzers ļoti rūgtu kausu. Tad 

jūs celsieties lūgšanā un sajutīsiet savu līdzcilvēku lielās sāpes. Bet saprotiet, ka no mīlestības pret jums un 
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visu cilvēci Es jums esmu parādījis ceļu misijas izpildei, izlejot Savas asinis līdz pēdējam pilienam, un 

caur to Es esmu nācis sagatavot pasauli ar Savu Vārdu - caur jums pašiem. 

20 Es esmu mierinātājs cietušajiem, Es esmu mīlošs Tēvs, kas jūs iedrošina jūsu ceļos. Tautas žēlojas, 

tām vajadzīgs Mans Vārds, tās meklē Mani un nezina, kā atrast Mani. Viņus plosa vētras, un viņu ļaunuma 

jūrās viņi atrod nāvi. Bet jūs, tauta, celieties kā drosmīgi kareivji, lai cilvēce šajā laikā būtu kopā ar Mani. 

21 Izraēla, es tevi sagatavoju ar savu spēku. Noliecieties uz manu likumu, nožēlojiet grēkus, lai grēka 

pasaule būtu pie jūsu kājām. 

22 Mans Vārds dod jums patiesības gaismu. 

23 Es nevēlos redzēt šo zemi klātu ar līķiem. Es gribu, lai cilvēce augšāmceltos no kapa kā jauns 

Lācars, un jūs ar spēku, ko Es jums esmu devis, palīdziet tiem pašiem atrast mūžīgo dzīvi. 

24 Cilvēki, kā jums trūkst, lai jūs dotos pildīt manu gribu? Celieties ar savu pienākumu izpildes 

krustu. Svētīgs tas, kas pilda savu pienākumu, jo Es viņam došu visu, ko esmu apsolījis, un tad, kad jūs 

ieradīsieties Manā Valstībā, Es jums sacīšu: "Esiet laipni gaidīti, mīļotā tauta, sagatavojiet savu sirdi kā 

atvērtu grāmatu, lai jūs tajā varētu ierakstīt Manu Dievišķo pamācību." 

25 Es esmu starp jums, jo jums ir vajadzīga mana gaisma. Šajā Trešajā Laikmetā jūs vēl neesat garīgi 

pārveidojuši savas sirdis, bet Es esmu atnācis, lai ar mīlestību to sagatavotu. 

26 Es dodu jums mierinājumu un esmu jūs pārbaudījis, lai jūs zinātu, vai esat lietojuši manu vārdu. 

Izpildiet manu likumu, un jūs atradīsiet patiesu laimi. Tomēr ikreiz, kad esat nepaklausījuši, jūs esat 

izjutuši tikai sāpes. 

27 Daudzi Mani ir atpazinuši, dzirdējuši Manu balsi un pacēlušies Manā spēkā. Arī pasaule, nogurusi 

no sava materiālisma, meklē savu Tēvu. Bet jūs esat Mani izredzētie, kurus Es esmu barojis ar Savu 

Vārdu, lai jūs varētu aicināt savus līdzcilvēkus uzņemt gaismu, ko Es jums esmu devis. 

28 Es esmu jūs sagatavojis, jo vēlos, lai jūs darītu patiesas mīlestības darbus kā Es. 

29 Cilvēki ir apjukuši, viņi iztukšo ciešanu kausu un nezina, ko Es viņiem esmu devis savā darbā ar 

tik lielu mīlestību. Viņi ir ļāvušies kārdinājumam savās sirdīs un ļāvuši nezālēm vairoties, lai gan tāda nav 

Mana griba. 

30 Trešajā laikmetā es esmu izmantojis labas gribas cilvēkus. Dažos esmu atradis labu gribu, citos - 

iedvesmu, bet vēl citos - paklausību un sekošanu Maniem norādījumiem. 

31 Bet patiesi Es jums saku: kārdinājums meklē Manu tautu, lai atņemtu tai Manu žēlastību un Manu 

gaismu. Liela ir Meistara cīņa, bet Es apžēlojos par Savu izredzēto tautu, jo Es redzu saplēstu balto drēbi, 

ko Es tai esmu devis. 

32 Viss, kā trūka tavai dvēselei, es esmu to piešķīris. Es jums esmu devis Savu Vārdu, lai jūs varētu 

garīgi pilnveidot savu sirdi. 

33 Gatavojieties, mana tauta, pasaulei jūs esat vajadzīgi. Apzinieties, kā tā uzkurina savus karus, kā 

kārdinājumi to ir nomocījuši un kā tādēļ cilvēki nespēj pacelties. Bet šobrīd Es apgaismoju cilvēci, lai tā 

varētu saņemt Manu Mieru. 

34 Mana valstība ir miers un mīlestība. Es no jums, mana tauta, prasīšu nedaudz labas gribas, stingru 

apņēmību un bezgalīgu vēlmi kalpot cilvēcei. Es gribu, lai jūs savas būtības dziļumos sajustu viņu sāpes, 

lai jūs būtu žēlsirdīgi pret tiem, kas nav dzirdējuši manu Vārdu un kas tikai cīnās ar savām ciešanām. 

Saprotiet, mani bērni, ka sāpju sauciens ir dzirdams visās vietās, ka cilvēce ir satriekta, ka vainīgais 

šķīstās. 

35 Vairojiet mīlestības sēklas savos līdzcilvēkos, izmantojiet savas dāvanas, lai viņi varētu sasniegt 

pestīšanu. Jo jūs esat tie, kas ir pilnvaroti to darīt, jo Es esmu ielicis jūsu rokās atslēgu, lai cilvēcei atvērtu 

durvis Manām jaunajām atklāsmēm. 

36 Kad jūs būsiet izpildījuši savu misiju, Es saņemšu jūsu pavairoto sēklu. Jūs esat lukturis, kas 

apgaismos tautu tumsu. 

37 Saprotiet, ka tas, ko Es jums esmu devis, ir mūžīgs, jo Es to esmu ielicis jūsu dvēselē. Es esmu 

nodevis Savu darbu jūsu rokās, lai jūs varētu strādāt cilvēces glābšanai. Es jums esmu devis Bauslību, pēc 

kuras tautas tiks pārvaldītas. Bet neaizbrauciet pa šo ceļu. Kad jūs sadarbojaties ar Tēvu šajā garīgajā 

darbā, neveiciet rituālus un nekopjiet elkdievību. Izpētiet Manas dievišķās pamācības, izprotiet Manu 

dievišķo nodomu, ko Es jums dodu caur iedvesmu, jo Es apvienoju Sevi ar jūsu dvēseli. 
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38 Es jūs esmu sūtījis šajā pasaulē, jūs esat mani kalpi. Daži ir iemiesojušies un citi ir garā, un tie ir 

atklājušies ar sagatavoto smadzeņu palīdzību. Viņi ir ieradušies, lai saņemtu kompensāciju. Mīlestība 

pastāv šajos manos kalpos, jo viņi ir cēlušies no Manis. Viņi ir apgaismoti, jo Es viņus esmu aplaistījis ar 

Savu Dievišķo Gaismu un dāvājis to visiem. Taču savā pazemībā viņi būs kalpi, nevis kungi cilvēcei. 

39 Elija nāca pasaulē kā Manas atnākšanas priekšvēstnesis Otrajā Laikā. Viņš bija patiesības pravietis, 

kuru Es sūtīju, jo cilvēci vadīja viltus mācekļi, un bija nepieciešams, lai visi atgrieztos pie šķēršļa, jo 

visiem ir jāsasniedz Debesu Valstība. 

40 Trešajā Laikā Es atkal sūtīju Elijasu, bet garā, lai Viņš kļūtu zināms caur Roku Rojasu, lai cilvēks 

pēc tam saņemtu Manu manifestāciju caur balss nesējiem. 

41 Izjūtiet cilvēces ciešanas par to, ka tā neatrada glābšanas laivu, par to, ka tā nespēja ieraudzīt 

jaunas rītausmas gaismu. 

42 Piepildoties iepriekšējo laiku pravietojumiem, Es esmu atnācis garā šajā Trešajā Laikā un esmu 

atklājis Sevi ar cilvēciskās saprašanas spējas palīdzību. Mans Gars apgaismo cilvēci no "mākoņa". 

43 Es esmu Patiesība, un Es nāku sagatavot sirdis, lai tās iepazītu Manu ceļu un saprastu, ka Es 

neesmu pametis pasauli. 

44 Es esmu kopā ar jums kā atvērta grāmata. Pašlaik Es jums dodu tās pašas norādes, ko jūsu dvēsele 

saņēma iepriekšējos laikos. Bet tagad jūs esat attīstījušies, un tāpēc mans Dievišķais Vārds ir kļuvis 

zināms caur cilvēka prātu. 

45 Es sūtu Savu Universālo Staru, lai mācītu jūsu dvēseli, lai pamodinātu to un liktu saprast, kas ir tās 

labojums un kā tai jācenšas izpildīt savu misiju. Jo laiki tai ir gājuši pārāk ātri, un savās dažādajās 

reinkarnācijās tā nav zinājusi, kā panākt nepieciešamo evolūciju. 

46 Jūs nezināt, kā kontrolēt savu ķermeni, lai tas kļūtu labprātīgs un paklausīgs Manam Likumam. Jo 

jūs esat jutušies vāji un krituši kārdinājumos, jo neesat stiprinājušies ar Mana Dievišķā Vārda būtību. 

47 Lai gan Es esmu Tiesnesis un Visvarenais, Es neesmu jūs atstājis un neesmu jūs nosodījis, kaut arī 

jūs Mani pārkāpjat un Manu likumu pārkāpjat. 

48 Vēlreiz Es jums esmu atklājis, kā jums jānāk uz pilnīgā ceļa, ko Es jums esmu iezīmējis, lai jūs 

varētu atrast Gara dzīvi. 

49 Jūs visi esat ieradušies šeit šajā laikā, lai izpildītu misiju, ko Es jums esmu uzticējis. Bet, kad es 

tevi ieraudzīju guļam, es tevi uzrunāju un aicināju atskaitīties par to, ka tu neesi ieklausījies savas 

sirdsapziņas balsī. 

50 Es esmu izlējis Savu Dievišķo Vārdu pār jums kā kristāldzidru ūdeni. Es esmu ielicis savu 

mīlestību un sava Vārda būtību jūsu sirdīs kā perfektu un unikālu pamācību. Bet kāds bija jūsu piemērs 

līdzcilvēkiem? 

51 Pasaule jūsu nesagatavotības dēļ nav atzinusi darba, ko Es esmu uzticējis jūsu rokās, diženumu. 

Cilvēki savās sirdīs nav sajutuši mana Dievišķā Gara mieru, viņi ir sašķelti un kultivē dažādus ideālus, 

meklē jaunas dievības un jaunus likumus, lai sauktu sevi par Dieva pārstāvjiem šajā pasaulē. 

52 Es esmu runājis ar jums taisnīgi, lai jūs atzītu savas kļūdas un būtu piemērs citiem. Jo jūs esat 

gaismas bērni, pasaules smarža un sāls, atzīti par garīgā Izraēla tautu. 

53 Es esmu jūsu Skolotājs un sūtu jums savu gaismu, lai no jums aizvāc visu tumsu, lai jūs pārvērstu 

par labiem mācekļiem, kas seko manai mācībai un atgriež savus līdzcilvēkus. 

54 Es jums esmu runājis par apustuļiem, kurus Mana Žēlastība izvēlējās Otrajā Laikā. Es devu viņiem 

pierādījumu, lai viņi ticētu Man un sekotu Man. Kad viņi saprata, ka patiesi ir kopā ar Skolotāju, viņi 

noliecās ceļos un piedāvāja sekot Man, lai kļūtu par Maniem mācekļiem, Mana Likuma sludinātājiem, 

Mana Darba sludinātājiem. 

55 Viņu sirdis bija tikpat trauslas kā jūsu. Bija nepieciešams, lai Skolotājs viņu sirdīs iespiestu zilbe 

pēc zilbes, lai pārvērstu viņus par labiem mācekļiem. 

Pēc tam, kad viņi bija saņēmuši Manas mācības un visus mīlestības pierādījumus, ko Es viņiem devu, 

Mana griba bija sūtīt viņus, lai viņi stāstītu par to, ko bija dzirdējuši no Manis. 

56 Bet, pirms Skolotājs devās prom, bija nepieciešams pārbaudīt viņu sirdis. Tāpēc Es viņus sūtīju 

dažādos veidos, lai redzētu viņu uzticību, drosmi un pārliecību par Manu patiesību. Bet, palikuši bez 

Skolotāja klātbūtnes, viņi jutās kā mazi bērni, viņu drosme apsīka un griba kļuva vāja. Joprojām bija maz 
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pacēluma un uzticības sev. Tāpēc viņi piedzīvoja rūgtumu un izlēja asaras. Taču Skolotājs tos atkal 

apvienoja, lai iedvestu uzticību un mīlestību. 

57 Kad Es nācu šajā pasaulē, Es neiedvesmoju Sevi ar kādiem cilvēciskiem ideāliem, nedz arī 

pieņēmu kādas reliģijas vai zinātnes mācības. Es Pats biju Zināšanas, Pilnība, Pats Dievs, kas kļuva par 

cilvēku šajā pasaulē, lai uzticīgi piepildītu Mozus likumu, kas tika pārprasts. 

58 Kad pūlis bija sapulcējies, lai klausītos Jēzus mācību, mani apustuļi pievērsa tam uzmanību un 

godbijīgi klausījās manu vārdu. Pietika ar vienu teikumu, un viņi jau atzina "Dievišķā Vārda" bezgalīgo 

žēlastību. Pietika ar vienu vārdu, un viņi radīja grāmatu, kurā bija milzīga gudrība un zināšanas par 

Doktrīnu, ko es izplatīju. Jo Es viņiem devu pilnīgas pamācības, lai Mani izredzētie varētu stāties pretī 

cilvēcei un vadīt to pa mīlestības, miera un sapratnes ceļu. 

59 Es nekad neesmu jūs pametis, Es vienmēr esmu aizlūdzis par jums, par visu cilvēci, un Es katram 

esmu devis to, kā viņam trūkst, lai jūsu dvēsele varētu nostiprināties un pati pārrautu saites, kas to saista ar 

materializāciju. 

60 Es atkal esmu atnācis, šoreiz Garā kā Spēks un Mīlestība pār šo cilvēci, kad tā ir apmaldījusies un 

cilvēki ir izsaukuši karu ─ tagad, kad dabas spēki ir atraisījušies, pārbaudījumi un slimības nomāc zemi un 

mājas ir ietērptas sēru drūzmā ─ tagad, kad sirdis raud un nomocītie ķermeņi iet savu ceļu bez virziena, 

neatrodot roku, kas tiem laipni piedāvātu maizi, spēku un palīdzību. 

61 Mīlošais Tēvs nevar pamest cilvēci tās nedrošībā, mokās vai bēdās. Pravietojumi, ko es jums esmu 

devis, tagad piepildās. 

62 Atbrīvojieties no materializācijas, lai jūs varētu piepildīt Dievišķo un Garīgo Likumu, ko Es jums 

esmu devis. Tā ir perfekta, tīra un gaismas pilna, lai jūs varētu atrast dzīvību, žēlastību un zināt, kā sevi 

vadīt pa mīlestības, sapratnes un morāles ceļu. 

63 Jūsu sirds nav pakļāvusies Manai mīlestībai, jūsu tumsa un neizpratne nav ļāvusi jums atklāt 

Manas mācības nozīmi pilnīgā gaismā, ko Es ieleju jūsu dvēselēs, un jūsu dzirde Mani nav sadzirdējusi. 

Vai tu vēlies, lai Jēzus nolaižas un kļūst par cilvēku, lai tu varētu sajust Viņu pie sevis un ar roku 

pieskarties Viņa brūcēm, Viņa drēbēm? Nē, šis laiks ir pagājis. 

64 Mīļotie mācekļi, patiesi Es jums saku, ka šobrīd Es izlieju Savu Svēto Garu pār jums un Savu 

Vārda būtību jūsu sirdīs. 

65 Kā Tēvs Es pieņemu ikvienu, kas dzird Manu Vārdu, un ikvienu, kas ir gatavs doties pa visiem 

ceļiem, kurus Mana Griba viņam norāda. 

66 Es nāku šoreiz, lai jūs no jauna sajustu ticību, uzticību un Manas mīlestības siltumu, lai jūs varētu 

dzīvot kopā ar Mani visu mūžību, lai jūs varētu atsvaidzināties un lasīt Manas atklāsmes un mācības kā 

atvērtu grāmatu. 

67 Mans Dievišķais Gars šajā laikā ir kā spoža zvaigzne jūsu dvēseles priekšā. Es dodu jums Savu 

gaismu un Savu mīlestību, lai jūs vienmēr paļautos uz savu Tēvu un Radītāju. Jo ir pienācis laiks, kad es 

vēlos, lai jūs redzētu, ka jūsu dvēselē ir aprīkojums. Es vairs negribu, lai jūs sakītu, ka jūsu Tēvs ir aizgājis 

no jums. Nē, Mani bērni, jūs neesat vieni. 

68 Es negribu redzēt jūs ceļā ar ciešanām jūsu dvēselē, jo pusdienlaika gaisma apgaismo jūsu sirdi. 

69 Šobrīd Es jums dodu to, ko Es jums esmu paturējis Savā dārgumu krātuvē. Lai to panāktu, ir 

nepieciešams, lai jūs meklētu Mani savas sirds dziļumos. Ir nepieciešams, lai jūs pildītu Manu Dievišķo 

Likumu, lai jūs nekļūdītos un neieviestu apjukumu savos līdzcilvēkos, bet saprastu un izprastu Manu 

Mācību un būtu Mani patiesi mācekļi, kas tai seko. Tā jūsu garīgajās acīs nekad vairs nebūs akluma, un 

jūsu ausis būs sagatavotas dzirdēt manu balsi, lai jūs patiesi sajustu, ka Skolotājs, pasaules Glābējs, 

apmetas jūsu sirdī un no turienes dara sevi zināmu. Tā jūs liecināsiet cilvēku priekšā. 

70 Lai šī pasaule tiktu attīrīta, ir nepieciešams, lai jūs savu dzīvi padarītu garīgu, lai jūs būtu dzīva 

svētvieta, lai jūs novērstos no tā, kas jums neder, un attīrītu savu dvēseli no raupjuma un netīrības. 

71 Jūs nācāt, nezinādami, kādēļ esat atnākuši un kāpēc Tēvs jūs ir aicinājis, un es jūs uzņēmu un ar 

mīlestību sagatavoju. Ja sāpes jūs uz īsu brīdi ir nomocījušas, Es jūs pēc tam mierināju un dāvāju jums 

dzīvību, iedrošinot jūs ar Savu žēlastību, lai jūs nožēlotu ļaunos darbus. Jo Es patiesi vēlos, lai jūs stātos 

Manā priekšā šķīsti un šķīsti. 
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72 Ja tā nebūtu, jūs nebūtu sēdējuši pie mana galda šajā Trešajā Laikā, jūs nebūtu piekrituši izmantot 

ūdeni, kas jūs šķīstī, un jūs būtu apmaldījušies. Bet Tēva balss atskanēja tavā sirdī un atguva tavu 

jūtīgumu, un tu varēji parādīties sava Kunga priekšā. 

73 Es jūs apgādāšu un stiprināšu, kad jūsu ticība draudēs apdzist. Es esmu to iededzinām, lai jūs to 

barotu, jo es negribu, lai tā izdzistu. Es vēlos, lai jūs attīrītos no traipiem, sagatavojoties. Jo jūs patiesi esat 

izredzētie, un Es vēlos, lai jūs kādu dienu atbrīvotu savus līdzcilvēkus no tumsas. Lai to panāktu, jums no 

sirds dziļumiem ir jāpazīst savs Dievs un jāizplata zināšanas par Manu mācību visā pasaulē, iededzinot 

lāpu katrā sirdī. Tā ir kalpošana, ko no jums sagaida jūsu Dievs un Kungs, un to sagaida arī cilvēce. 

74 Es esmu mācījis jums pacelt savu dvēseli un savienot to ar Dievišķo Garu. Es pieprasu no jums 

atjaunošanos un saku jums: jūsu Tēvs ir mīlestība un žēlsirdība, un Es atklāju Sevi Savas radības pilnībā. 

Es esmu jums mācījis, kā nodot Manu mīlestību, Es esmu jūs atbrīvojis, un jūs vairs neesat verdzībā, jo Es 

esmu sadedzinājis visu, kas jūsos bija netīrs, un šī uguns ir attīrījusi jūsu darbus un domas. Es esmu 

pārrāvis saites, kas jūs saistīja ar šo pasauli. 

75 Jūs esat apmaldījušies ─ pa ceļiem, kas jūs noveda uz nāvi. Tāpēc mans Vārds ir jūs pamācījis kā 

balss, kas jūs pamāca un pamodināja no dziļā miega. Es jums esmu atgādinājis to, ko bijāt aizmirsuši. Es 

esmu tevi cildinājis un pārvērtis tavu sirdi par svētnīcu. 

76 Šī ir Mana cīņa, lai jūs glābtu, lai noņemtu aizsietās plīvurus, kas aizsedza jūsu acis, lai iemācītu 

jums atpazīt Mani Manā patiesībā. No izstumtajiem, kādi bijāt agrāk, Es jūs esmu pārvērtis par gaismas 

bērniem, par izredzētajiem bērniem, kuri valkā vislabākās drēbes, pat vēl būdami inkarnēti. Tā ir bijusi 

Mana Griba, lai jūs apzinātos Manu Klātbūtni, lai jūs varētu sagatavoties un dzīvot Manā Valstībā. 

Es esmu vēlējies, lai jūs pirmie Mani garīgi redzētu un sajustu, lai jūs varētu liecināt par to saviem 

līdzcilvēkiem. Pastāstiet viņiem, ka ir pienācis laiks viņiem sagatavoties, lai neticīgajiem būtu ticība. 

Sakiet cilvēkiem, ka Mana Valstība ir klātesoša viņu dvēselēs. Klauvēiet pie sirdīm no durvīm pie durvīm, 

lai pamodinātu tos, kas guļ, jo nāve ir pārņēmusi viņu vidū. 

77 Cilvēki ir uzsākuši karus, lai aizstāvētu savus pārejošos troņus un īpašumus. Ejiet un pastāstiet 

viņiem, ka Miera Princis ir nācis cīnīties pret ļaunumu. Bet šī cīņa notiek ar mīlestības un gaismas 

ieročiem. Jo es esmu dzirdējis atraitņu nopūtas un raudas, bāreņu vaimanas, es esmu redzējis cilvēku 

nemieru un naidīgumu. 

78 Ejiet pie viņiem un sakiet, ka ir nācis dzīvais Dievs, ka viņiem nav vajadzīgi ne viņu pašu rokām 

darināti elki, ne materiālie tempļi, ka mīlestības, gaismas un miera Dievs aicina visus savus bērnus 

atjaunoties un ieklausīties sirdsapziņas balsī. 

79 Es jums saku: Laipni lūdzam būt "Pazudušais dēls". Jūs esat daudz raudājuši, jo esat sastapušies ar 

ļaunumu un attālinājušies no Manas mūžīgās žēlastības. Tu esi redzējis tikai bezdibeņus, tuksnešus. Bet 

tagad uzlūkojiet dzīvā ūdens avotus, kas mūžīgi remdē jūsu slāpes. Lūk, dzīvības koks, kas dod jums savus 

augļus un ēnu zem tā lapotnes. Es piedāvāju jums pajumti un barību un novēršu jūsu pagātnes 

materiālismu. 

80 Es jums uzticu sludināt Evaņģēliju, lai cilvēce Mani atpazītu un celtos vēlmē pēc Manas 

mīlestības. Sakiet saviem līdzcilvēkiem, ka es tos gaidu ar atvērtām rokām kā mīlestības pilns Tēvs. 

Pastāstiet viņiem, ka tagad ir pienācis laiks viņu garīgajai savienībai ─ lai atceltu viņu robežas un likvidētu 

distancēšanos viņu starpā. Jo Man jūs visi esat Mani bērni, un Es jūs visus vienlīdz mīlu. Nesiet viņiem 

šos vēstījumus, ejiet pie viņiem kā Mani pārstāvji un ņemiet Mani par paraugu savā ceļā, lai jūsu vārdi 

būtu iedrošinājuma, mierinājuma un dzīvības pilni. 

81 Cīnieties savā dzīves ceļā un uzveiciet pasaules tumsu. Noņemiet elkdievību no sirdīm, 

sagatavojiet ceļu, lai visi varētu nākt pie Manis. Lai kur jūs aicinātu, ne jūs, bet gan Es izdzirdēšu Savu 

balsi, un, kur vien jūs dosieties, tur Es būšu. 

82 Tēvs jums saka: Sagatavojieties, jo Es dzīvoju jūsu sirdīs. Ja jūs esat tā cienīgi un jūsu dvēseles ir 

stipras, tad ne jūs dāvināsiet cilvēcei, bet gan Es ar bezgalīgu mīlestību. 

83 Saprotiet, ka Es gribu jūs izmantot. Jums ir jāsagatavojas liecināt par Mani un parādīt cilvēcei 

miera un likumu standartu kā glābšanas ostu, kas ir glābšanas osta avarējušajiem. Runājiet bez bailēm no 

teorijām, no viltus mācībām par garīgumu. Pastāstiet viņiem, ka Tēvs nevēlas cilvēces bojāeju, ka Viņš 

vēlas visu Savu bērnu glābšanu. 
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84 Sakiet, ka arī jūs esat nākuši pie Manis bez nekā laba, ka esat bijuši kurli un akli pret patiesību. 

Sakiet, ka apstiprinātais grēcinieks, kas ir zaudējis ticību, spēs sevi glābt, ka es zinu, kā šķīstīt un šķīstīt 

viņa dvēseli. Tāpēc nebaidieties nolaisties bezdibenī, lai glābtu savus līdzcilvēkus. Kāpt kalnos un dot arī 

tur. Bet sirdī esiet pazemīgi, lēnprātīgi un tikumīgi. Kā jūsu ceļvedis Es jums došu Svētā Gara gaismu, kas 

izlieta visā Visumā. 

85 Ja jūsu līdzcilvēku viltus interpretācijas ir pret jūsu gājienu, sakiet viņiem, ka tiem, kas ir veseli, 

ārsts nav vajadzīgs. Vērojiet un lūdzieties, garīgi pacelieties pie Manis. Jo Es nojaušu Bābeles torni, Es 

sagrausim elkus, Es apstulbināsim mācītos, Es parādīšu Savu gaismu, Es atņemšu cilvēkiem aklumu, Es 

iznīdēšu ienaidus un ļaunus nodomus. Es liku mirušajiem augšāmcelties, tiem, kas domāja, ka ir lieli, 

ieraudzīt savu niecību, un lepnajiem liksim noliekties Manā priekšā. 

86 Es meklēju dvēseles pestīšanu, un šajā lielās cīņas laikā jums ir jārunā ar tiem, kas vēlas Mani no 

jauna sist krustā. 

87 Tēvs jums saka: Ja jūs Mani mīlat, pildiet Manu likumu, strādājiet pie sevis. Ja jūtaties vāji vai 

jums kaut kā trūkst, lūdziet Tēvu, jo Es jūs uzklausīšu. Bet lūdziet to, kas ir pareizi, un Es jūs piepildīšu ar 

Savu žēlastību. 

88 Ja jūs sagatavosieties, Es darīšu no jums Savus apustuļus, kas atklās Manu mīlestību. Bet 

nelepojieties un neveiciet milzu soļus, lai neaizietu no pareizā ceļa. Kad pienāks laiks, Elija jūs apbruņos 

ar Svētā Gara gaismu. 

89 Dāvanas, ko esmu jums devis, es neatņemu atpakaļ, nedz arī tās mainīšu. Tie paliks tavā dvēselē 

uz visiem laikiem, un, kad tu sasniegsi kalna virsotni, tu ieraudzīsi savas cīņas augļus. 

90 Vadieties pēc Maniem vispilnīgākajiem norādījumiem, nesiet mieru un klusumu savās sirdīs, lai 

jūs to varētu dot citiem. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 363 
1 Mīļotie mācekļi, klausieties vārdu, kas jūs stiprinās. Esiet pārliecināti par mana darba patiesumu, 

lai jūs to praktizētu un ar savu piemēru parādītu saviem līdzcilvēkiem. 

2 Kad cilvēks būs atjaunots, kad viņā valdīs mana patiesība un viņa garīgās spējas uzvarēs 

pasaulīgās kaislības, tad viņš būs sapratis manu darbu. 

3 Liels ir manu strādnieku darbs, un ceļš, kas jānoiet, ir ļoti garš. Viņa darbs ir sācies, un sēkla ir 

iesēta. Bet citi strādnieki nāks, lai novāktu augļus, lai laika gaitā atkal sētu sēklu. Jūsu uzdevums, mana 

tauta, ir panākt, lai šajā laikā tiktu atzīts mans darbs un lai cilvēce saņemtu manas bezgalīgās gudrības 

žēlastību, ko tā nekad nav varējusi sajust. 

4 Mana gaisma, izplatoties visā pasaulē, ir radījusi to, ka mana patiesība tiek meklēta visās mācībās. 

Tas ir iemesls cilvēku atšķirīgajai uzvedībai. 

5 Tā ir pravietojumu piepildīšanās. Kurš no tiem atbilst patiesībai? Kurš slēpjas izsalcis vilks aitas 

drēbēs? Kas ar tīrām drēbēm nodrošina savu absolūto iekšējo sirsnību? 

6 Lai atklātu manu patiesību, jums ir jāpiesaista spirituālisms, jo cilvēce ir sadalījusies tik daudzās 

ticējumos un pasaules uzskatos, cik vien atbilda cilvēka domāšanas attīstībai. 

7 Tādējādi ir izveidojušās arvien vairāk sektu un konfesiju, un jums būs ļoti grūti spriest par katrā no 

tām ietverto patiesības saturu. 

8 Mana mācība izgaismo cilvēku domas un idejas, un pamazām ikviens apgūs pamatus, lai 

pilnveidotu savus darbus un virzītu tos uz perfektāku un augstāku ceļu. 

9 Spiritisms nav jauna doktrīna, kas cenšas attīstīt iepriekšējo laiku ticības mācības, - nē, tā ir tā pati 

atklāsme, kas bija Pirmajā un Otrajā Laikā. Tas ir visu reliģiju pamats, par kuru es vēlos atgādināt cilvēcei 

šajos nošķirtības laikos, lai tā neaizmirstu savu izcelsmi. 

Cilvēka darbi, paražas un veidi, kā iespaidot sajūtas, lai glaimotu sev un lepotos ar savām dažādajām 

reliģijām, ir pretrunā ar to, ko mans darbs vēlas, lai pasaule redzētu. 

10 Es atstāju perfektu mācību caur Jēzu, lai starp cilvēkiem būtu izpratne par mīlestību. Tās ietekme ir 

bijusi svētība pasaulei. Tagad atkal jādomā par kristīgajiem principiem. Taču pasaule ir tik tālu no tiem, ka 

tikai pārbaudījumi, ko cilvēce pašlaik piedzīvo, atgādinās tai par mīlestību, ko Skolotājs mācīja ar savu 

piemēru. 

11 Mana mācība ir gaisma, kas jums jāmeklē, lai cilvēces vidū vienmēr valdītu miers. 

12 Katrā darbībā, kurā ir ietverti nodomi par labu, atklājas mans darbs. Tā ir būtiska daļa no visa, ko 

cilvēks var veidot ar labdarības mērķiem, ar godīgiem nodomiem palīdzēt cilvēcei, tuvināt cilvēkus, vadīt 

cilvēkus ceļā uz augstāku attīstību un cildenumu. 

13 Spiritualizācija, ko Es jums atkal mācu, ir Dievišķais Darbs, kas, lai gan ir tik liels, var ierobežot 

sevi, lai atklātu sevi mīlestības aktā. Taču nekļūdieties un nepakļaujieties nevienas reliģiskās kopienas 

dievkalpojumiem, kā arī nesekojiet idejām, ko citi cilvēki ir ieviesuši kā nemainīgas. 

14 Es jums esmu teicis, ka manam darbam nevajadzētu jūs šķelt, ka jums vajadzētu apvienot savas 

domas un darīt labu, daloties manā mācībā ar saviem līdzcilvēkiem. Ja viņi tiem seko, tad nav svarīgi, 

kāda ir viņu mācība. Viņi sajutīs garīgumu, kad viņi izplatīs savu mīlestību starp līdzcilvēkiem. 

15 Ir daudzi, kas saprot mana darba garīgo būtību un dara to, lai gūtu gandarījumu par mīlestības un 

žēlsirdības dāvināšanu. 

16 Kad pienāks laiks, kad Manu Vārdu vairs nevarēs sadzirdēt ar cilvēka saprašanas orgānu, būs tādi, 

kas mēģinās runāt, paņemot Manu Vārdu veltīgi. Bet es jums jau esmu teicis: viņi būs maldinātāji! 

17 Es tevi neatstāšu vienu. Jūsu prāta orgāns pastāvīgi saņems manu iedvesmu. Es būšu jūsu vārdos, 

jūsu darbos. Jūs arī turpmāk varēsiet pulcēties kopā, lai atcerētos manu vārdu. Tāpēc es esmu ļāvis to 

saglabāt rakstveidā, lai tas jums būtu pastāvīgas izpētes objekts. Bet tā nav Mana griba, lai jūsu sapulcēs 

būtu jutekliskie rituāli. Jo tad tas, ko es jums mācīju, pārvērstos par rituāliem un tradīcijām. 

18 Es esmu uzticējis jums savu Darbu, un katram no jums ir jāiet pa savu ceļu, jāpilda savs 

pienākums. Pielāgojiet savas vajadzības Manas Doktrīnas mācībām. Visās savās darbībās jūs atklāsiet 

iespēju mīlēt un piedot savam tuvākajam, piedot saviem līdzcilvēkiem ─ nevis no mistiska viedokļa, bet 

kā dabisku rīcību saskaņā ar evolūcijas brīdi, kuru jūs pārdzīvojat. Šādā veidā pasaule pamazām sapratīs 

manu Darbu. 
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19 Ja cilvēce būtu sadzirdējusi, sapratusi un iedziļinājusies manā mācībā, tai pie apvāršņa būtu 

pavēries patiesības un mīlestības ceļš, un tā nebūtu nonākusi šajos sāpju un baiļu pārbaudījumos. 

20 Saprotiet, ka neviens nav taisnīgs un nevainojams. Jūsu pārkāpumi ir lieli, jūs cīnāties paši ar sevi. 

Tieši šī iemesla dēļ Es jums esmu devis Savu žēlastību. 

21 Tāpat kā tas mācekļu pulks, kurus Es izvēlējos, sēroja par Jēzus aiziešanu, bet pēc tam saņēma 

Dievišķu iedvesmu, kuru prāts bija apgaismots un kuri atdeva savas dzīvības, aizstāvot Manu Darbu, tāpat 

arī jūs sērosiet par Skolotāja aiziešanu attiecībā uz Viņa izpausmēm. Bet jūsu smadzenes atvērsies, jūsu 

sirds iedegsies mīlestībā un žēlsirdībā pret savu tuvāko, un jūs turpināsiet mīlēt Mani, mīlot un piedodot 

savam tuvākajam. 

22 Tad mana patiesība atklāsies garīgi, un viss kļūs lielāks, taisnīgāks un patiesāks. 

23 Tā kā cilvēce nav harmonijā ar Visuma likumu, kas pārvalda visu radību, iestāsies nekontrolējams 

stāvoklis, kas izpaudīsies dabas spēku vardarbībā. 

24 Cilvēks ir sašķēlis atomus, viņa attīstītās smadzenes izmanto šo atklājumu, lai iegūtu vislielākās 

pilnvaras un atnestu nāvi. 

25 Ja cilvēks garīgi būtu attīstījies tikpat lielā mērā kā viņa zinātne un intelekts, viņš izmantotu jaunu 

dabas spēku atklāšanu tikai cilvēces labā. Taču viņa garīgā atpalicība ir liela, tāpēc viņa savtīgais prāts ir 

izmantojis savu radošo spēku, kaitējot cilvēcei, un ir izmantojis iznīcinošus spēkus, novēršoties no Jēzus 

mīlestības un žēlsirdības principiem. Tāpēc, kad jūs redzēsiet uguns plūdus, kas nāks no debesīm, tas 

nebūs tāpēc, ka debesis pašas atvērsies vai ka saules uguns jūs mocīs ─ nē, tas būs cilvēka darbs, kas sēj 

nāvi un iznīcību. 

26 Es esmu atnācis šajā laikā, lai atgādinātu jums par savu mīlestības mācību, un rīt jūsu mazbērni 

varēs dzirdēt manas balss skaņu, kas aicina viņus atcerēties, apzināties, ka ir lielāki spēki, kas var tos 

iznīcināt. 

27 Es jums saku to pašu, ko toreiz sacīju saviem mācekļiem: "Es jums saku to pašu, ko toreiz sacīju 

saviem mācekļiem: "Uzmanieties un lūdzieties, lai jūs neiekristu kārdinājumā", jo jūs piedzīvosiet rūgtu 

laiku. Bet, ja jūsu ticība ir liela, jūs redzēsiet, ka viss ir cilvēces labā. Un nākotnē, kad cilvēki sapratīs, ka 

viņi ir strādājuši tikai naidīguma un iznīcības labā, dabas spēki tiks atraisīti cilvēces labā, radīs mīlestību 

un saglabās mieru. Tad dvēsele sastapsies ar labvēlīgāku lauku savai attīstībai, jo Es, mīļie mācekļi, esmu 

nācis, lai dāvātu jums mieru un mierinājumu. Es esmu jums runājis par labāku dzīvi un atklājis jums lielos 

brīnumus, ko jūsu dvēsele varēs parādīt pasaulei. Jo jūs ar manu mīlestības vārdu dāvāsiet redzi aklajiem 

un dziedināsiet garīgi slimos. Jūs liksiet klibajiem pamest savas gultas, lai sekotu Man. 

28 Pienāks laiks, kad, pildot savu misiju un garīgi attīstoties, jūs Mani labāk sapratīsiet. Tad jūs 

jutīsieties vienoti, un jūsu dvēselē būs prieks. Tad jūs visi zināsiet, kā jāseko un jālūdz, lai pasaule varētu 

uzlūkot Manu svētīto Darbu tādā tīrībā, kādā Es jums to esmu uzticējis. 

29 Pienāks laiks, kad katra sekta un baznīca meklēs, kas pieder Manam Darbam. Bet, lai atrastu šo 

dārgumu, viņiem būs nepieciešams pacelt savu dvēseli un ieklausīties Gara balsī. 

30 Šodien Skolotājs turpina jūs mācīt un pārveidot cilvēkus par īstiem kristiešiem. 

31 Mani mācekļi, jūs nezināt, kad jūs redzēsiet savas misijas beigas, kad jūs sasniegsiet uzvaru savā 

cīņā. Jo jūs turpināsiet strādāt no paaudzes paaudzē, lai panāktu cilvēces garīgumu. Jūs šķērsosiet robežas 

un jūras, dosieties uz provincēm, valstīm un tautām, lai darītu zināmu manu patiesību. 

32 Tāpat kā Otrajā Laikā, kad mani mācekļi, pārpildīti ar Svētā Gara gaismu, bez bailēm no pasaules 

un nepārmeklējot attālumus, devās ceļā, lai nodotu tālāk manu mācību, tā arī jums ir jāapbruņojas un, kad 

pienāks laiks, jādodas pildīt savu misiju. 

33 Šajā laikmetā Es esmu bijis labākais skolotājs, nekad neesmu jums melojis, vienmēr esmu runājis 

ar jums vienkāršiem un skaidriem vārdiem, lai jūsu dvēseles un sirdis varētu Mani sajust un baroties ar 

Esenci, kas stiprina un atdzīvina. 

34 Es jūs pazīstu, un visos laikos, kad Es esmu sūtījis jūs reinkarnēties, Es esmu jums Sevi parādījis. 

Taču jūsu smadzenes nevar atcerēties jūsu iepriekšējās reinkarnācijas. 

35 Es nekad neesmu jūs novirzījis no pienākuma izpildes ceļa, nekad neesmu jums devis citu likumu, 

nedz arī ievedis jūs novirzēs, ko radījis cilvēks. Visos laikos cilvēki ir sekojuši savai gribai un parādījuši 

daudzām dievībām, ko radījuši savās smadzenēs. No viņu lūpām ir nākuši nepatiesi vārdi, melīgi 
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pravietojumi, un ir bijušas vājas sirdis, sasietas dvēseles, kas nav spējušas atbrīvoties un saprast, ka tās 

gaida mūžīgā dzīve. 

36 Jā, Izraēla, cilvēka sirds vienmēr ir tiecusies pielūgt materiālās lietas, auss ir baudījusi melodiskus 

vārdus. Tāpēc cilvēks ir izmainījis to, ko Es atnesu kā kristīgo mācību otrajā laikmetā, pārveidojot to par 

"reliģiju". 

Egoisms, alkatība un iedomība vienmēr ir atmodinājušies cilvēku sirdīs, un tie ir padarījuši sevi par 

ķēniņiem un kungiem, lai ļaudis paklanītos viņu priekšā un padarītu tos par vasaļiem, vergiem, lai 

piespiestu tos grēkam un ievestu tumsā, dezorientācijā un apjukumā. 

37 Pasaule noraidīja Mani kā Jēzu, piesita Mani pie koka krusta un vēlāk padarīja krustu par 

elkdievības objektu un nolieca sevi tā priekšā, lai lūgtu piedošanu. Šodien jūs barojat materiālismu, 

naidīgumu un ļaunu gribu. Cilvēce šodien dzīvo vislielākajā izvirtībā. 

38 Dzīves ceļā pieaugušais, jaunietis, jaunava, jaunava un bērns ir apmaldījušies, un viņi neatrod 

perfektu ceļu, ko Es esmu iezīmējusi ar Saviem mīlestības un žēlsirdības piemēriem. 

39 Liela daļa cilvēku ir aizmirsuši, kā meklēt savu Radītāju. Dvēseles ir ļāvušas, lai tās nosaka 

matērija, un šodien tās raud, jo ir zaudējušas žēlastību un varu, ko Mana žēlastība tām piešķīra brīdī, kad 

tās tika sūtītas uz zemi. 

40 Kas notika ar Izraēlu? Ko cilvēce ir sajutusi līdz šai dienai? Ar ko viņi visi ir saskārušies savā ceļā? 

Tikai ērkšķi un ērkšķi, pasaules uzskatu karš. Visa cilvēce ir nonākusi maldos. Bet kuram ir jānovērš tas, 

ko cilvēks ir sagrozījis, ko viņš ir sabojājis? Kam jādod tas, kā cilvēcei trūkst, lai tā varētu vadīties pēc šī 

likuma, pēc šīs mācības un pēc šīs gaismas...? Es, Mierinātājs, kas Trešajā Laikā nāku "mākonī", lai runātu 

ar cilvēkiem un mācītu viņus, lai vēlreiz liktu viņiem apzināties, ka viņi ir pazaudējuši visu uz ceļa un ka 

Es kā Radītājs esmu paņēmis viņus aiz rokas, lai vadītu viņus pa Savu ceļu, lai darītu viņiem zināmu 

garīgo dzīvi. 

41 Rīt lielie notikumi apliecinās to, ko Es jums esmu devis kā pravietojumu, un dabas spēku radīto 

sāpju dēļ zemēs un tautās cilvēki celsies un meklēs Israēla tautu. 

42 Kara atmosfēra, sērgas, slimības, bads pieaug, un tā rezultātā cilvēkam nav miera ne sirdī, ne 

mājās. Bet vai Es to esmu vēlējies, un vai Mans Svētais Gars nāk, lai baudītu jūsu sāpes un ciešanas? Nē, 

mīļie cilvēki, Manā Dievišķajā Garā ir bezgalīgas skumjas. 

43 Cilvēce ir aizmirsusi svētīgo augstāko bausli, ko Es tai devu Otrajā Laikā: "Mīliet cits citu". 

44 Es esmu sagatavojis laikmetu, kad cilvēce celsies paklausībā. Jūsu mazbērni ieraudzīs godību, ko 

Es izliešu uz šīs zemes. 

Jo šai pasaulē, kuru Es jums devu kā zemes paradīzi, ir jāīsteno Mana Griba, un pienāks laiks, kad uz 

šīs planētas nāks tās dvēseles, kas būs sasniegušas augstu attīstības līmeni, kas būs cīnījušās. Mana 

Dievišķā Gaisma apspīdēs zemi, un virs tās valdīs Mana Likuma piepildījums. 

45 Atcerieties manu Vārdu līdz pēdējam savas dzīves mirklim matērijā, tad jūsu gars atgādinās jums 

visu, ko esat dzirdējuši manā Vārdā un ko prāts ir aizmirsis. 

46 Šajā pēdējā mirklī jūsu dvēsele vēlēsies vēl vienu dzīves mirkli, lai piepildītu savu mērķi, bet jūsu 

liktenim ir jānāk piepildīties. 

47 Es esmu teicis, ka pienāks apjukuma, nepaklausības laiks, kad šis "strādnieks" celsies un apgalvos, 

ka mana pasludināšana caur cilvēka intelektu nebeigsies. Bet pienāks laiks, kad mans vārds piepildīsies, 

pat ja cilvēks gribēs pretoties manai gribai. 

48 Cik daudz kļūdu ceļā ir pieļāvuši daudzi no tiem, kam Es esmu uzticējis misiju un žēlastību. Cik 

daudz neizpratnes es redzu savu bērnu vidū pēc 1950. gada. 

49 Nesapratnes un muļķības dēļ cilvēks atturas no manas palīdzošās mīlestības, autoritātes un 

žēlastības un nostājas malā no patiesā likuma, harmonijas un patiesības ceļa. 

50 Es nenoliedzu to, ko jums devu pirms vairākiem gadiem. Kopš 1866. gada Es esmu runājis ar 

cilvēkiem caur pirmo balss nesēju un pravietojis tiem, ka pienāks laiks, kad Mans Vārds vairs netiks darīts 

zināms cilvēkiem. Bet, redzot, ka sirdis pārņem nomāktība, es vienkāršiem vārdiem devu viņiem zināt, ka 

1950. gads būs pēdējais, kad mana mācība izpaudīsies caur balss nesēju intelektu, - vārds, kas tikko tika 

dots tajā lūgšanu namā, kura nosaukums ir "Damiana Oviedo". 

51 Izraēls atkal sadalīsies no cilts uz cilti, atkal šķirsies un gribēs samaitāt kājām tīro un bezbēdīgo 

Bauslību, ko Es devu tā rokās; atkal Izraēls meklēs iepriekšējos ceļus un kritīs elkdievībā un fanātismā. Tā 
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pievērsīsies sektām un kritīs apjukumā, tumsībā, un barosies ar patīkamiem un nepatīkamiem vārdiem, ko 

tai piedāvās cilvēks. 

52 Cik daudz sāpju Manai Sirdij ir sagādājuši kalpi, kas nav sapratuši Manu Likumu, un cik daudz 

sāpju pašlaik sagādā tie, kas, lai gan Es viņus esmu apmācījis un iecēlis, šodien ir devuši patvērumu 

šaubām, nedrošībai un savas neizpratnes un egoisma dēļ ir teikuši, ka Es palikšu starp cilvēkiem vēl kādu 

laiku, ka saskaņā ar viņu cilvēcisko gribu Es vēl vienu reizi sūtīšu Savu Universālo Staru un vēl ilgi Mani 

manifestēsies. 

Tādēļ Es jums esmu sacījis: kad Es esmu izrādījis neizlēmību, neskaidrību vai nesaskaņas savā Vārdā? 

Nekad, patiesi, jo tad Es vairs nebūtu pilnīgs, vairs nebūtu tavs Dievs un Radītājs. 

53 Manī ir izlēmība, vienota griba, un tādēļ Es runāju tik skaidri kā spoža dienas gaisma, lai visi 

sajustu Mani Manā klātbūtnē, Manu Būtību un Manu Spēku, lai gars varētu atpazīt (pamatā esošo) saprātu 

un Vārdu, ko Es esmu devis caur cilvēka saprašanas spēju. 

54 Skolotājs jums saka: Cilvēks ir uzcēlis ēkas un nosaucis tās par baznīcām, un šajās vietās cilvēki, 

kas tajās ienāk, pielūdz, baro fanātismu un elkdievību un pielūdz to, ko cilvēks pats ir radījis. Manās acīs 

tas ir pretīgi, un tādēļ Es esmu atņēmis no jums, Israēla tauta, visu, ko jūs sākotnēji zinājāt un dzirdējāt, lai 

jūs atteiktos no sava fanātisma. 

55 Israēla tautas lūgšanu nami būs zināmi cilvēcei, tie nebūs slēgti, jo tie sniegs patvērumu vājajiem 

un pazudušajiem, nogurušajiem un slimajiem. Caur jūsu sagatavošanos, paklausību Manai Augstākajai 

Volei un Mana Likuma ievērošanu Es apliecināšu Sevi patieso Manas Dievišķības mācekļu darbos. 

56 Lai jūs neapbēdina tas, ka parādās arī viltus balsotāji, viltus baznīcas vadītāji, viltus "darbinieki", 

ka viņu zaimojošās lūpas runā uz ļaudīm, apgalvojot, ka Mans Vārds un Mans Visuma stars paliks kā 

pamācība starp cilvēkiem. 

Es darīšu zināmu, kas ir krāpnieks, kas nepaklausa likumam saskaņā ar Manu gribu, kas ir tas, kurš 

pauž tikai savu paša gribu, un Es darīšu zināmu, kādu darbu viņš ir darījis nepareizi un kādu likumu viņš ir 

radījis, un tie tiks noraidīti un izraidīti. 

Jo Es aizturēšu dievišķo žēlastību un spēku, un kārdinājums tos noķers savos tīklos, un tādēļ ikviens, 

kas tos meklēs, nejutīs savā dvēselē Mana Svētā Gara žēlastību. 

57 Kad baznīca un sektanti redzēs, ka Izraēla sašķelta, ka Izraēla noliedz viens otru un ir vāja, viņi 

meklēs iemeslus, lai sagrābtu nenovērtējamu dārgakmeni, lai paņemtu Jaunās Derības šķirstu un rīt sacītu, 

ka viņi ir īstie Dieva sūtītie cilvēces vidū un Manas dievišķības pārstāvji. 

58 Jūs visi zināt, ko nozīmē Bauslības pirmais bauslis: "Tev būs Dievu mīlēt vairāk nekā savus 

vecākus un bērnus ─ vairāk nekā sevi un arī visu, kas tev pieder uz zemes." Ja jūs rīkotos šādi, jūs sajustu 

mieru, jūsu ciešanas kļūtu vieglākas un dabas spēki būtu jums žēlsirdīgi. Tad jūs pārdzīvosiet 

pārbaudījumus, kas paredzēti, lai pilnveidotu jūsu dvēseli, un nejutīsiet neveiksmi. 

59 Kad tu sapratīsi šo bausli un ievērosi to, tu būsi apmierināts ar savu likteni, mīlēsi cilvēkus un 

cienīsi viņu dzīvi. Jūsu darbos būs taisnība, un tad jūs izmantosiet savas dāvanas savam un tuvākā 

labumam. 

60 Tā ir taisnība, ka ceļš, ko Es jums esmu iezīmējis, nav patīkams ceļš, bet gan dzīve, kurā ir 

jāatsakās un stingri jāievēro Mani baušļi, taču tas nav upurēšanas ceļš. Mīlestība un žēlsirdība nenozīmē 

sāpes, bet gan prieku un dzīvību dvēselei, un es jums piedāvāju šo prieku, lai jūs iepazītu patiesu garīgo 

laimi. 

61 Sāpes, ko jūs ciešat, ir jūsu pašu radītas, kad esat novirzījušies no Bauslības pildīšanas. Vai 

vēlaties apturēt kara izplatīšanos un tā sekas? Tad mīliet un piedodiet, dalieties ar savu maizi, un jūs 

jutīsieties apmierinātāki. Uzticieties dievišķo likumu gudrībai un taisnīgumam, un tie jūs pasargās. 

62 Esiet dvēseles, kas rūpējas par saviem darbiem un dzīvo lūgšanā un pastāvīgā sagatavošanā, lai jūs 

būtu nelokāmi kārdinājumu priekšā un pārvarētu valdošo materiālismu. 

Sākumā jūsu soļi būs nestabili kā mazam bērnam, kurš sāk staigāt. Bet pēc tam jūs kļūsiet spēcīgāki, 

iegūsiet zināšanas, līdz sasniegsiet savu garīgo dāvanu izpausmi, kuru vērtība uz zemes ir nenovērtējama. 

63 Ja jūs dosieties šajā ceļā, jūs kļūsiet par cilvēkiem ar lieliem tikumiem, spēsiet kontrolēt savu 

ķermeni un dzīvot garīgi. Jums būs sirdsapziņa kā bāka jūsu dzīves ceļā. Tas būs jūsu draugs un tiesnesis. 

Tā vienmēr runās ar jums patiesi, un tās norādījumi būs pareizi un precīzi brīdī, kad jums tie būs 

nepieciešami. Šī balss ir mana vienmēr maigā un mīlošā balss, kas jums rāda labo. 
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64 Kurš var no kaut kā baidīties no Manis, kas esmu jūsu dzīves Tēvs un Kungs? Es esmu radījis jūsu 

priekam un ilgstošai laimei visu, ko jūs zināt, un arī to, kas jums nav zināms. Nešaubieties par Viņu, kurš 

jūs mīl bezgalīgi vairāk nekā to, ko jūs varat saprast un aptvert ar savu prātu. Atcerieties Manu ciešanu 

nozīmi, un, kad būsiet sapratuši, kas jūs esat, jūs dievbijīgi pievērsīsiet savu skatienu Man, lai dāvātu Man 

savu mīlestību un paklausīgi pakļautos Maniem likumiem. 

65 Es jums dodu Savu Vārdu, kas dod jums dzīvību kā debesu koncerts. Dažus no jums es atradu 

ieslīgušus dziļā miegā. Bet kā Es devu dzīvību Lācaram, tā šodien Es atmodinu jūsu dvēseli žēlastības 

dzīvei. Izmantojiet Manu spēku un celieties, lai jūs varētu sākt ceļu, kas jūs vedīs uz Gara dzīvi, kas ir 

mūžīgā dzīve. 

66 Līdz brīdim, kad Dievišķais Skolotājs atsauc savu vārdu, ir atlicis maz laika. Bet pirms tam Es 

gribu, lai jūs būtu sagatavoti un varētu izpildīt misiju, ko Es jums esmu atvēlējis. Es gribu jums mācīt 

darbus, kas ir patīkami Manam Dievišķajam skatienam. 

67 Pašlaik es nododu jūsu intelektam grāmatu, kas jums rīt būs jāizlasa un jāinterpretē. Tajā pēc 

manas aiziešanas jūs atradīsiet manas mīlestības uguni, un jūsu līdzcilvēki piedalīsies tās Dievišķajās 

mācībās, kas liecina par inteliģenci, zināšanām un spēku ─ visu, kas pieder manai Dievišķībai. 

68 Šajā Trešajā Laikā Es esmu jums mācījis, ka jūs visi esat viena Tēva bērni, ka visi esat brāļi un 

māsas Manas bezgalīgās žēlsirdības acīs un ka Es visām dvēselēm esmu devis vienādas dāvanas. 

69 Svētītā tauta, jums sākas jauns piepildījuma posms, kurā jūs darīsiet zināmas Manas mācības. Jo 

jūs esat mani mācekļi, mani izredzētie, un jūs būsiet sagatavoti, lai jūs sētu mīlestības sēklu cilvēku ceļos, 

kā to daru es. Tomēr nedomājiet, ka visi jūsu līdzcilvēki jums noticēs, jo no daudziem no viņiem jūs 

saņemsit tikai izsmieklu un nicinājumu. Bet sēkla tomēr sadīgst, un viņi nāks pie Manis. 

70 Kad visas dabas valstības un visa radība sniedz pierādījumus un izpausmes par manu taisnīgumu, 

neuztveriet to kā sodu. Tas būs tikai pārbaudījums, kas liks cilvēcei, kura nav ieklausījusies Manā Vārdā, 

atzīt savu kļūdu pēc tam, kad tā būs pārdzīvojusi apjukumu un ciešanas, piedēvējot dabas spēku 

atraisīšanos dažādiem iemesliem. Tomēr jums nevajadzētu ļaut sev apjukt, jums jābūt gataviem izturēt šo 

pārbaudījumu ar patiesu ticību, ar mīlestību un žēlsirdību pret saviem līdzcilvēkiem, kas kalpos cilvēku 

masas glābšanai. 

71 Sagatavojies, Israēla tauta! Es jums atstāju savu žēlastību, lai jūs arī turpmāk būtu stiprie. Ļaujiet 

cilvēcei izskanēt aicinājumam. Es vēlos parādīt Sevi katrā sirdī, Es vēlos sevi sajust katrā dvēselē un dot 

tai ūdeni un maizi, kas to baro un stiprina. Saprotiet, ka cilvēce ir izslāpusī un ka jūs nedrīkstat pamest to, 

kas cieš tuksnesī. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 364 
1 Mīlestības pilns Es nāku pie jums, lai caur Savu Vārdu apgaismotu jūsu prātu un padarītu jūsu 

sirdis jūtīgas. 

2 Šoreiz Es uzņemu gan to, kas dzird šo mācību, gan to, kas ir tālu no tās, - gan to, kas Mani ir 

aizmirsis, gan to, kas savas sirds dziļumos ir izveidojis svētnīcu. 

3 Skolotājs ir prieka pilns, kad Viņš redz, ka jūs esat tie labie strādnieki, kas ir izravējuši sēklas un 

no graudiem atņēmuši salmus, lai dāvātu Man tikai zeltaino kviešu kviešu graudu. 

4 Jūs, kas šādi strādājat, esat piepildījuši solījumu, ko devāt savam Tēvam, kad ieradāties Manā 

Klātbūtnē, lai Es jums uzticētu sēklu un zemes gabalus. Ar savu paklausību jūs atgādināt Man par 

pavairoto sēklu. 

5 Manu darbinieku skaits ir palielinājies. Bet atvadas tiem, kas prot sēt un kopt savus laukus, jo viņi 

nesīs lielu ražu. 

6 Mana Tēva balss nosūta aicinājumu visiem cilvēkiem. Bet tie, kas dzīvo laicīgām baudām, ir 

izveidojuši barjeru, kas neļauj viņu dvēselei sadzirdēt manu aicinājumu. Tās būs sāpes, kas pamodinās 

viņus un liks sadzirdēt manu balsi caur sirdsapziņu. 

7 Tas, kurš paklausa Manam likumam, zinās, kā paklausīt arī cilvēku likumiem, un nebūs šķēršļu vai 

barjeru, kas traucētu viņam darboties Manā Darbā. 

8 Ja cilvēce dzīvotu saskaņā ar Maniem likumiem, tā nebūtu savu kaislību verdzene un neiztukšotu 

ciešanu kausu. 

9 Savas nepaklausības dēļ viņa ir pārvērta šo zemi par asaru ieleju. Visur dzirdamas sāpju nopūtas, 

sektas un reliģijas nav vienotas domas, un starp tām nav brālības. 

10 Es esmu sagatavojis šo tautu šeit, lai ar Tēva spēku un gudrību viņi varētu atklāt miera, gaismas un 

mīlestības vēsti, kurai ir jāsasniedz visas tautas. Es tai esmu uzticējis zobenu, vairogu un karogu, lai tā 

varētu nenogurstoši cīnīties, līdz mana griba tai pavēlēs beigas. 

11 Mīļotā tauta, sagatavojieties un dodieties savos klejojumos, kā Pirmajā laikā, un atstājiet šo 

"ieleju", lai dotos uz Apsolīto zemi. Paļaujieties uz Mani, jo tajā laikā jūras ūdeņi atkāpsies, lai jūs varētu 

iet, un tuksnesī atkal netrūks ne mannas, ne ūdens, kas izplūst no klints. 

12 Kad cilvēce sekos maniem norādījumiem, tā no sava ceļa noņems sāpīgo attīrīšanos, ar ko tā ir 

saskārusies. 

13 Šodien mans Vārds nāk pie jums, Izraēla, lai palīdzētu jums attīstīties, lai jūs varētu izpildīt grūto 

misiju, ko Es jums esmu uzticējis, lai jūs būtu piemērs saviem mīļajiem un līdzcilvēkiem. Jo Israēla tauta, 

apvienojot sirdis un dvēseles, būs piemērs, tā būs spogulis visai cilvēcei, un tai būs jāredz, kā Israēla garā 

atspoguļojas tās pašas sejas. 

14 Es apgaismoju jūsu prātus, lai jūs visi varētu liecināt par Mani ar savām domām, vārdiem un 

darbiem. Jo jūs, kas esat iesācēji, esat aicināti būt Mani lielie mācekļi un vēlāk skolotāji cilvēces vidū ─ 

labi Svētā Gara mācības skolotāji, kas nav materializējušies, nav kļuvuši muļķīgi pēc agrākajām paražām. 

15 Tāpēc Es no jums šajā laikā pieprasu garīgumu, pacēlumu, vienkāršību un tīrību katrā jūsu darbībā 

un procedūrās, kas saistītas ar Manu Likumu. 

16 Elija garīgi sagatavo visu pasauli, Israēla garu manai tuvajai aiziešanai, lai jūs būtu drosmīgi un 

gaismas pilni cīņai, kas jūs gaida. 

Pēc manas aiziešanas nekrītiet letarģijā, nepalieciet vai nenovirzieties no praktiski īstenojamā ceļa, bet 

pazemīgi, cienīgi ieņemiet manu kā skolotāja vietu. Jūs ─ ar savu pašaizliedzību, sagatavošanos un 

dvēseles pacēlumu, ar savu mīlestību un žēlsirdību ─ dodieties sēt garīgo-trinitārisma-mariāņu sēklu uz 

visiem ceļiem un ceļiem, kur sirdis jūs gaida, kur rokas atvērtas, lai jūs uzņemtu, kur dvēseles, slāpstošas 

un izsalkušas pēc manas patiesības un mīlestības, gaida manu izredzēto atnākšanu. Jo drīz jūs sāksiet 

modināt pasauli, lai tā vairs neguļ, jo tāda ir mana griba. 

17 Ak, mīļotā Izraēlas tauta! Elija ir palīdzējis jums pacelt jūsu dvēseles. Viņš ir apvienojis jūsu 

domas un gribu vienā. Viņš ir apvienojis visas dvēseles, lai mans svētīgais stars varētu apmesties pašā 

Israēla garā. 

18 Eliass iet jums pa priekšu un sagatavo ceļus, dara tos izbraucamus. Viņš ir tas, kurš jūs attīra, kurš 

palīdz jums attīrīt pat mazāko traipu jūsu sirdī, lai jūsu sirdsapziņa vienmēr būtu mierīga un gatava 



U 364 

153 

kalpošanai Manai Dievišķībai un jūsu līdzcilvēkiem. Viņš ir tas, kurš dod jums jaunu drosmi ceļā, kad 

redz, ka esat noskumuši un nomākti ─ Viņš ir tas, kurš paziņo jums par briesmām un apgaismo jūs maldos 

un tumsā. Tas ir Elija, kurš jūs mierina sāpju brīžos un soli pa solim ved jūs uz vienoto vienotības punktu, 

uz kuru ir aicinātas visas dvēseles, kas ir Augstā Aizsaulē un kuru jūs sasniegsiet, pateicoties savas 

dvēseles pacēlumam, patiesai lūgšanai un patiesam Dieva pielūgšanai. 

19 Nebaidieties no cilvēku sprieduma vai kritikas. Arī mani šoreiz nosodīs, apspriedīs, skandinās, bet 

ne nogalinās. Mans Darbs, mana Gaisma un mana Patiesība netiks sakauta. Spiritisms, kas ir mana 

Doktrīna, nevar pazust, tas turpinās izpausties, neskatoties uz cilvēku neizpratni, nepaklausību, 

nepateicību, neticību un tukšumu. Mans Dievišķais Gars un mana mācība turpinās neapstājoties atklāt sevi 

un virzīties no sirds uz sirdi, no gara uz garu, no cilvēkiem uz cilvēkiem un no pasaules uz pasauli. Jo nav 

spēka, nav varas, nav likuma, nav šķēršļu, kas varētu apturēt manu Garu un manu Gaismu ─ nav ēnas, kas 

varētu aizēnot manu Universālo Gaismu. Tāpēc es vienmēr būšu Gaisma, es vienmēr būšu Patiesība, es 

vienmēr būšu Gars. 

20 Bet, kā jau es jums teicu: Jūs esat Mani bērni, kurus Es esmu darījis par Saviem mācekļiem, lai jūs 

varētu ņemt Mani par paraugu un kļūt līdzīgi Manai Dievišķībai, lai jūs varētu pilnībā saprast savu Tēvu, 

kas ir Svētais Gars. Bet jūs to sapratīsiet, izmantojot savu garīgumu caur šo spirituālistisko-etrinitārisma-

mariānisko mācību. 

21 Lūdzieties par "pirmajiem" un strādājiet arī par jaunajām paaudzēm ─ par tiem, kas nāks pēc jums. 

Ja "pirmie" spēra pirmo soli, tad jūs spersiet otro, un tie, kas nāks pēc jums, spers trešo. Un tā no paaudzes 

paaudzē un no perioda uz periodu cilvēce garīgi arvien vairāk tuvosies Man, līdz sasniegs patiesu garīgu 

pacēlumu un pilnīgu pielūgsmi Manai Dievišķībai. Bet es jums saku: Visas pasaules miers nav atkarīgs ne 

no vienas sirds, ne no daudzām sirdīm, tāpat kā nav atkarīgs no Mana Darba, kas ir vispasaules, kas ir 

garīgs, izplatīšanās. Viss ir atkarīgs no Manas gribas, bet Savā žēlastībā, Savā bezgalīgajā mīlestībā Es 

dodu jums, Izraēla, dalību Manā garīgās pilnveidošanās, pasaules nomierināšanas darbā. Mani bērni, es 

esmu gribējusi, lai jūs piedalītos manā darbā, šajā mīlestības darbā, šajā gaismas cīņā pret tumsu. 

22 Atcerieties, ka pasaule gaida jūs, ka tautas gaida Manu tautu, ka šī pasaule, kas neatrod nekādu 

līdzekli, kas nepazīst patieso Dieva pielūgsmi ─ šī pasaule, kas neatrod savu Dievu, sagaida jūs un ka 

jūsos tā atradīs Mani, dzirdēs Mani un redzēs Mani. Jo Es gribu, lai jūs būtu Mans tēls ─ Es gribu, lai jūs 

savā dvēselē un darbos atspoguļotu Manu seju un Manu mīlestību. 

23 Neieslīgstiet fanātismā, jo tas nav tas, ko jums vajadzētu mācīt. Neiekrītiet elkdievībā, jo tas nav 

tas, ko jums vajadzētu dot pasaulei. Jūs garīgi dosiet ūdeni, kas remdē slāpes ─ maizi, kas sātina izsalkušo, 

drēbes, kas pārklāj kailos. 

24 Šajā Trešajā Laikmetā Es esmu Sevi atklājis caur cilvēka intelektu, un tiem, kurus Es esmu 

pagodinājis kā "pakājniekus", ir viena no lielākajām Svētā Gara dāvanām - caur viņiem Es esmu nodevis 

Savu Dievišķo Staru, lai nodotu Pasaulei Manu Vārdu. Un jūs esat piedzīvojuši ļoti pazemīgas, nezinošas 

un nenozīmīgas sirdis, caur kurām es jūs pārsteidzu ar saviem pilnības, gudrības, veselības, žēlastības un 

iedrošinājuma vārdiem ─ ar savu vārdu, kas vienmēr ir bezgalīgs skatiens, kas jūsu sirdīs lasa jūsu 

pagātni, jūsu tagadni un jūsu nākotni. Un ikreiz, kad esat to dzirdējuši caur balss nesējiem šajā Trešajā 

Laikā, jūs esat sajutuši, ka Skolotājs ir kopā ar jums, ka Viņš jūs uzlūko, uzklausa un ir uzmanīgs pat pret 

pēdējiem jūsu lūgumiem, ─ ka Viņš pieņem jūsu misijas izpildi un spriež par katru jūsu domu, vārdu un 

darbu. 

25 Šajā Trešajā Laikā mans Svētais Gars ir pilnībā atvēris Augstā Aizsaulē durvis, lai ļautu manai 

Garīgajai Gaismas Pasaulei atnākt pie jums, pilnai evolūcijas, vēloties piepildīt savu misiju, un darīt sevi 

zināmu caur cilvēka sapratnes spējām, lai runātu ar cilvēkiem, izskaidrotu manu Dievišķo Vārdu un 

dziedinātu garīgās un fiziskās slimības ar garīgo šķidrumu ─ to šķidrumu, ar kuru Jēzus, jūsu Skolotājs, 

dziedināja slimos Otrajā Laikā ─ mīlestības, dzīvības un garīgās veselības šķidrumu. 

26 Mana Garīgā pasaule ir bijis jūsu draugs, jūsu ārsts, jūsu brālis, bet nevainojams, mīlestības, 

pacietības un žēlsirdības pilns brālis. 

27 Svētā Israēla tauta, jūsu rokās Es esmu uzticējis Jaunās Derības šķirstu. Jūs esat Mani izredzētie, 

kurus Es pārvēršu kristāldzidra ūdens avotos, lai cilvēce jūsu vidū varētu atrast atdzīvinošu ūdeni. 

28 Jūs esat mans templis, kurā ir mana gaisma un mana mīlestība.Es esmu izlējis jums savas 

žēlastības dāvanas, jūs esat mans templis, kurā ir mana gaisma un mana mīlestība. Jūs esat tie, kam 
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pazemības pilniem ir jāiet pie ļaudīm, kas ir krituši fanātismā un elkdievībā, lai parādītu Manu gaismu 

tiem, kas ir slēpuši Manu patiesību un viltojuši Manu likumu. 

29 Cilvēki, jūs esat ticējuši Manai garīgajai klātbūtnei, jo esat sajutuši Mani savā sirdī visapslēptākajā 

daļā: tā ir jūsu dvēsele, kas laika gaitā ir attīstījusies. 

30 Es esmu runājis uz jums caur grēciniekiem, lai mācītu jūs meklēt Manu Valstību. Bet tu esi 

materializējis to, kas pieder manam Darbam. Jūs esat radījuši tādu dzīves posmu, kas nav tas, par kuru Es 

jums runāju. Jūs esat materializējuši krustu, kas ir pestīšanas simbols. 

Krusts, uz kura Jērs ar savu dievišķo piemēru jūs izpirka, ─ šis krusts jau pazuda no jūsu materiālajām 

acīm Otrajā Laikā, lai jūs nepārvērstos par elkiem. 

31 Jau Pirmajā laikmetā Tēvs caur saviem praviešiem runāja uz jums, lai jūs neiekristu kārdinājumos 

un elkdievībā. Otrajā Laikmetā Es nācu caur Jēzu, lai sniegtu visai cilvēcei Savu mīlestības un patiesības 

mācību. Es neesmu jums mācījis nevienu reliģiju, jo reliģijas ir cilvēku radītas. 

32 Jau Otrajā Laikā Es jums teicu: "Es atgriezīšos pie jums", un Es esmu piepildījis Savu vārdu. Lai 

cik liels ir fanātisms un elkdievība, šeit atkal ir jūsu Skolotājs, kas izpaužas garīgā veidā. Es šķīstu jūsu 

sirdis ar Savu Vārdu, lai dotu jūsu dvēselei pacēlumu un tā varētu sasniegt pestīšanu. 

33 Svētīgs tas, kas, saņēmis manu mīlestību, manu mieru un manu gaismu, zina, kā glābt to, kas iet 

pazušanā, un ar savu lūgšanu spēj apgaismot arī tās būtnes, kas dzīvo "garīgajā ielejā" - tos tumšos spēkus, 

kuri nav spējuši saņemt Svētā Gara gaismu. 

34 Jūs esat pazemīgi, izredzētā tauta, bet Es jūs darīšu dižus un gudrus garā, lai sniegtu cilvēcei 

vadību un mierinājumu. Es esmu runājis ar jums caur dažādiem balss nesējiem, lai jūs varētu strādāt kopā 

ar Mani kā piemērs šīs cilvēces atjaunošanai. 

35 Jūs esat tauta, kuru Es esmu mācījis garīgumu, lai jūs šādā veidā dotu uzticamu liecību par savu 

Tēvu. 

36 Nesiet pilnīgu izpratni par Manu darbu, lai jūs varētu pielūgt Mani no gara uz garu. 

37 Negribiet palikt savā materiālismā, neieslīgstiet apjukuma un tumsas tīklos. Šajā laikā, kad Es jūs 

glābju no grēka purva, iepazīstiet Mani ar Manu gaismu, ar Manu mīlestību un ar Manu taisnīgumu. 

38 Es nevēlos, lai jūs būtu sašķelti, un nevēlos, lai jūs rīkotos pretēji maniem norādījumiem. 

39 Kāpēc jūsu vidū ir sākusies vētra? Jo jūs neesat sagatavojušies un neizprotat Manu Vārdu. Kad 

beigsies Mana parādīšanās jums šajā formā, Es vēlos, lai jūs būtu vienoti sava Skolotāja priekšā ar 

gandarījumu, ka esat paklausījuši Maniem baušļiem. 

40 Esiet gatavi, Mana tauta, un neļaujiet, lai sliktie baznīcas vadītāji jūs apmuļķotu ─ neļaujiet, lai 

viņi jums pasniedz savu likumu. Jo es redzu, ka viņi slēpj manu mācību un dara zināmu tikai savu, ir 

sākuši nodarboties ar maniem darbiem un pasniedz tos pilnus noslēpumu un materializāciju. Tā ir Mana 

Griba, lai jūs darītu zināmu Manu Darbu ar tīrību, ar garīgumu. Jo šis Darbs ir nācis no mana Gara un 

satur mana Vārda būtību cilvēces atjaunošanai. 

41 Es vēlos, lai jūs visi ķertos pie reālas misijas izpildes un novērstu savas nepilnības no mana darba. 

Atzīstiet, ka kopš Manas parādīšanās caur cilvēka saprašanas orgānu sākuma Mana cīņa ir bijusi liela, lai 

jūs glābtu no grēka. 

42 Es joprojām redzu savas avis uz dažādiem ceļiem, bet Elija kā mirdzoša bāka jūs šobrīd apvieno un 

pulcē uz viena ceļa. Viņš sūta aicinājumu Manai izredzētajai tautai ar skaļu zvanu, lai tā varētu sasniegt 

glābšanas ostu. 

43 Pirmajā laikmetā Tēvs glāba savu tautu caur Mozu. Viņš bija izraudzīts, lai izpildītu šo grūto 

misiju. Viņš bija paklausīgs un gāja jums pa priekšu pilns drosmes, un cilvēku neizpratne neļāva viņam 

atslābināties ne mirkli. 

44 Otrajā Laikā Es nācu kā Tēva "Vārds", lai kļūtu par cilvēku un darītu Sevi zināmu cilvēkiem. 

45 Tas bija Tēva bauslis, un tas bija jāizpilda. Bija nepieciešams dzīvot kopā ar pašiem cilvēkiem, lai 

sniegtu viņiem manu mācību un manu patiesību. Mans Vārds atklājās savā būtībā, klātbūtnē un spēkā, lai 

klauvētu pie sirds durvīm un atvērtu tās. 

46 Es vienmēr esmu runājis ar cilvēci kā intuīcija, kā atklāsme ar pravietisku vīziju palīdzību. Šodien, 

šajā laikā, Es esmu atnācis, piepildot pravietojumus Garā, lai cilvēce varētu atpazīt jaunās rītausmas 
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gaismu un celties. Šīs zīmes jau bija pravietotas Pirmajā laikmetā, un tām bija jāpiepildās šajā Trešajā 

laikmetā, Svētā Gara laikmetā. 

47 Es jums runāju skaidri, lai nekas nepaliktu apslēpts, un, ja Pirmajā un Otrajā Laikā Es jums 

nerunāju par to, ko jums atklāju šodien, tad tas ir tāpēc, ka tāda bija Tēva griba. Jo Es Pats esmu piepildījis 

Savu Vārdu un liecinu jums par Savu Klātbūtni pie jums šajā laikā. 

48 Mani ieskauj divpadsmit Izraēla tautas ciltis, un Es dodu Savu Vārdu tām visām, lai tad, kad 

pienāks laiks, jūs varētu celties un liecināt par Manu Klātbūtni cilvēcei. 

49 Pacelieties Manas Manifestācijas pēdējos brīžos šajā formā, apvienojieties kā viens strādnieks, kā 

viens kopienas vadītājs, lai Es varētu aiziet ar prieku Savā Sirdī par to, ka esmu licis Savai tautai veidot 

vienu ķermeni un vienotu gribu. 

50 Mani neuzvar cilvēces grēks, un jūs ar savām nepilnībām nespēsiet iznīcināt Manu gaismu, Manu 

mīlestību, Manu žēlastību, jo Es esmu pār visām radītajām lietām, un nav spēka, lai cik spēcīgs tas būtu, 

kas varētu uzvarēt Manu gudrību un Manu spēku. Tādēļ Es runāju ar jums un dāvāju jums mīlestību, lai 

jūs atzītu Mani par Tēvu un pielūgtu Mani kā Dievu. 

51 Manas lauka strādnieki: Es jums uzticu Savu Vārdu kā labu sēklu, lai jūs, beidzoties jūsu darbam, 

parādītu to vairojamies Man. 

52 Pildiet savu misiju, lai Tēvs varētu piepildīt jūsu garam dotos apsolījumus. Kāpēc jūs vēlaties, lai 

Es jums dodu to, ko neesat pelnījuši? Kāpēc jūs vēlaties pļaut to, ko neesat sējuši? Pirms tam ir jāpieliek 

pūles un jāstrādā. Es nevēlos, lai jūsu sirdsapziņa jums pārmetumus. 

Esiet svētīti, mani bērni, jo jūs saprotat savu Tēvu un vēlaties nopelnīt šo atlīdzību ar pūlēm un darbu. 

Jums ir jācīnās par šo mērķi, un, ja cilvēki upurē sevi materiālā mērķa vārdā un zaudē pat dzīvību, tad jūs 

sasniegsiet garīgo mērķi, kurā dzīvību nezaudēsiet. Jo, ja jūs izturēsiet līdz galam, jūs iemantosiet mūžīgo 

dzīvību. 

53 Nopelniet nopelnus, lai jūs varētu sasniegt Apsolīto zemi. Tur jūs atpūtīsieties no lielās cīņas. 

54 Kad divi vai trīs Mani izredzētie pulcēsies kopā un pacels savu garu uz Manu Dievišķību, Es būšu 

ar viņiem un iedvesmošu viņus. Katrā vietā, kur jūs Mani piesauksiet, Es būšu klāt. Jo Es jums esmu 

teicis, ka ikviena grēcīga un negrēcīga acs Mani redzēs un visi jutīs Manu klātbūtni. 

55 Jūs, strādnieki, esat zem varenā koka, jo jūs zināt, ka es jūs gaidu ar atvērtām rokām. Jūs zināt, ka 

es esmu tas, kam jums jāparāda, ka esat izpildījuši uzdevumu. Jo tikai Es vienīgais to varēšu spriest, jo tā 

ir Mana lieta, un tikai Es vienīgais varu jūs apbalvot vai saukt pie atbildības. 

Bet jūs paļaujieties uz savu Tēvu un ziniet, ka, lai cik bargs būtu Mans pārmetums, Es jums izlieju arī 

Savu žēlastību un līdzjūtību līdz ar šo pārmetumu. Jo Es jūs mīlu un žēlojos par jums, un dodu jums spēku 

izturēt Mana pārmetuma sprādzienu. 

Katram no jums ir savs lauks manā sētā, un tajā jums ir jāsēj un jāpļauj. Es kā Tēvs pieņemu jūsu 

pūles, jūsu upurus un ciešanas. Es redzu jūsu asaras un iedrošinu jūs ar savu vārdu, lai jūs turpinātu 

virzīties uz priekšu, vienmēr uz mūžību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 365 
1 Mācekļi, Es esmu jūs sēdinājis pie sava galda, un pie tā Es jums esmu piedāvājis bagātīgu mielastu 

ar Savu pamācību: Manu Miesu un Manas Asinis, Vārdu un tā nozīmi, lai ar šo barību jūs būtu nemirstīgi 

un neuzvarami lielajās dzīves cīņās. 

2 Jūs ieskaujat Mani, un Skolotājs ienāk jūsu sirdī un redz jūsu skumjas. Kāpēc, Mani bērni? Es 

esmu jūs sagatavojis patiesai izpausmei ─ šajā laikā, kad Es esmu bijis ar jums un esmu Sevi atklājis caur 

vienkāršiem un pazemīgiem cilvēkiem. Taču šī nav bijusi ne labākā, ne vispilnīgākā no formām, ko esmu 

izvēlējies, lai sazinātos ar cilvēci. Šī ir bijusi sagatavošanās manifestācija, lai jūsu gara acis drīzumā varētu 

redzēt Mani, kas nāku "uz mākoņa", un tad arī jūsu dvēsele varētu kontaktēties ar eņģeļiem to pacēlumā. 

3 Vispilnīgākā saziņa ar Skolotāju ir tā, kas notiks pēc Mana Vārda atdalīšanas. Šo izpausmju 

trūkums padarīs daudzus vājus ticībā, tos, kuri Mani nesaprot un nezina, kā interpretēt Manu mācību. Bet 

tie, kas ir labi sapratuši Manu Vārdu un izmantojuši laiku ar mīlestības darbiem, zinās, ka Es esmu noteicis 

robežu Savai parādīšanai piemērotā stundā, piemērotā laikā, lai pēc tam jūs atstātu Bezgalībai, Mūžībai, 

Garīgajam. 

4 Uzmanieties un lūdzieties, šis laiks ir izšķirošs, tā ir pārbaudījuma stunda, ak, mana tauta! Jums ir 

jārūpējas par cilvēci un par sevi, jo jūsu lūgšana būs kā apmetnis, kas viņus apsedz ─ arī kā nesagraujams 

mūris, kas viņus aizsargā. Kārdinājums jūs gaida tūkstošiem veidu, neļaujieties vilināt. 

Skolotājs dod jums šos pravietojumus, jo jūs dzersiet ļoti rūgtu biķeri, ko cilvēki paši sev ir 

sagatavojuši ─ biķeri, ko Es dzēru aizsaulē un ko Es jums tagad došu dzert. Jūs tagad esat stipri, jo Es 

esmu ielicis jūsu dvēselē Savu gudrību un gatavību, un, ja jūs turēsiet modrību, jūs spēsiet izturēt 

pārbaudījumus un vētras. 

5 Kas ir šajā kausā, kas ir atstājis tik rūgtu garšu uz Skolotāja lūpām? Tā ir šīs tautas neticība, tā ir 

tās nepaklausība, tās materiālisms, tās elkdievība, tās fanātisms, tās neatjaunotība, tās mazā garīguma 

pakāpe, ko tā ir sasniegusi, un tas mazums, ko tā ir novērtējusi un izmantojusi mācības laikā ─ nesaskaņas 

un nesaskaņas, kas vienmēr ir valdījušas šīs tautas vidū starp darbiniekiem un starp draudzēm. Un tas viss 

kopā tagad veido kausu, ko jūs paši dzersiet. Bet es jums dodu spēku izturēt pārbaudījumu. 

6 Jums, kas dzirdat šo Vārdu, Es saku: jūs neesat piepildījuši šo biķeri, bet jūs tomēr dzersiet daļu no 

tā, jo jūs būsiet kaujā un nebūsiet vienaldzīgi ─ jūs pieskarsieties jutīguma trūkumam tiem, kas šķietami 

vienmēr ir vērojuši un lūguši, bet patiesībā ir dziļi gulējuši savā rutīnā ─ jums nāksies stāties pretī 

vājajiem, daudzajiem nepaklausības upuriem, daudzu profanācijai, jo jūs būsiet Mana Darba kareivji gan 

savā vidū, gan svešinieku vidū. 

7 Es gribu, lai rīt jūs būtu aizsargājoša armija. Bet sagatavojieties, uzkrājiet garīgo spēku, lai jūs ne 

mirkli nebūtu vāji. Ar šiem vārdiem Es jūs mudinu lūgties un sagatavoties cīņai, lai jūs varētu sasniegt 

Manu krūšu, kalna virsotni, kur Es esmu. 

8 Nāciet pie Manis, mīļotā tauta, un paklausiet Manam bauslim! Nāc pie Manis, Israēls, un barojies 

ar Manu Vārdu, lai tevi nesāpētu bads un slāpes. Svētīgs tas, kas, dzirdēdams Manu Vārdu, pieņem to ar 

pazemību un glabā savā sirdī. Jo pienāks laiks, kad cilvēce meklēs šo maizi, un jūs tai nodosiet to, ko Es 

jums esmu uzticējis savā darbā. 

9 Ir pagājuši laiki, un jūsu dvēsele ir attīstījusies, un tagad jūs atrodaties laikā, kad esat progresējuši 

un garīgi attīstījušies. 

10 Trīs reizes Es esmu nodevis Savu likumu jūsu rokās. Mans darbs ir tas pats, ko Es jums devu 

pirmajā reizē, kad Es jums uzticēju Bauslības plāksnes caur Mozu, un viņš bija jūsu ceļvedis tuksnesī 

četrdesmit gadus. 

11 Otrajā Laikā Es piepildīju šo likumu, lai izpirktu cilvēci. Un Trešajā Laikā Es atkal esmu atnācis 

kā Svētais Gars, lai jums izskaidrotu to pašu Bauslību. 

12 Pēc tam jūs sniegsiet liecību par Manu patiesību cilvēcei ─ tai cilvēcei, kas sagaida, ka redzēs 

Mani savām fiziskajām acīm, lai noticētu, bet pēc tam noliedz Mani. 

13 Tagad pasaulē valda apjukums, jums ir cīņas laiks. Trīs gadus pirms 1950. gada beigām Es jums 

ilgi runāju, lai jūs sagatavotos un garīgi apvienotos, bet tagad, kad 1950. gads beidzas, daudzi no jums ir 

apmaldījušies savā materiālismā. 
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14 Jūs gaida kauja, un jūs celsieties kā kareivji. Es esmu uzticējis jums ieročus, lai jūs būtu 

neuzvarami kaujā. Sāciet ar sevis uzvarēšanu. 

15 Daudzus gadus Es jums esmu uzticējis Savu Vārdu. Bet tie, kas nav sapratuši savu Skolotāju, lūdz, 

lai Es atklāju Sevi ar cilvēciskā intelekta starpniecību citā reizē. Bet Mans vārds ir karaļa vārds, un tam ir 

jātop īstam. 

16 Viltus mācekļi turpinās pastāvēt, un viņi maldinās cilvēci. Tad viņi kliegs un sacīs: "Kur Tu esi, 

mans Dievs, kur ir Tava patiesība, kāds ir Tavs darbs un kur ir Tavi izredzētie? 

17 Pēc manas aiziešanas jūs liecināsiet par manu klātbūtni un būsiet paklausīgi manam likumam, lai 

jūs varētu darīt zināmu šo darbu visā tā tīrībā. 

18 Kad Mana pasludināšana caur balss nesējiem būs beigusies, pasaule pacelsies uz garīgumu, uz 

gaismu, uz mieru, un, kad nāks jaunās paaudzes, vairs nebūs ne fanātisma, ne elkdievības. Tad mani 

meklēs Svētā Gara templī, kur Es būšu mūžīgi. 

19 Šajā žēlastības dienā Es apvienoju un pulcēju kalna pakājē divpadsmit ciltis, kas veido Manu 

izredzēto tautu Izraēlu. 

20 Šajā Trešajā Laikmetā jūs esat sagatavoti ar Mana Vārda, ar Svētā Gara gaismu, lai pildītu misiju, 

ko Es jums uzticēju jau no paša sākuma, lai jūs būtu Mana Likuma paklausīgi cilvēki, Manas Dievišķības 

vēstneši cilvēkiem. 

21 Šajā dienā es apceru jūsu sagatavošanu un saņemu jūsu dvēseli. Rādi Man, ko esi mācījies no 

Manis. Jo Es esmu izlējis Savu Dievišķo Vārdu jūsos, lai dotu jums pamācību, dzīvību un garīgumu, lai 

jūs garīgi kļūtu "pēc Mana tēla un līdzības". 

22 Šajā dienā mans Tēvišķais skatiens caurstrāvo jūsu būtību un pārmeklē visu. Es redzu, ka jūsu 

dvēseles ir sagatavotas, un dodu tām Savus rīkojumus, lai jūs tos izpildītu, kā tas ir rakstīts kopš Pirmās 

Ēras un kā to šajā laikā ir apstiprinājuši arī Mani balss nesēji. 

23 Es kā Skolotājs esmu nenogurstoši strādājis ar jums un devis jums norādījumus, lai jūs kļūtu par 

Maniem mācekļiem. Es esmu jūs šķīstījis un devis jums dzīvību ar savām asinīm. Es esmu novērsis jūs no 

citiem ceļiem un novērsis no jums fanātismu un elkdievību. Tagad jūs no tā visa esat brīvi, jo Es esmu 

ielicis patiesību jūsu sirdī un dvēselē, un caur to Es esmu jūs garīgi pārveidojis, un šajā dienā Es jums 

parādīju jaunu lappusi Gudrības grāmatā. Bet visu gaismu, visu atklāsmi Es jums došu no gara uz garu. 

24 Jūs sagatavosiet savas sirdis un pacelsiet savas dvēseles, lai uzņemtu manu gudrību pilnīgā gara 

sadraudzībā ar garu. 

25 Jūs izvērsiet savas dāvanas un vienmēr esiet gatavi, lai mans Svētais Gars varētu izliet pār jums. 

26 Šajā dienā Es jums saku Savā Klātbūtnē, Marijas, Elijas un Pirmās Ēras patriarhu klātbūtnē: jūs, 

dvēseles, kas veidojat Manu izredzēto tautu Izraēlu, Es jūs iesvētu spert pirmos soļus, lai īstenotu lielo un 

cildeno misiju, kurai Es jūs esmu sagatavojis. 

27 Pieņemiet manas mīlestības glāstus un veltiet sevi savas misijas izpildei cilvēces vidū. 

28 Stāviet uz visiem ceļiem, rādiet saviem līdzcilvēkiem Manu darbu un lieciniet par Mani, tad ar 

Manu gudrību, ar Manu pamācību jūs dosiet dzīvību "mirušajiem" un parādīsiet cilvēkiem Manu likumu. 

29 Dalieties ar visiem žēlastībā, ko esmu jums uzticējusi, sajūtiet savā garā atbildību par darbu, ko 

esmu jums uzticējusi, un nesiet šo krustu, lai garīgotu pasauli. 

Tie no jums, kas būs gatavi, mācīs ļaudis ─ pirmos un pēdējos ─ ar manu pamācību. Esiet kā lāpas, kas 

apgaismo dvēseles, un klājiet galdu ar mūžīgās dzīvības maizi tiem, kas izsalkuši, un tiem, kas meklē 

manu gudrību. 

30 Lieciniet ar saviem žēlsirdības darbiem, ko nesat savā dvēselē. Cīnieties nenogurstoši dienu pēc 

dienas un "sargājiet" cilvēci un sevi, jo Es vēlos redzēt jūs vienotus Mana Dievišķā Gara priekšā. 

31 Savā rokā Es turu grāmatu - Dzīvības grāmatu. Ierakstiet tajā savus vārdus, Israēls, lai jums būtu 

mūžīgā dzīvība un lai jūs saņemtu no Manis visu, ko Es jums esmu apsolījis kopš laiku sākuma. 

32 Es jums atstāju savu klātbūtni, Elijas klātbūtni un Marijas maigumu. Es gatavoju garīgos 

saimniekus apvienoties ar jums garā un patiesībā. Jūs būsiet sava Dieva templis, jo tāda ir mana griba. 

33 Kā svētīta ēna Mana cildenā mīlestība nāk lejā, lai pārklātu jūs uz jūsu ceļa. Jo es redzu, kādā brīdī 

jūs atrodaties un kādu pārbaudījumu piedzīvo jūsu gars. 

34 Ar lielu satraukumu jūs gatavojaties dzirdēt manu vārdu tajā dienā. 
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Laimīgā tauta: astoņdesmit četrus gadus Skolotājs ir bijis kopā ar jums, lai jūs apmācītu. Tomēr Es 

redzu, ka jūs joprojām kņudzināt pirmo zilbi un esat vāji Manu baušļu priekšā. 

35 Cilvēce ir dezorientēta, apjukusi un kļuvusi par izsalkuša vilka upuri. Lai gan mana aiziešana ar 

cilvēka prāta starpniecību ir tik tuvu, jūs nezināt, kādam lielam pārbaudījumam no šī brīža ir pakļauts jūsu 

gars. 

36 Atzīstiet, Izraēla: Trīs gadus Es jums esmu devis, lai jūs visi būtu vienoti un sapulcināti kā avis 

Manas mīlestības barā, lai jūs strādātu un ievāktu lielu ražu, lai tajā dienā jūs nenāktu Manā Klātbūtnē ar 

noliektām galvām, Manā priekšā pasniedzot tikai zeltaino labības kviešu pāksti. 

37 Bet jūs neesat līdz galam atzinuši manu vārdu un neesat sapratuši manu iedvesmu. Jūs esat 

apstājušies, jūs esat atstājuši krustu uz ceļa, un jūs traucē jūsu nepaklausība. Bet jūsu cīņa nav beigusies: 

Es runāšu ar jums caur atklāsmi un intuīciju, lai jūs varētu turpināt strādāt Manā Darbā un būt garīgi 

vienoti. 

38 Pēc manas aiziešanas balss nesēji sadalīsies savā starpā. To visu redz mans skatiens. Bet Mana 

griba ir, lai jums visiem būtu vienāds aprīkojums. Ja jūs tā rīkosieties, es jūs turēšu nomodā. 

Es esmu atstājis savu Vārdu un tā nozīmi, kas iespiesta jūsu sirdīs, un tas, ko "zelta spalvas" ir 

pierakstījušas no manām mācībām, veidos Trešo Derību. 

39 Skolotājs nekad no jums neatkāpsies, jo katram, kas patiesi zina, kā sagatavoties, lai meklētu Mani, 

Es došu atbilstoši viņa pacēlumam un garīgumam no gara uz garu. Es darīšu Sevi zināmu kā atklāsmi, kā 

intuīciju un kā iedvesmu, lai jūs varētu vadīt ļaužu pūļus un sasniegt kalna virsotni. 

40 Es liku jums iziet lielus pārbaudījumus, jo katrs pārbaudījums jūs aicina pildīt savu pienākumu un 

paklausīt. 

41 Tāpēc es šodien runāju ar šo ganāmpulku, ko Elija ir izvēlējies šajā Trešajā Laikā, un kā Tēvs es 

saņemu jūsu misijas izpildi, jūsu pūles un jūsu vēlmi. 

42 Ar balss nesēju starpniecību Es jums esmu teicis, ka 1950. gada pēdējā dienā jūs pēdējo reizi 

dzirdēsiet Manu Vārdu un ka tas, kurš pēc šīs dienas aicinās Manu staru vai Manu garīgo pasauli 

sazināties iepriekšējā formā, kritīs maldos, maldos. Šodien es atkārtoju jums savu pamācību. 

43 Kad sāksies 1951. gads, Mans Svētais Gars jūs apgaismos, lai jūs varētu uzturēt dialogu starp 

Gariem, un Es kā Tēvs nenovērsīšu no jums Savu skatienu un Savu mīlestību. 

44 Šajā dienā mana Gara mīlestības asara krīt pār jums, jo jūs esat spējuši izmantot manus garīgos 

labumus un sajust manu klātbūtni savā dvēselē. 

45 Jūs izpildīsiet Manas pavēles uz zemes, jo Es redzu jūs sagatavotus, pilnus pamācības, spēka un 

gudrības. 

46 Jūs esat bijuši paklausīgi manai gribai. Es esmu jūs dzīves ceļā padarījis garīgus, Es esmu 

likvidējis materiālismu, kas bija jūsos, un Es esmu padarījis savu Klātbūtni jūtamu jūsu dvēseles 

pacēlumā. 

47 Es atveru lielākas, bet gaismas un garīgās pilnības pilnas durvis, caur kurām jūs iziesiet un caur 

kurām ļausiet saviem līdzcilvēkiem sasniegt garīguma valstību. 

48 Es nododu jums pravietojumus, atklāsmes, intuīciju un patiesu izpratni par savu Dievišķo gribu. 

Jūs būsiet kā klarneti un trompetes, kas dara zināmu manu mācību un tādējādi modina cilvēci. 

49. Es tevi gaidu kalna virsotnē, un, kad tu būsi izpildījis Manas pavēles, Es tevi apbalvošu ar lauru 

vainagu. Es jūs apskaidrošu Savās tēvišķajās rokās, un kā atlīdzību par jūsu paklausību jūs ieiesiet 

Apsolītajā zemē, un tad, kad būsiet pie Manis, Es jums pateikšu: 

50 "Esiet laipni lūgti, lai māceklis iepazīstas ar pilnīgas pamācības grāmatu." 

51 No brīža, kad jūs tika iezīmēti ar manu dievišķo gaismu, jūs saņēmāt grūto un lielo uzdevumu 

aizstāvēt cilvēci. 

52 Es redzu, kādām grūtībām esat izgājuši cauri, bet patiesi es jums saku: Ne es biju tas, kas radīja 

sāpes tavā ceļā. Jūs to radījāt, un šodien es atdodu jūsu dvēselei to, kas pieder jums. Bet Es esmu jūs 

piepildījis ar Savu žēlastību un jums teicu: jūs būsiet cilvēces stiprinātāji un dāvāsiet tai Manu gaismu. 

53 Jums ir jābūt dzīvam mīlestības un žēlsirdības paraugam savam tuvākajam, kad rādāt viņam Manu 

Darbu. Jo jūs esat bērni, kas spējīgi Mani saprast, un Es redzu, ka jūs vienmēr esat gatavi Mani klausīties 

un sekot sava Skolotāja pēdās. 
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54 Ilgu laiku Es jums esmu teicis, ka dezorientētie cilvēki nāks pie jums, lai lūgtu manas mācības. 

Šodien es jums saku: Parādiet viņiem patiesībā, ka jūs neesat elku pielūdzēji, ka jūs dzīvojat gaismas laikā, 

lai viņi varētu meklēt Mani no gara uz garu. Šādā veidā viņi atradīs mīlošo Tēvu, visvareno Dievu, labāko 

ārstu un arī savu labāko draugu. 

55 Kad pie tevis nāks filozofi, tu viņiem izskaidrosi to, ko viņi nevarēja saprast, un, kad nāks 

zinātnieki, tu viņiem dosi manas gudrības gaismu. Jo mana Svētā Gara gaisma ir ar visu manu tautu. 

56 Mīļotie Skolotāja mācekļi: Šajā Trešajā Laikā Es jums esmu paziņojis, ka, kad beigsies 1950. gads, 

Es pārtraucu dot jums Savu Vārdu caur cilvēka saprašanas orgānu. Bet Es jums esmu atstājis mierinājuma 

vārdus un norādījumus, lai jūs varētu attiecīgi virzīt savu rīcību, lai jūs stiprinātu savu ticību un rīt būtu 

līdzīgi savam Skolotājam. 

57 Šajā garīgās un garīgās attīstības laikā, kad cilvēks cīnās pats ar sevi, ar dažādiem pasaules 

uzskatiem, lai atrastu patiesību, jums ir jāstrādā, lai cilvēce atteiktos no pagātnes paražām, rituāliem un 

ieradumiem, lai tā varētu vispusīgi iepazīt un izprast garīgumu. 

58 Mūsdienās pasaule nepareizi vērtē viens otru: viens brālis nogalina otru, sievietes aizmirst savu 

kaunu un cieņu, vecāki nepareizi vērtē savus bērnus un bērni - savus vecākus. Dzīvības vērtība netiek 

pietiekami novērtēta. Cilvēki seko dažādiem ideāliem, un viņu vidū nav vienotības. Tautu līderi nesaprot 

viens otru. 

59 Tāpēc Es esmu nācis Garā un caur cilvēka intelektu esmu atklājis Sevi, lai pasaule saprastu, ka 

Mans Darbs ir glābšanas laiva, un lai atgādinātu tai to pašu mācību, ko Es tai devu Otrajā Laikā. 

60 Skolotājs no jums neatdalīsies, bet Viņš vairs nedos Sevi iepazīt šādā formā, jo jūs sākat jaunu 

garīgās attīstības posmu, kurā jums ir nepieciešams, lai jūs atraisītu savas dāvanas. Jo tikai tā jūs 

apliecināsiet, ka esat izmantojuši manu mācību un ka esat cienīgi darīt zināmu manu darbu. 

61 Tikai vienu reizi Tēva "Vārds" ar visām savām spēka un mīlestības spējām izpaudās perfekti 

sagatavotā miesā, un tas bija Jēzus vārds. Bet pašreizējā laikā, pateicoties manai žēlastībai un līdzcietībai, 

ir sagatavoti "pakāji", lai varētu izpausties mierinājuma Gars, kas ir mans Gars. Ja jūs sagatavosieties, jūs 

saņemsit manu iedvesmu visaptverošā veidā nākamajos laikos. 

62 Kāpēc Es atkal esmu atnācis, Mani bērni?..: Jo cilvēks ar saviem instinktiem, ar savām kaislībām 

arvien vairāk un vairāk sliecas uz to, kas viņu attālina no garīguma. Viņš ir gājis pa tik atšķirīgiem ceļiem, 

ka, cenšoties izprast Manu Darbu, viņš to ir sagrozījis. 

Cilvēks ir garīgā stagnācijā, jo viņa garīgā attīstība nav saskaņota ar zinātnisko attīstību. Ne jau ar 

rituālu ievērošanu cilvēki sasniegs lielāku paaugstinājumu, ne arī ar bailēm no soda vai sodiem par saviem 

darbiem. 

63 Dvēselei, kas iemiesojusies vienā un otrā ķermenī, ir bijusi atšķirīga pieredze, lai apgūtu labā 

nopelnus un ļaunā nicināmo. Šādā veidā, izjūtot gandarījumu par to, ka darāt labu no mīlestības pret 

Radītāju, jūs varēsiet sasniegt mūžīgo pilnību. 

64 Mans Darbs ir mīlestība, un mīlestība sniedz sevi bez egoisma, nemeklējot sev labumu. Tāpēc bija 

nepieciešams, lai Es atnāktu atgādināt jums par Savu Mācību. 

65 Ikviens no jums ir saņēmis manu gaismu, un jūs esat sajutuši arī augstu būtņu klātbūtni, kas jums 

palīdzēja tieši tajā brīdī, kad jums tas bija nepieciešams. Jūs esat sajutuši, ka Skolotājs ir kopā ar jums. Es 

esmu dzīvojis kopā ar saviem bērniem viņu bēdu un šaubu brīžos. Kurš gan varētu apšaubīt izpausmes, ko 

Kungs ir pieļāvis, lai mierinātu cilvēci šajā laikā? 

66 Es nevienu neierobežoju. Jums ir jāļauj manam Darbam uzplaukt un darīt to zināmu saskaņā ar 

savu sagatavotību. Žēlsirdības praktizēšana jums būs vislabākā pieredze, un, pateicoties šim tikumam, jūs 

garīgi pacelsieties. 

67 Šīs izpausmes, ko esat saņēmuši no Manis caur balss nesēju, tagad tuvojas beigām, bet jūs 

turpināsiet saņemt Manu iedvesmu, jo jūsu dvēseli Es esmu apgaismojis un sagatavojis savstarpējam 

garīgajam dialogam. 

68 Manam garīgajam darbam nav nepieciešami materiāli simboli un rituāli. Tā ir mācības 

turpinājums, ko Jēzus atstāja Otrajā Laikā. 

69 Spiritisms nav reliģija, tā nav sekta, tā nav jauna mācība, tā ir visu laiku likums. Tā ir mīlestība, 

piedošana un gaisma, ko Jēzus atstāja pasaulei Otrajā Laikā. Ja jūs sapratīsiet manu mācību un sekosiet tai, 

jūs būsiet cienīgi sevi saukt par spirituālistiem. 
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70 Tie, kas, sākot ar 1950. gadu, turpinās likt saviem līdzcilvēkiem ticēt, ka Es joprojām izpaužu Sevi 

caur cilvēka intelekta orgānu, paši sev piespriedīs sodu, un savā laikā viņi izjutīs sekas un pamodīsies no 

sava miega. 

71 Tēvs vairs neparādās šajā formā, bet viss, ko Es jums esmu devis, paliek rakstveidā. 

72 Es atstāju Savu pamācības Vārdu, izlejot Savu mīlestību, lai jūs visi ļautu tai iedvesmot jūsu 

darbus. Es esmu piedevis visus pārkāpumus, jo Es esmu piedošana un mīlestība, jo Es izpaužu Sevi 

taisnībā. Bet ne tā, kā jūs to saprotat, ja domājat, ka Es jūs sodīšu, iznīcinot jūs ar nebrīvajām stihijām. 

Nē, Mana taisnība jums ir atklājusies tad, kad Es jūs esmu sagatavojis un apgaismojis, lai jūs Mani 

saprastu, kad Es jums esmu parādījis jūsu pašu darbu un licis jums saprast, kas jūs esat un kas jūs būsiet, 

kad Es jums esmu atklājis, ko pasaule ir ieguvusi un kas cilvēcei ar jūsu starpniecību ir jāsaņem. 

73 Jūs pulcēsieties, lai studētu manu Vārdu, kas tiks saglabāts rakstveidā, un, jo vairāk jūs to 

sapratīsiet, jo lielāks spēks un pamācība jums būs. 

74 Es atstāju jūs vienotus un pārliecinātus par mana darba nozīmi pasaulē nākotnē. Es jau esmu jums 

teicis, ka jūs esat sējēji, bet pļaujas ražu savā zemes dzīvē nesaņemsiet. Nē, jo tas, ko jūs sējat šajā laikā, ir 

paredzēts rītdienas pasaulei. 

75 Mans darbs jums būs kā kristāldzidrs spogulis, kas atspoguļo jūsu rīcību un ļauj jums sevi atpazīt. 

76 Mana tauta: Es jūs neatstāšu vienus. Kad vien tas būs nepieciešams, Es būšu ar jums, un, kad jūs 

runāsiet Manā vārdā, Es būšu klāt, lai dāvātu mīlestību un žēlastību. 

77 Atbilstoši savai sagatavotībai jūs varēsiet saņemt no Manis dzīvību, iedvesmu, mīlestību, 

zināšanas, sapratni, spēku, dziedinošu spēku un visu to, kā jums trūkst, ja vien būsiet saskaņā ar Mani. 

78 Jūsu attīrīšanās posms beigsies, lai jūs varētu sākt pacelšanās posmu. Šādā veidā jūs sajutīsiet 

neizsakāmu svētlaimi savā dvēselē, kad saplūdīsiet ar Debesu Tēva mīlestību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 366 
Mans miers lai ir ar jums! 

1 No Jaunās Ciānas augstienēm Es jums sūtu Savu Vārdu, mīļotā tauta. Savā būtībā, klātbūtnē un 

spēkā Es pēdējo reizi daru Sevi zināmu caur cilvēka saprašanas spēju, kas ir līdzeklis, kuru Mana Dievišķā 

Griba izvēlējusies šajā Trešajā Laikā, lai darītu Sevi zināmu, izliet Savu Vārdu starp cilvēkiem un 

sagatavotu viņus pilnīgai Manifestācijai no gara uz garu, un caur šo sagatavošanos saņemt no cilvēkiem 

pilnīgu pielūgsmi Savai Dievišķībai. 

2 Šis ir bijis sagatavošanās laiks, kurā Tēvs, savu Garīgo Saimnieku ieskauts, ir devis jums 

norādījumus, ar kuriem Viņš ir atvēris jūsu priekšā Lielo Dzīvības Grāmatu, Dievišķās Gudrības Grāmatu, 

Septiņu Zīmogu Grāmatu, lai šī tauta, lasot lappusi pēc lappuses, varētu dzirdēt Dievišķo skaidrojumu par 

visām Viņa mācībām, varētu pārtapt par Svētā Gara mācekli, par spēcīgu apustuli, kurš ar savu piemēru, 

domāšanas veidu un vārdu nestu manu Darbu uz šīs cilvēces sirdi, uz šo pasauli, kas šajā brīdī, kad es 

jums sniedzu savu pēdējo vēstījumu, mētājas un griežas savās ciešanās, savās sāpēs un savās asinīs. 

3 Es esmu atnācis pie jums un esmu redzējis jūs sagatavotus. Lūgšanā, ko jūs, mīļotā tauta, sakāt 

Tēvam, Es redzu svētnīcas celtniecību, kas aicina Mani būt tajā. Tā ir jūsu sirds, Mani bērni! Tajā Es 

saņemu upuri, jūsu smaržu, un pie garīgā altāra kājām Es redzu jūsu ražu ─ to, ko jūs laika gaitā esat 

strādājuši un pļāvuši un ko tagad, kad esat Mani strādnieki, esat atnesuši līdz kulminācijai. 

Mans skatiens kā Tiesneša, kā Tēva un kā Skolotāja spriež par jūsu visu sēklu. Tajā ir ietvertas jūsu 

cīņas, jūsu vēlmes pēc garīga progresa, jūsu ciešanas, ideāli, kurus esat redzējuši īstenojamies, un ideāli, 

kurus vēl neesat redzējuši uzplaukt. Bet jūsu gara pazemība ir devusi savu piedāvājumu, ko es patiesi 

pieņemu. Mana Tēva roka stiepjas, lai saņemtu augļus, ko jūs Man piedāvājat. 

4 Manas tautas apziņa attīrās un tā spriež par sevi. Atmiņas kļūst skaidrākas, un tu atceries mirkļus, 

to rīta dievkalpojumu, kas bija laimīgs tavai dvēselei, kurā tu pirmo reizi gāji pa ceļu, uz kura šodien esi, 

kurā tu dzirdēji balsi, kas skanēja tuksnesī, un arī brīdi, kad tā bija adresēta tev. Un kopš tās dienas, 

neskatoties uz grūtībām, šķēršļiem un ērkšķiem, jūs soli pa solim esat sekojuši manai pēdai. 

5 Cik daudz jūs esat piedzīvojuši, cik daudz esat redzējuši un sajutuši, un beidzot esat sasnieguši to 

datumu, no kura mana tauta baidās! Uz šo tiesas, sirdsapziņas un sagatavošanās dienu! 

6 Neviens nezināja, vai Tēvs viņam bija devis iespēju būt lieciniekam pēdējai no manām izpausmēm 

viņa pašreizējā zemes dzīvē un viņa pašreizējā miesas apvalkā. Bet jūs esat šeit! Tu pamazām esi 

izveidojis vienotu sirdi, vienotu strādnieku, vienotu ziedu, kas izdala smaržu, kura sasniedz mana troņa 

augstumu. Un šīs garīgās sagatavošanās dēļ es atkal nāku pie jums spēka, gaismas, miera un žēlastības 

pilns, lai sacītu jums, mīļotā tauta: jūs neesat bāreņi. Neļaujiet skumjām ienākt jūsu sirdīs ─ neļaujiet, lai 

jūs pārņem nomāktība, kad vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu caur šiem raidītājiem. Neskatieties atpakaļ, 

vienmēr ejiet uz priekšu, meklējiet mana Darba kodolā iedrošinājumu, kas jūs soli pa solim vedīs uz 

mērķi. 

7 Cilvēki ir sagatavojušies, un aiz jums, virs jums, arī debesis ir gatavībā. Tā ir tērpusies kā līgava, 

lai sagaidītu Laulātā atnākšanu, un šī vispārējā sagatavošanās ir jaunavas tīrība, ziedu smarža un jauna 

rītausmas gaisma. 

Aiz jums, bet tur, kur jūsu gars ir pacēlies šajā godības un sprieduma brīdī, ir lielie gari, kas ieskauj 

Tēvu ─ jums vēl nezināmas garīgās būtnes, kuras jūs rīt redzēsiet un mīlēsiet kā savus brāļus un māsas, kā 

savus vēstnešus, kas kā spožas zvaigznes no Bezgalības ir izgaismojuši jūsu eksistences ceļu, un viņu vidū 

ir arī tie, kurus jūs zināt pēc vārda. Tas ir Mozus ar Bauslību savā garā, ar nemirstīgo, nemainīgo Bauslību. 

Tie ir patriarhi, apustuļi, pravieši, mocekļi, svētie, taisnie, nevainīgie un lielie nožēlotāji. Katrs ir 

sagatavojies pats. 

8 Garīgā ieleja spīd pār jums, un pat dabas spēki kā vēstneši paceļ savas balsis, lai satriektu cilvēka 

dvēseli, sirdi un sacītu viņam: "Šī stunda ir kā tā, kurā Jēzus izelpoja savu pēdējo elpu pie krusta." 

Patiešām, šajā brīdī es varētu atkārtot savus septiņus vārdus no Otrā Laika, kurus es izkliedzu, karājoties 

pie krusta. Bet patiesi, es jums saku, tie jau ir ierakstīti cilvēces apziņā ar dievišķām asinīm. 

9 Es esmu nācis ar jauniem vārdiem, bet ar to pašu gaismu, būtību un gudrību, lai cilvēks neteiktu, 

ka Svētais Gars tikai atkārtojis mācības, kas atklātas iepriekšējos laikos. 
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10 Ja jūs sagatavosieties un arvien vairāk iedziļināsieties tajā, kas šobrīd spīd uz jums, jūs, tāpat kā 

Jānis savā vīzijā, varēsiet ieraudzīt Visvareno Viņa tronī. Tas ir Viņš, kas ar jums runā ─ Viņš, kura seju 

jūs nevarat redzēt ─ Viņš, kas ļauj jums tikai nojaust, ka Viņš ir ķēniņu Ķēniņš un Visvarenais. Tas ir 

Viņš, kas šobrīd runā ar jums no Jaunās Ciānas kalna visaugstākā augstuma un kas ļauj Sevi redzēt 

ikvienai garīgai acij, kas paceļas un gatavojas. 

Viņu ieskauj arī Vecākie - divpadsmit pa labi un divpadsmit pa kreisi, Dieva izredzētās tautas cilšu 

patriarhi, otrās ēras apustuļi, Jēzus sekotāji. Tie ir tie, kas mūžīgi ieskauj Tēvu, lai turpinātu no turienes 

spīdēt uz jums visu mūžību. 

Daži jums dos dzīvību uz šīs zemeslodes, asinis, spēku un ceļa sākumu. Citi jums dos garīgo dzīvi, 

liecinot par manu Darbu, manu kaislību, manu Vārdu. Un šajā brīdī kopā ar Tēvu viņi spriež par savu 

tautu, spriež par savu sēklu, pārbauda savus augļus un tāpat noliecas priekšā dievišķajam Tiesnesim. 

11 Taču mans spriedums šobrīd attiecas ne tikai uz Trešās ēras mācekli, ne tikai uz divpadsmit 

garīgajām ciltīm, no kurām daži locekļi ir iemiesojušies, bet citi atrodas garīgajā stāvoklī. Mans spriedums 

ir visaptverošs. Katra radība, katra dvēsele šobrīd tiek svērta uz Maniem Dievišķajiem svariem. Un pēc 

tam, kad viņi ir tiesāti, Es tos atkal nostādīšu uz droša ceļa. 

12 Kopš Mana pasludinājuma sākuma caur cilvēka saprašanas orgānu, no balss nesēja uz balss nesēju, 

no paaudzes uz paaudzi, no strādnieka uz strādnieku, jums ir pasludināta diena, stunda, ko Mana taisnība ir 

noteikusi Mana pasludinājuma beigām. 

Tēvam šis laiks ir bijis tikai mirklis mūžībā, bet šai tautai tas ir bijis ilgs un pietiekams laiks, lai 

sagatavotos, garīgi pārveidotos, atdzimtu cilvēces vidū, un šī perioda beigas Mana Griba ir noteikusi 1950. 

gadam. 

13 Šis gads nav veltīts tikai jums. Tā ir bijusi žēlastība, ko Tēvs ir dāvājis cilvēcei, izstarojot 

Skolotāja gaismu ikvienā sirdsapziņā, kas ir... 

institūcijas satricināja pat pašos to pamatos un satricināja cilvēkus, kas veic garīdznieku uzdevumus sektās 

un baznīcās, lai šajā laikā, šajā gadā cilvēce nāktu pie prāta, pamostos un lūgtos, lai panāktu mieru, 

saskaņu un brālību, lai atņemtu ciešanu biķeri no savām lūpām un pārvērstu savus slepkavnieciskos 

ieročus par darba rīkiem. 

14 Viss tika dots šai pasaulei 1950. gada sākumā. Garīgi es sūtīju savu miera, iedrošinājuma un 

gaismas vēsti visiem saviem bērniem. Es svētīju visus ceļus un devu auglību visām sēklām. 

Bet tagad, gada beigās, kad Es nāku saņemt ražu no cilvēka rokām, kad Es izvaicāju viņa paša 

sirdsapziņu, ko viņš Man piedāvā? Kas ir tas, ko šī pasaule Man piedāvā?..: Tās nepaklausība, tās 

materiālisms, neuzticēšanās Manai Dievišķajai taisnībai, tās cieņas trūkums pret Manu spēku. 

Bet patiesi, es jums saku, ka šī tauta, kuru es esmu mācījis, ir kā visas cilvēces spogulis, tā ir pasaulē 

pastāvošās nesaskaņas atspulgs. Jo, kad redzat, ka šī pasaule ir sadalīta spēka blokos, jūs arī paši esat 

sadalījušies garīgajos spēka blokos. Ja lielajām tautām, lielajām zemes nācijām ir nodoms absorbēt citas, 

anektēt un paverdzināt tās, tad es redzu, ka arī šo cilvēku vidū ir daudz tādu, kas vēlas būt pirmie un 

piesaistīt citus savai pusei. Un, kad jūs redzat cilvēces vidū, šajās lielajās tautās un nācijās, slepkavniecisku 

karu ─ kad jūs redzat cilvēkus, kas tuvojas nāvei ar jaunajiem ieročiem, kurus tie ir radījuši, es redzu arī 

cilvēces vidū tos, kas apbruņojas ar jauniem ieročiem, lai iznīcinātu cilvēku ticību, lai dažus paaugstinātu 

pār citiem, lai liktu "pirmajiem" pazemot "pēdējos" un noraidīt vienam otru. Bet, ja šī pasaule Man 

neuzticas, Es pieņemu tās neuzticību, Es ļauju sevi pakļaut pārbaudījumam un patiesi esmu pakļauts 

pārbaudei. Bet jūs, tauta, kā jūs izturēsiet Manas tiesas priekšā? 

15 Pēc tam, kad Es esmu saņēmis jūsu augļus un apbēru jūs ar svētībām, Es jums saku: Garīgais nevar 

nomirt. Tikai grēks izzudīs. Kaislības pāries, šīs cilvēces lepnie spēki arī kritīs, un no tiem nepaliks ne 

akmens uz akmens. Tā cilvēciskā zinātne, kas kalpo ļaunumam un iznīcībai, tiks iznīcināta ar Manu 

Taisnīgumu, un arī jūsu vidū Es likvidēšu jūsu maldus, jūsu pasaulīgo prātu un nesaskaņas, un Es 

saglabāšu tikai jūsu dvēseli, kurā Es esmu ielicis Sestā Zīmoga gaismu ─ to Nodaļu, kas ir atvērta šajā 

laikā un kurā ir rakstīts, ka tajā jūs piedzīvosiet Kunga Dievišķās Taisnības lielo dienu. 

16 Šī ir liela diena, tā nesastāv no divdesmit četrām stundām. Jo jūs nezināt, cik ilgi turpināsies tiesas 

diena, jūs nezināt, kad tā beigsies. Bet jebkurā gadījumā jūs jau esat laikmeta virsotnē un dzīvojat Tā 

Kunga tiesas priekšā. 
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17 Es esmu jums mācījis: "Es esmu jūs mācījis: "Vērojiet un lūdziet šinī laikā! Jūs esat Mana sēkla, 

jūs esat Mani mācekļi, jūs esat Mana tauta, ko Es sūtīšu pie citām šīs zemes tautām, ko Es ievedīšu 

tumsībā, jo tā ir gaisma, ─ jūs ievedīšu pie slimajiem, pie trūcīgajiem, pie izmisušajiem, lai jūs tur nestu 

gaismu un mierinājumu, balzāmu un mieru. Es liksim jums ieraudzīt bāreņus un atraitnes, postu visās tā 

izpausmēs, grēku tā zemākajā līmenī, lai šo bēdu, pamestības un nāves tēlu priekšā jūsu dvēsele paceltos, 

jūsu jūtas pamodinātos, jūsu sirds atvērtos kā mīlestības avots un jūs beidzot piepildītu to dievišķo likteni, 

ko Es jums esmu paredzējis jau no paša sākuma. 

18 Kad jūs atkal ieraudzīsiet taisnīguma sauli savā pasaulē? Kad jūs atkal ieraudzīsiet mieru cilvēku 

sirdīs? Kad jūs, mīļotā tauta, dzirdēsiet dziesmu, miera himnu, kas paceļas no cilvēka dvēseles uz Tēva 

sirdi? 

19 Patiesi, jums vēl būs jāredz, kā šajā pasaulē risināsies lieli notikumi, lai šis laiks pienāktu. Sestais 

zīmogs joprojām ir atvērts, un man būs jāpāršķirsta daudzas lapas, lai septītais zīmogs varētu tikt atraisīts 

jūsu vidū. 

20 Kādus vēstījumus Es jums došu, lai jūs visā pasaulē atzītu, ka septītais zīmogs atveras cilvēkam?: 

Kad visā pasaulē būs iestājies liels klusums. Tā būs mana zīme. Bet kāds būs šis lielais klusums, ak, tauta, 

ar kura palīdzību jūs varēsiet liecināt pārsteigtajai cilvēcei, ka beidzas viens periods un sākas cits? 

21 Kad uz īsu brīdi būs beigušies kari, kad dabas spēki būs nomierinājušies, kad būs beigusies Manu 

likumu un Manu Mācību vajāšana, tad cilvēcē iestāsies liels klusums, un šis klusums būs paziņojums, ka 

Septītais Zīmogs atveras, lai atklātu cilvēcei savus noslēpumus. Tā ir pēdējā grāmatas daļa, kas jums ir 

jāiepazīst, kas jūsu garam ir jāapgūst, lai iepazītu Tēvu un iepazītu sevi. 

22 Spiritualizācija parādīsies visā cilvēcē. Cīņas laiks ir pavisam tuvu, zīmes jau tuvojas. Cilvēki paši 

tos dos. Baznīcu vadītājus, priesterus, visus garīdzniekus un mācītājus es sodīšu ar savu taisnību. Šajā 

brīdī viņi dziļi savā garā jūt manu spriedumu. Šajā stundā nav neviena, kas būtu mierīgs. Daži saliec 

kaklu, citi raud, vēl citi cenšas apklusināt sirdsapziņas balsi. Bet visi Mani jūt, visi Mani jūt, jo Es esmu ar 

visiem šajā brīdī. 

23 Es vēlos cilvēkā atklāt Baznīcu, ko dibināja Pēteris, bet redzu, ka uz šī pamatakmens nav uzcelta 

svētnīca. Cik maz bija tādu, kas upurēja sevi, sekojot viņa pēdās. 

Es redzu lielās baznīcas, lielās reliģiskās organizācijas, spožumu un bagātību, spožumu un varu, bet Es 

neredzu garīgo spožumu, neredzu svētku tērpus, Es neredzu svētku tikumības tērpus, Es neatrodu spēku, 

kas ir daļa no Mana universālā spēka. Un patiesi, es jums saku, es redzu tos "Pētera sekotājus", kas raud 

garīgajā ielejā, kad viņi apcer tos, kas viņiem ir sekojuši un veduši cilvēci uz nelaimēm un nāvi ─ ka to, 

kas sevi sauc par apustuļiem un Pētera sekotājiem šajā laikā, lūpas, runājot par mīlestību, runājot par 

Kristu, runājot par mieru visā pasaulē, aiz viņu vārdiem kurina slepkavnieciskus karus. 

Pēteris nesēja nāvi. Es paņēmu zobenu no viņa rokas. Es mācīju viņam atdot savu dzīvību, lai dotu 

dzīvību citiem. Es mācīju viņam izliet savas asinis, lai tās būtu kā mīlestības sēkla, kā patiesības liecība, kā 

patiess viņa darbu zīmogs, un viņš to izpildīja līdz sava dzīves ceļa beigām. 

24 Tādēļ šajā Trešajā Laikā, kad Es spriežu par tiem, kurus Es atstāju starp cilvēkiem kā piemērus, kā 

vēstnešus, Es varu tikai sacīt cilvēkiem, ka viņi ir būvējuši uz smiltīm kā muļķi un nav zinājuši, kā celt uz 

nesatricināmās Pētera klints, uz kuras cilvēkam bija jāceļ patiesā Baznīca savam Tēvam un Kungam. Arī 

es jums saku: no visas šīs godības, no visas šīs varenības nepaliks ne akmens uz akmens. 

Bet ko pēc tam darīs masas? Ko ganāmpulki darīs bez ganiem un šķēršļiem? Kur aitas vērsīs savus 

soļus, kad zvani vairs neaicinās tās uz aitu aplokiem? 

25 Tad, ļaudis, kad avis vērsīs savu dzīšanu uz ārpusi, kad tās meklēs savu ganu kalna virsotnē, tad 

Mana Valstība nāks pie visiem. Es nāksim saskaņā ar Savu apsolījumu, saskaņā ar Manu praviešu vārdiem 

"mākoņos", un katra grēcinieku un negrēcinieku acs Mani redzēs. Tad cilvēki, satriekti no garīgā, 

nobijušies no patiesības, pacels acis uz augšu un aizmirsīs visu, kas ir zem viņu kājām. Un viņi vairs 

neaplūkos granīta svētvietas, un viņu ausis vairs nedzirdēs zvanu skaņas. Tad cilvēce ─ no sirds uz sirdi, 

no tautas uz tautu un no tautas uz tautu ─ celsies vēlmē pēc Svētā Gara, kas ir atvēris Savu dārgumu lādi, 

lai atklātu dārgumu un ieliktu to visos labas gribas cilvēkos. 

26 Bet tajā laikā ─ kas būs manu atklāsmju skaidrotāji? Kas izskaidros Svētā Gara noslēpumus 

cilvēcei, kas tad jau būs atmodusies pie Tēva? 
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27 Jūs labi zināt, ka jūs būsiet tādi, ka Es jūs izplatīšu pa dažādiem zemeslodes punktiem, lai jūsu 

mutes būtu kā bazūnes nakts vidū ─ lai jūsu liecības būtu spēcīgi darbi, kas aizkustina cilvēku sirdis. Tad 

jūs varēsiet teikt pasaulei: "Lūk, sestais zīmogs savā krāšņumā! Šeit ir Sestais zīmogs tā laika kulminācijas 

brīdī! Šeit Svētais Gars nodod Sevi cilvēka garam ─ Gans meklē avis un liek tām sadzirdēt Viņa balsi, 

Viņa vārdu, Viņa koncertu bez jebkādas materiālas starpniecības!" Un daudzi jūs uzklausīs, jo jūs būsiet 

tie, kas staigā stingri. 

Nebūs redzams, ka jūs svārstāties, jūsu lūpās nebūs kņudināšanas. Jūs sniegsiet savu skaidro, dziļo un 

visaptverošo liecību visiem, kas vēlas to saņemt. Un jūs uzskatīs par apustuļiem, jūs uzklausīs kā 

praviešus, un jūs pieņems kopienu, māju un iestāžu lokā kā manas dievišķības pionierus un vēstnešus! 

28 Stiprinieties, tauta! Esiet gatavi un ļaujiet manam darbam dziļi iekļūt jūsos. Turiet to, turiet to tur, 

jo tagad jūs to studēsiet. Patiesi Es jums saku: lai gan jūs jau daudz ko saprotat no mana Darba, jūs vēl 

nesaprotat visu. Pārdomu laikā, ko Es jums dodu, jūs varēsiet saprast daudzas mācības, kas jūs pārsteigs. 

     Tagad jūs dzīvojat Trešajā laikmetā, bet vēl neesat sapratuši, kā interpretēt Pirmā laikmeta praviešus. 

Jūs neesat iedziļinājušies Vārdā, ko Jēzus jums teica Otrajā Laikā, un Darbu, ko Svētais Gars jums atklāja, 

jūs vēl neesat asimilējuši savā izpratnē. Bet jums būs jāapvieno šīs trīs Derības, šīs trīs atklāsmes jūsu 

garā, jo tās visas ir viens Likums, viena Grāmata, viens Ceļš, viena Patiesība. 

29 Tuvojas laiks, kad Pirmā un Otrā Laika grāmatas atgriezīsies jūsu rokās, jūsu acīs, jūsu prātos, un 

tad jūs varēsiet izprast pagātni, izmantojot tagadni, un apstiprināt tagadni, izmantojot pagātnes atklāto 

mācību. 

30 Es esmu ļāvis Savu vēstnešu cilvēciskajām rokām pierakstīt vēsturi, kas ir jūsu pagātne. Šajā 

Trešajā Ērā Es esmu atklājis Sevi caur šiem balss nesējiem, kurus Es izvēlējos un sagatavoju, lai jums 

sniegtu jaunas atklāsmes. Šī ir jūsu dāvana. 

Es arī esmu runājis ar jums pravietiskos toņos un esmu uzmodinājis praviešus šajā Trešajā laikmetā, lai 

runātu ar jums par notikumiem, kas gaidāmi, un šis pravietojums ir jūsu nākotne. 

Pagātne, tagadne un nākotne ir kā jūs, tajās ir viss. Tā ir mūžība, ko Es jums dāvāju, kurā jūs dzīvojat 

un kas jums piederēs saskaņā ar Manu gribu, lai jums nepiederētu tikai zemes laiks un lai jūs nebūtu tikai 

šī laika kungi. 

31 Izplesiet savas garīgās rokas! Izplesiet spārnus! Atveriet acis un aptveriet mūžību, jo jūs esat 

garīgie cilvēki, kas apzinās dzīvi, notikumu likteni un saprot visu, kas ir bijis, kas ir un kas būs. Mana 

gaisma ir ļāvusi jums saprast daudzas lietas, un jūs sapratīsiet vēl vairāk, kad sagatavosieties. 

     Jūs stāsieties teologu un teosofu priekšā, un viņi būs pārsteigti. Tad tevī nebūs gļēvuma, tev netrūks 

ticības, Israēl, jo tad tu drebēsi to priekšā, kas patiesi, patiesi nav lieli manās acīs. Arī citas garīgās acis jūs 

redzēs kā līdzvērtīgus, kā šī laika "strādniekus" - kā dvēseles, kas šodien ir daļa no mana garīgā kora, kas 

jau sen ir bijušas starp jums kā šo gaiteņu strādnieki, kā ceļa rādītāji, vēstneši un balss nesēji. 

32 Skatieties, redzētāji! Izjūtiet, mīļie ļaudis, šos lielos leģionus, kas ir šeit, kas ir pilni mīlestības, 

cieņas un prieka savās dvēselēs par jums un ar jums. 

Tur ir Roque Rojas, Damiana Oviedo, visi balss nesēji, kas ir aizgājuši uz Garīgo ieleju ─ "strādnieki", 

"balsti", kopienu vadītāji un daudzi no tiem, kas nes Mana apzīmējuma garīgo zīmi un veido tautu, garīgo 

strādnieku leģionu, kas šobrīd sajaucas ar jums, lai veidotu Trešās Ēras tautu, šīs Trešās Ēras garīgo 

strādnieku, kas gatavojas saņemt Svēto Garu, kurš manifestējas cilvēces vidū. Arī viņi piedāvā Man savu 

misijas piepildījumu, parāda Man savu sēklu un palīdz jums sagatavoties, lai jūs būtu cienīgi to parādīt 

Tēvam. 

33 Jūs visi esat vienoti šajā svētīgajā stundā, šajā tiesas un mīlestības brīdī, veidojot vienu ģimeni, 

vienu tautu Tēva priekšā. Kādā reģionā šobrīd vibrē jūsu dvēsele? Garīgajā sfērā. Tāpēc jūs jūtat mieru un 

svētlaimi. Jūs esat aizmirsuši pasaules nelaimes. Jūs vairs nejūtat savas nastas smagumu, un rūgtums jūsu 

mutē šajā brīdī ir tikai saldums. Kāpēc, cilvēki? Jo jūs esat pacēlušies pāri cilvēkiem, reliģiskajām idejām 

un visām sektām. Tu celies slepeni, pazemīgi, jo tavs prieka sauciens neatrod atbalsi šīs pasaules 

plašumos. Bet tur, garīgajā valstībā, jūs redzat visu būtņu pacelšanos, dematerializēšanos, lai godinātu 

Radītāju. 

34 Jūs jūtat, ka jums apkārt ir bezgalīgi daudz būtņu, kas sevi izjūt, jo ir pamodušās taisnīguma balsij. 

Bet, kad jūs to dzirdat skanot caur cilvēka balss nesēju, viss zemes aplis to dzird garīgajā dziļumā, un jūs 

jautājat Man: "Tēvs, vai Debesu Valstība, Tava Valstība, tagad būs pilnībā ar mums?" Bet Tēvs jums saka: 
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"Es gribēju, Es gribēju, lai jūs nesat Debesu Valstību jau savā sirdī. Bet līdz šodienai jūs to neesat 

sasnieguši, ak, Mana mērķa kareivji!" 

35 Jums joprojām būs jācīnās, jums joprojām būs jāstrādā un jācieš, lai sasniegtu savu savienību. 

Taču tieši jūsu vienotības sasniegšana ļaus jums sajust, ka Tēva Valstība ir jūsu sirds dziļākā iekšienē. Šī 

valstība ir Otrā Jeruzāleme, baltā pilsēta, kurā jūs dzīvosiet saskaņā ar manu gribu. Tās vārti ir atvērti, un 

tās iedzīvotāji ir sagatavoti, un tās sienās ir miers, pestīšana, mūžīgā dzīve. 

Jums būs jāiet nedaudz ilgāk pa taku, un tad jūs būsiet sasnieguši šo pilsētu. Šodien es varu jums teikt 

kā Mozum: "Redziet pie apvāršņa 

Apsolītā zeme!" 

36 Mozus savā pēdējā stundā neredzēja jūsu ieiešanu Apsolītajā zemē. Pat Skolotājs savas nāves 

priekšvakarā, būdams cilvēks, nevarēja redzēt, kā tauta pievēršas Viņa Likumam. Kad Kungs bija uzkāpis 

kalnā, kā Mozus bija uzkāpis Pirmajā Laikā, un Viņš redzēja zemes Jeruzalemi grēkojam kā visos laikos, 

nogrimušu savā gadsimtu miegā, Skolotāja acis un sirds izlēja asaras par šo mīļoto pilsētu, un Viņš sauca: 

"Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu neesi zinājusi to labo, kas ir bijis ar tevi! Es gribēju jūs sapulcināt kopā, kā 

zvirbuļi sapulcina savus cāļus. Bet tu esi aizmidzis un manus soļus nejūti un manus vārdus nedzirdi." 

Šajā laikā, šajā stundā, Es jums saku to pašu, tauta: "Izraēl, Izraēl, tik ilgi Es esmu bijis pie jums, bet 

jūs neesat spējuši mīlēt cits citu ar tādu mīlestību, ar kādu Es jūs esmu mīlējis. Jūs neesat apvienojušies, lai 

gan Tēvs tik daudzas reizes iedvesmoja šo mīlestību un šo brālību, un Viņš bija pārvērtis par zvirbuli, zem 

kura spārniem visi cāļi varēja atrast vietu un atzīt viens otru. Taču, tāpat kā agrāk, jūsos ir saglabājies 

spēks turpināt dzīves ceļojumu. 

37 Vai jūs ieradīsieties, lai ieņemtu apsolīto zemi? 

38 Jā, mīļie cilvēki. No šejienes jūs jau varat ieraudzīt Lielās pilsētas gaismas. Jau šeit jūs sajūtat tās 

dārzu smaržu. Pat no šejienes jūs varat dzirdēt tās iedzīvotāju, tās cilvēku balsis, un šis realitātes iespaids 

jūs mudina doties ceļā, lai nenovirzītos no tās. Šī skaistā debesu panorāma aicina jūs nemitīgi doties uz 

priekšu, lai varētu sasniegt tās vārtus un beidzot teikt: "Es ar savām pūlēm esmu iekarojis Apsolīto zemi." 

39 Mozus ticība un drosme jūs Pirmo reizi aizveda uz Apsolīto zemi ─ zemi, kas ir debesu Tēvzemes, 

mūžīgās dzimtenes, atspulgs. Jēra asinis, Meistara asinis jūs izglāba otrajā laikā. Šī ir jūsu balva. Neviens 

nevarēs atņemt Man to, kas Man pieder. Un šajā laikā Mans Vārds, kas tiek sniegts caur cilvēka sapratnes 

orgānu, ceļ jūs Ceļā ─ tas ir līdzeklis, ar kura palīdzību Es jums vēl vienu reizi atklāju Trešās Ēras lielās 

mācības. Tā ir jūsu sirdsapziņas gaisma, kas neļauj jums novirzīties no ceļa, tas ir tas pats atklātais 

patiesības pārkāpums. 

Nekad no tā neatkāpieties, jo tuvojas vārdu un pasaules uzskatu kara laiki, uzskatu un interpretāciju 

karš Manā darbā. Nekad nepareizi neizvērtējiet manus likumus, manas atklāsmes, manu mācību, bet 

piesargieties no interpretācijām, ko tām dod jūsu līdzcilvēki. Pakļaujiet interpretāciju, interpretāciju, ko citi 

sniedz maniem likumiem, savam spriedumam, savai garīgajai jutībai, un, ja jūs uzskatāt, ka šī 

interpretācija ir pareiza, pieņemiet to. Ja citi jūs apsteidz izpratnē, esiet objektīvi un taisnīgi un dodiet 

pirmo vietu tiem, kas pamodušies pirms jums un kas atklājuši Mana Darba kodolā tā patiesību, tā mūžīgo 

vērtību, tā gaismu. 

40 Es jūs atkal atstāju kā aitas starp vilkiem. Bet šīs avis ir sagatavotas, tās neiet bez gana. Viņi zina, 

kur ir drošs ceļš un kur ir šķēršļi. Kamēr jūs ejat pa ceļu, jums nav no kā baidīties. Jo vilkam ir vieglāk 

kļūt par aitu, nekā aitai kļūt par vilku. Bet, ja jūs novirzītos no ceļa un ieslīdētu augstprātības, 

nepaklausības, pašapmierinātības vai materiālisma ādā, tad jūs kļūtu par plēsīgiem vilkiem, plēsīgiem 

vilkiem. Bet tad bēdas jums! Jo būs spēcīgāki vilki un spēcīgāks taisnīgums, slazdi un bezdibeņi. 

41 Mans ceļš ir ierakstīts jūsu sirdsapziņā. Drīz jums vairs nebūs ne dvēseļu ganu uz zemes, ne 

garīdznieku, kas jūsu acu priekšā svinētu rituālus, ne pulcēšanās vietu, kas simbolizētu Dieva universālo 

templi. Visa pasaule jums būs kā jūsu templis, jūsu gara priekšā būs Kungs, Skolotājs, jūsu mīlošais Jēzus, 

pilns gudrības un mīlestības, vienmēr gatavs jūs uzklausīt. Jums nebūs cita altāra kā jūsu sirds, un jums 

nebūs cita vadītāja kā jūsu sirdsapziņa. 

42 Šīs mācības jums ir atklātas un ir ieguvušas formu jūsu prātos. Jūs vairs nevarēsiet novirzīties no 

ceļa, jo esat to labi iepazinuši. 

Kad pasaule redzēs, ka jūs dzīvojat bez zemes dieviem, bez rituāliem un bez mācītājiem, tā būs 

sašutusi, tā nosodīs jūs un to, kas varētu viņiem liecināt par manu patiesību, un ka tieši jūsu darbi, jūsu 
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tikumība, jūsu dzīve būs tā, kas liks jums nepalikt vieniem. Jo jūs ne tikai izplatīsiet manu Darbu ar savām 

lūpām, jums tas ir jādzīvo, jo viens jūsu dzīves akts ir vairāk vērts nekā tūkstošiem jūsu vārdu, lai cik 

pārliecinoši tie būtu. Mīlestība, lēnprātība, upuris ─ tā pasaule jūsos atpazīs Mani. 

43 Es jūs atstāju Savā vietā kā skolotājus, un pat ja jūs vienmēr jutīsieties kā mazi bērni ar Mani, ar 

cilvēkiem jūs būsiet kā kungi, kā vecākie brāļi un māsas, kas ieliek novārtā visu, ko Es jums devu. Un, ja 

viņu mīlestības, ziedošanās Manam Darbam dēļ viņiem vajadzētu kļūt lielākiem par jums, atzīstiet viņiem 

to un smaidiet, bet ar mīlestības, garīga gandarījuma smaidu. Jo jums patiesi pienāks jauns laiks, kad jūs 

viņus ceļā sasniegsiet, lai visi būtu vienlīdzīgi, jo jūs visi no sākuma esat nākuši vienādi, un arī jums kā 

vienlīdzīgiem ir jānonāk pie Manis. 

Jums visiem būs lieliski Mani saprast. Jūs visi kļūsiet par gariem ar spēku, gudrību un mīlestību, lai 

sajustu un saprastu Tēvu un kopā ar Viņu pārvaldītu Visumu, kā tas ir Mana Griba. 

Jo pašlaik jūs esat augstākas cilvēciskās būtnes par zemākām; bet, tāpat kā Es jums uzticēju šo pasauli, 

lai jūs tajā valdītu, tā arī vēlāk, kad Es jūs ievedīšu Savā Valstībā, jūs visi būsiet Tēva prinči un valdīsiet 

pār visu radību. Tad jūs būsiet patiesa varenuma valdnieki. Neviens nejutīsies pārāks par otru. Mīlestība 

pārvaldīs visus jūsu darbus, un jūs vienmēr būsiet pilnīgā garīgā svētlaimē, ja mīlēsiet Tēvu un mīlēsiet 

paši sevi. Jūs nejutīsiet ne Tēvu, ne savu tuvāko prombūtnē vai attālumā. Viena pasaule atradīsies blakus 

citai pasaulei, tāpat kā šobrīd viena māja atrodas blakus citai mājai. 

44 Tā, tauta, tā, mācekļi, Es vēlos jūs novest līdz pilnībai, tā, saskaņā ar Manu gribu, jūs nonāksiet 

šajā lielajā "pilsētā", kas sagatavota no mūžības, lai jūs būtu tās iedzīvotāji, mūžīgie iedzīvotāji šajā mierā 

un pilnībā. 

45 Visu, ko Es jums atklāju no 1866. līdz 1950. gadam, izmantojot iepriekšējo pārraides veidu, jūs 

varat atrast Septiņu zīmogu grāmatā, un visi šīs cilvēces notikumi apstiprina tajā rakstīto. Es vienmēr esmu 

atklājis Sevi Saviem bērniem. Pašlaik jums joprojām ir šī izpausmes forma, kas tagad ar jums beigsies. 

46 Būs jauns veids, kā Mani darīt zināmu: Perfekta forma "gars - garam". Garīgā izpausme cilvēku 

vidū sasniegs augstu pilnības pakāpi, bet tā būs visaugstākā pakāpe tikai tad, kad būsiet atstājuši šo pasauli 

un ķermeņa apvalku. Ar šīs dāvanas palīdzību Es turpināšu atklāt daudzus noslēpumus, Es jums sniegšu 

jaunas un lielas atklāsmes. Cilvēki stāsies garīguma ceļā, un tādējādi viņi atradīs gaismu saviem darbiem, 

misijām, uzdevumiem un zinātnei. 

47 Izmantojot dialogu starp gariem, visi turpinās mani izjautāt un meklēt. Caur to Es runāšu uz 

Saviem bērniem un iedvesmošu viņus. Svētīgs tas, kas meklē Mani caur šo žēlastību pazemībā, lēnprātībā 

un godbijībā, jo Viņš atradīs Manī bagātīgu un neizsmeļamu gaismas, atklāsmes un labumu avotu. Bet 

bēdas tam, kas meklē Mani sliktā ceļā, jo Es apmeklēšu viņu, lai liktu viņam saprast viņa kļūdu. Ja viņš 

joprojām būs muļķīgs, tad viņš saskarsies tikai ar šķietamo gaismu, kas ir tumsa un kārdinājums! 

48 Pamazām jūs esat nākuši no manas mācības sākuma. Jūs esat nākuši pie manām kājām, noguruši 

no ceļa, slimi ─ un daudzi bez nekā laba ─. Mans vārds un mani mīlestības pierādījumi pārvarēja visu 

neticību. Mana garīgā būtība uzvarēja materiālismu. Es pārvērtu cietās sirdis, kas līdzinājās akmeņiem, par 

jūtīgām un grēciniekus padarīju par saviem kalpiem. Vīriešus un sievietes, kas nodevās netikumiem, es 

liku iziet cauri atjaunošanai, lai pārvērstu viņus par saviem darbiniekiem. Daudzus, kas nebija spējīgi paši 

virzīt savus soļus, es pārveidoju par kopienas līderiem, lai saasinātu cilvēku sirdsapziņu. 

Daudzām profanām lūpām vēlāk nācās izrunāt Dievišķo Vārdu. Daudzi neizglītoti un neveikli prāti, 

kas bija slēgti zinātnes un cilvēcisko zināšanu gaismai, labprāt atvērās, lai ļautu piekļūt Garīgās pasaules 

gaismai. Bet patiesi Es jums saku: Es neesmu iedalījis Savus aicinātos šķirās, kastās vai dzimumos. Es 

neesmu noraidījis zinātnieku, es neesmu noraidījis rakstnieku. Es neaizvēru durvis izglītotam cilvēkam, jo 

bieži vien izglītotie cilvēki Mani saprata agrāk un labāk nekā neizglītotie. Citos gadījumos neizglītoti un 

nezinoši cilvēki jau agrāk ir atzinuši, ka viņos ir notikusi dvēseles apgaismība. 

49 Esmu zvanījis visiem. Es Savu bērnu ceļā esmu novietojis sūtni, vēstnesi, un, ja daudzi ir bijuši 

paklausīgi un paklausīgi Mana aicinājuma balsij, tad citi ir bijuši kurli un nekad nav nākuši pie Manis. Bet 

no tiem, kas ir izturējuši ─ vieni savā pārliecībā, savā ticībā, citi, lai pārvarētu savu neticību, līdz ir 

triumfējuši, citi savā slimībā, līdz ir atguvuši veselību, un vēl citi, kas man ir sacījuši: "Tēvs, ja Tu mani 

nedziedināsi, es Tev sekosim līdzi arī tā." 

50 No visiem tiem, kas Mani mīlēja, Es izveidoju Savu "strādnieku" Miesu, Savu jauno Apustulību, 

un Es pieļāvu daudzu pieticīgu un nabadzīgu pulcēšanās vietu klātbūtni, lai ļaudis pulcētos to ēnā un tur 
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saņemtu Manu Dievišķo Manifestāciju caur Maniem balss nesējiem, dāvanu nesējiem, Baznīcas 

vadītājiem, "balstiem", redzētājiem, "zelta spalvām" un "pamatakmeņiem". Jo Es esmu runājis uz šo tautu 

caur septiņām dāvanām, kas iemieso septiņus garus (Dieva troņa priekšā), Es esmu tos vadījis un 

sagatavojis. 

     Neskatoties uz Manu izredzēto nepilnībām, neskatoties uz viņu kļūdām un izpratnes trūkumu, Es 

vienmēr esmu atklājis Savu Darbu ─ vai tas būtu vārds, vai seja, vai pārbaudījums, lai tas būtu 

pamudinājums un stimuls šai tautai un lai tie, kas jau ticēja šīs atklāsmes patiesībai, nekad vairs 

nešaubītos. 

51 Lai gan daudzi ir novērsušies no Manis, daudzi ir palikuši uz ceļa un sekoja Man līdz šī perioda 

beigām. Šie nelokāmie, šie strādnieki, šie ļaužu vadītāji esat jūs. Jo jūs visi esat aiz sevis piesaistījuši 

daudzu dvēseļu, daudzu siržu, un esat bijuši liecinieki, kā šie ļaudis ir mainījušies savā veselībā, morālē un 

reliģiskajā praksē. Lai gan, sperot pirmos soļus, jūs redzējāt viņus nabadzīgus, slimus, trūcīgus un 

nezinošus, tagad jūs redzat gaismu uz Israēla ļaužu lūpām, patiesumu viņu darbos, atjaunošanos viņu 

dzīvē, ilgas, vēlmi un pilnību Dieva pielūgsmē. 

52 Es nevienam neesmu atteicis Savu vārdu. Es vienmēr esmu bijis gatavs palīdzēt šai tautai, un caur 

visiem šiem starpniekiem esmu izlējis būtību, patiesību un dzīvību. Ne visi ir zinājuši, kā sagatavoties, ne 

visos esmu atklājis garīgumu. Tiem, kuri ir sasnieguši vislielākos panākumus, tas ir bijis pateicoties viņu 

sagatavotībai, pacelšanai un uzticībai Manam Darbam. Bet tagad ir pienākusi pēdējā diena, ko es visiem 

esmu pasludinājis. Jo nav neviena, kas nezinātu, ka šajā dienā Tēvam uz visiem laikiem jābeidz Savs vārds 

tādā formā, kādā jūs to esat saņēmuši. 

53 Vai cilvēki ir gatavi šim notikumam? 

54 Vai māceklis ir pietiekami spēcīgs šim pārbaudījumam? 

55 Vienus es redzu stiprus, citus vājus, un Skolotājs saka stiprajiem: Pieprasiet vājos! Un 

pamodinātajiem: Uzmanieties tiem, kas guļ! Un tiem, kas ir visvairāk progresējuši: Izjūtiet atbildību pret 

tiem, kas palikuši aiz muguras! Un tiem, kuri ir saņēmuši visvairāk: Esiet apzinīgi un dalieties šajās 

mācībās ar citiem, kad pienāks laiks! 

56 Bet Tēvs jautā visiem saviem ļaudīm: Kāpēc jūs gribat ilgāk aizkavēt Skolotāju? Kāpēc jūs lūdzat 

Tēvu, lai Viņš pārsniedz Savu Vārdu, sniedzot jums nepilnības piemēru? Vai jūs neesat sapratuši, ka Es 

esmu nemainīgs, ka Es esmu nepielūdzams, ka Es esmu pilnīgs? Vai jums pietrūkst Mana Vārda, ko Es 

pacietīgi esmu jums devis tik daudzus gadus? 

57 Mans Vārds ir bijis pilnīgs darbs, kas pie jums ir beidzies. Jums ir dāvanas, jums ir mācība, jums ir 

manas atklāsmes. Es esmu jūs sagatavojis: Ko vēl var prasīt? Ko vēl jūs, tauta, vēlaties no Tēva? 

58 Tomēr tie, kas ir aizmiguši ─ nepaklausīgie, kas ir pieraduši apgānīt, neievērot manus baušļus un 

saka: "Mēs varam neievērot Tā Kunga vārdu. Viņš var dot Saviem ļaudīm jebko. Mūsu griba var 

piepildīties." 

59 Ak, patiesi, tie nezina, ko viņi saka, un nezina, kam viņi sevi pakļauj, jo Tēva tiesa var tikt 

izvērsta! 

60 Tā Kunga taisnības lielā diena jau ir pie jums, un arī cilvēciskā taisnība ─ modra, draudīga, mana 

dievišķā taisnīguma apgaismota ─ var ķerties pie cilvēku darbu tiesāšanas! 

61 Visi tie, kas ir pieņēmuši Dievišķo Darbu, Garīgo Vārdu ─ visi tie, kas ir izmantojuši Manu 

Doktrīnu un Manus Likumus, lai pārvaldītu cilvēkus, lai mācītu tos, lai ierobežotu viņu netikumus un 

grēkus, lai vadītu viņus pa Mūžības Ceļu, ir tiesas priekšā. Starp tām tu, Izraēla, esi pirmais, un pēc tevis 

nāk visas reliģijas. 

62 Šeit ir mani svari! Šeit ir Mans taisnīgums un arī Mans nežēlīgais zobens! Neuzticies Man vairs, 

Mana tauta! Neesiet kā šī cilvēce, kas Pārdomu gadā, Piedošanas un izlīgšanas gadā, sacēlās, sagrāba 

savus slepkavnieciskos ieročus, aptraipīja miera balto pusi ar brāļu asinīm un ─ patiesi, Es jums saku ─ 

nepakļāvās Manam miera piedāvājumam! 

63 Bēdas pasaulei! Tā stāv uz bezdibeņa sliekšņa! Tā ir tuvu tam, lai iztukšotu lielo ciešanu biķeri līdz 

nosēdumiem, un tai nāksies izdvest lielu sāpju kliedzienu, lai pamostos. 

64 Tā cilvēks ir vēlējies. Es viņam esmu piedāvājis Savu mieru, Es viņam esmu piedāvājis Savu 

mīlestību, Es viņam esmu piedāvājis vēl vairāk, bet viņš negrib neko no Manas valstības, viņš grib savu. 

Ne arī kaut ko no Mana spēka ─ viņš ir devis priekšroku savam spēkam. Tāpat arī neko no Maniem svētku 
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tērpiem ─ viņš vēlas turpināt ietērpties lepnībā. Viņš negrib mūžīgo dzīvību, viņš vēlas tikai laicīgo varu 

un nāvi, kas izšķirs visus cilvēku darbus. 

65 Es esmu paredzējis vietu visiem, kas meklē Manu mieru un kas atrod nāvi netaisnīgos cilvēku 

karos. Jo ir daudzi, kas ir kaujas laukos ar ieroci labajā rokā, bet sirdsapziņa viņus uzrunā. Šausmīgā 

sirdsapziņa, izmisums sirdī saka Tēvam: "Piedod man, jo es sēju nāvi. Jo es Tevi ar to ievainoju." 

66 Tie ir tie, kas Mani ir sajutuši. Es tos glābsim. Cilvēki, lūdzieties par viņiem. Daudzi atgriezīsies 

mierā, daudzi atgriezīsies mājās. Tie, kas krīt, tie, kas atstāj savus ķermeņus drupās, celsies krāšņi garā, jo 

mana balss viņus aicina uz šo miera un taisnīguma valstību, lai sacītu viņiem: uz zemes jūs neatradāt 

taisnīgumu, bet mans taisnīgums pastāv un aicina jūs, ieskauj jūs un paceļ jūs dzīvībai. 

67 Jūs joprojām piedzīvosiet daudz sāpīgu pārbaudījumu. 1951. gads, līdz kura sākumam paies tikai 

dažas stundas, nesīs cilvēcei pārbaudījumu "dāvanu", un, ja 1950. gadu, kas bija sagatavots ar Tēva 

gaismu, aizēnoja cilvēku traģēdija, applūda ar viņu pašu asinīm, satricināja lielie notikumi, tad patiesi, es 

jums saku, 1951. gads satricinās cilvēci vēl vairāk. 

68 Jūs, kas esat daļa no Manis un esat gatavi pārdzīvot visus šos pārbaudījumus, nepārstājiet 

"skatīties", nepārstājiet lūgt. Atcerieties, ka jūs esat kā miera apmetnis. Atcerieties, ka jūs esat balzama 

īpašnieki. Atcerieties, ka jūs esat mierinājums šajā pasaulē un ka tādēļ Es jūs neņemu sev līdzi šajā stundā, 

kad jūs vēlaties palikt vienoti ar Manu Visuma Staru un Manu garīgo pasauli un nevēlaties pamest šo 

pasauli, lai varētu piedzīvot Augstāko Valstību. Jums šis laiks vēl nav pienācis. Palieciet ar cilvēkiem un 

esiet viņiem svētība un piedošana. 

69 Jūsu ieroči ir gatavi. Jūsu spēks jūs uzturēs līdz galam. Bet patiesi es jums saku: Nedomājiet, ka šīs 

nelaimes jūtat tikai jūs. Domājiet, ka katrā pārbaudījumā Es jums piešķiru žēlastību. Katras ciešanas un 

nelaimes pavadīs svētība un pierādījums par mīlestību pret jums. 

70 Es esmu runājis ar jums kā tiesnesis. Es esmu bijis kopā ar jums kā tiesnesis, bet mana jurisdikcija 

ir universāla. 

Kā Skolotājs Es jums esmu bijis klāt visu šo mācību gadu laikā, kuru kulminācija bija pēdējie trīs gadi, 

kurus Es veltīju to trīs gadu piemiņai, kuros Es sludināju Otrajā Laikā, kā arī kā atgādinājumu par trim 

laikiem. 

Mans Skolotāja darbs ir viss mans Vārds. Mana kā Svētā Gara atklāsme ir viss, ko Es jums esmu teicis 

šajā mācību laikā. Šī Grāmata ir rakstīta ar Svētā Gara uguni jūsu sirdsapziņā, jūsu sirds miesā, kur Mans 

Vārds paliks neizdzēšami. Tā ir vērsta pret visu pasauli. Un viss, kas pagātnes laikos ir bijis necaurredzams 

noslēpums, tagad tiek noskaidrots ar brīnišķīgiem gaismas stariem jūsu garam šajā Trešajā Laikā. 

71 Es atstāju jūs kā Mana Darba, Mana Vārda, Manu Bauslību skaidrotājus. Redziet, kā cilvēki ir tikai 

apjukuši savā vēlmē iedziļināties Tā Kunga Vārdā, Viņa Bauslībā, Viņa pravietojumos un visā tajā, ko 

Jānis pēc Mana Dievišķā pavēles nodevis cilvēcei! Kā cilvēki, teologi, skaidrotāji varēs nonākt pie 

patiesības? Caur liecību, ko jūs sniedzat par to, ko Svētais Gars jums ir runājis. 

Svētais Gars ir izgaismojis visas Viņa mācības. Viņš neko neslēpa. Visi plīvuri ir noņemti, un 

cilvēkiem ir atvērta dārgumu krātuve. Jūs esat šīs gaismas glabātāji, jo esat aicināti par Svētā Gara 

mācekļiem un bērniem. Tāpēc ejiet pie cilvēkiem un ļaujiet viņiem saprast. Jūs redzēsiet, cik liels prieks 

viņos būs, kad viņi beidzot varēs lasīt pierakstus un saprast to, ko viņi iepriekš nevarēja saprast ─ 

pravietojumus, kurus viņi ir redzējuši piepildāmies, un tos, kas vēl tikai kļūs par realitāti. 

72 Tā jūs piepildīsiet šo augsto likteni, Svētā Gara pravieši un apustuļi, svētītā Israēla tauta! Tā jūs 

esat bijuši Mani mācekļi šajā laikā, tā Es esmu bijis jūsu Skolotājs, bet Es vēlos, lai jūs beidzot atzītu Mani 

par Tēvu. 

73 Tu sēdi pie mana mīlestības galda vēl vienu reizi. Jūs visi esat mani mācekļi. Es vienmēr esmu 

sadalījis maizi divpadsmit daļās, un divpadsmit manas tautas ciltis ir ēdušas vienādu daudzumu. 

     Svētajā Vakarēdienā, kad pēdējo reizi ēdu savu apustuļu ielenkumā Otrajā Laikā, es, paņemot maizi, 

sacīju viņiem: "Ņemiet un ēdiet, tā ir mana Miesa." Es svētīju vīnu un devu viņiem to dzert ar vārdiem: 

"Dzeriet, tās ir Manas asinis." Bet pēc tam es piebildu: "To dariet Manas piemiņai!" 

74 Visā Otrajā laikmetā cilvēce ir barojusies ar šo simbolu. Bet, kad Tēvs atkal parādījās jūsu vidū, 

vairs ne miesā caur Jēzu, bet garīgi starp mākoņiem, un Viņš caur pazemīgu cilvēcisku radību Sevi atklāja 

caur sava Dievišķā Gara gaismu, es jums sacīju: Laiki ir mainījušies, laiki ir pagājuši, un šodien Mans 

Vārds ir Miesa, un tā nozīme ir Asinis. Jūsu sadraudzība ar Skolotāju ir garīga. 
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Bet šajā brīdī, kad Es jums pēdējo reizi dodu Savu Vārdu šajā formā, Es jums saku: neaizmirstiet, ka 

šis Vārds, kas jums ir bijis barība, būtība un dzīvība, pestīšana un atjaunošana, veselība un cerība šai 

tautai, satur mūžīgo būtību, un pat tad, kad jūs to vairs nedzirdēsiet caur balss nesējiem, tas vienmēr būs 

jūsos kā dzīvības avots, kā maize, kā izsmalcināts ēdiens, kā balzāms un cerība. 

75 Glabājiet to, ko Es jums atstāju, un vienmēr nēsājiet to savā dvēselē. Bet, ja tu gribi stāties pilnīgā 

vienotībā ar savu Skolotāju, ja gribi Viņu pilnībā uzņemt savā sirdī, tad pietiek ar sagatavošanos, ar domu 

un sirds tīrību, lai ļautu dvēselei aizbēgt, kas ļoti ātri zinās, kā Mani atrast. Tā atradīs Mani pārvērstu 

ēdienā, dzīvības un labas garšas pilnā barībā. 

76 Tā sagatavojieties, tauta, lai jūs vienmēr varētu nonākt šajā pilnīgajā sadraudzībā. Jums nekad 

netrūks mana iedrošinājuma un miera. 

Jūs sēžat ap Mani, ēdiet šo Dzīvības Maizi, un Skolotājs arī jums saka, kā Viņš to darīja citā laikā: 

Starp pazemīgajiem, starp tiem, kas Mani ļoti mīlēja, ─ starp tiem, kas pacietīgi un neatlaidīgi sekoja Man, 

neraugoties uz pārbaudījumiem, ir tie, kas nodos Manu Darbu cilvēku taisnīguma rokās. Daži turpinās 

viltot Manu Darbu, Manu Vārdu, Manu Testamentu par niecīgu naudu, un jūs vēl vienu reizi sev jautāsiet: 

"Vai es rīt no centīga un paklausīga strādnieka pārvērtīšos par nodevēju?" 

"Kas ir tas Skolotājs?" - jautā man tavs gars, un Es tev saku: Jūs nezināt. Bet šajā brīdī Es jūs 

sagatavoju, Es dodu jums spēku, lai jūs varētu atstāt tikai Man pašam spriest par jums. 

77 Ja tu savā ceļā redzi nodevēju, neīstu, cietsirdīgu, vāju vai neticīgu, zaimotāju, pasaulīgi domājošu, 

celies, piedod viņam ─ jā. Runājiet ar viņu ar mīlestību, ar šo sprieduma vārdu, ar kuru es jums runāju. Bet 

lai tas ir Mans spriedums, nevis jūsu, cilvēki, jo jūsu spriedums vēl nav pilnīgs. 

Kamēr jūs strādājat Manā darbā un pildāt to, domājiet, ka nav nodevēju ─ aizmirstiet, ka ir pasaulīgi 

domājošie, un domājiet, ka ir tikai paklausīgie. Nenosodiet nevienu un tikai mīliet, piedodiet un strādājiet. 

Jo aiz jūsu misijas izpildes stāvēs Mans Taisnīgums, kas visu noteiks, atdos visiem to gaismu, to pilnību, 

labos un padarīs cienīgus Manā Darbā un Manos Likumos tos, kas ir pilnīgi savas dzīves sākumā un tāpat 

arī tās beigās. 

78 Mani pēdējie vārdi ─ vai jūs ticat, ka es varu jūs vadīt no krusta augstuma? Cilvēce nav atjaunota. 

Mani sasniedz raudas, Mani sasniedz cilvēku zaimošana, Mani sasniedz cilvēku karu kurnēšana, bērnu 

raudas, vīriešu un sieviešu posts. 

Es redzu bēdas un nabadzību, es redzu panīkušās impērijas un gandrīz sabrukušās varas, es redzu nāves 

elpu visā cilvēcē. Un starp visām šīm nolādēšanas un piesaukšanas balsīm atskan balss, kas skan starp 

cilvēkiem un sniedzas pie Manis, aizkustinot Manu Dievišķo Garu. Tas ir vārds, kas saka: "Nāc!" Tas ir 

tas, ko šī pasaule Man saka: "Nāc!" Jo Gars ir Mans apsolījums, jo cilvēki zina, ka Es esmu pasludinājis 

Savu atgriešanos, jo cilvēki ir cits citu modinājuši, sakot: "Kungs ir pasludinājis, ka Viņš atkal nāks." Jo, 

saskaroties ar cilvēciskās taisnības trūkumu, viņi vēršas pie Manis, ilgojoties pēc Mana miera un taisnības, 

lai sacītu Man: "Kungs, kāpēc Tu nenāk?" Kāpēc Tu neredzi manas sāpes? Kāpēc Tu neapdomā manu 

traģēdiju?" 

79 Tagad es skatos uz tevi, cilvēce. Mans Tēva skatiens redz jūs, bet Manas acis ir arī tiesneša acis. 

Jūs nekad neesat gribējuši Mani par Tēvu. Jūs neesat man piešķīruši pārākumu pār jums. Jūs neesat 

gribējuši Mani kā Skolotāju, bet tikai kā Tiesnesi, un kā Tiesnesis jums esmu tagad, šajā brīdī. 

Lai neapgrūtinātu jūsu sirdsapziņas nastu, Es jums nesaku, ka Es esmu pakārts pie krusta. Neredzamā 

veidā es esmu uz kalna, kalna virsotnē, bet ─ kā uz tā krusta ─ ar atvērtām, neizmērojami atvērtām rokām, 

lai jūs apskautu. Un kā toreiz mans sāns atvērās, lai izlietu pār jums mīlestības ūdeni un asinis, tā šodien 

mans Gars atveras, lai izlietu pār visiem dievišķo piedošanas, žēlastības un miera ūdeni un asinis. 

80 Manas rokas ir izplestas! Viss mans gars jūt jūsu sāpes. Bet ne tās fiziskās sāpes, ne tās cilvēciskās 

sāpes, ne tās dvēseļu mocīšanas sāpes. Tās ir dievišķas sāpes ─ ierobežotām radībām nesaprotamas, tās ir 

sāpes, kuras jūs nevarat iepazīt. Patiesi es jums saku: Es slāpstu, cilvēki, es slāpstu, cilvēce, pēc jūsu 

miera, pēc jūsu pestīšanas un jūsu mīlestības! 

81 Tie, kas tagad klausās ar cilvēka balss nesēja starpniecību, tajā brīdī neuzdrošinātos pacelt roku, lai 

aizvainotu savu brāli ticībā. Viņi nevarēja atvērt savas lūpas, lai izrunātu jebkuru apvainojumu pirms viņu 

Kunga. Taču tie, kas nav klāt šajā manifestācijā, ļoti labi dara cits citam pāri, nogalina cits citu, laupa 

viens otram dārgo dzīvības dārgumu, labklājību un mīlestību. Tas notiek tāpēc, ka viņi vispār nezina, ko 

dara. 
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Bet šajā cildenajā dienā, pasaules mīlestības un taisnīguma dienā, visi tie, kas atstāj savus ķermeņus, lai 

dotos garīgajā telpā, no šī kalna virsotnes vēlreiz dzird Jēzus spēcīgo balsi, kas viņiem saka: "Patiesi, tieši 

šodien jūs būsiet ar Mani paradīzē." 

82 Visi tie, kas ir sagatavojušies šai dievišķajai ietekmei, ir pamodušies un saka Man: "Kungs, šī gada 

pēdējā dienā, ko sauc par "svēto", es atstāju savu ķermeni, lai paceltos uz Nezināmo. Pieņem Mani!" 

Patiesi Es jums saku: tie Mani atradīs Manā valstībā. Bet tiem, kas zaimo Dievu, kad viņi uz visiem 

laikiem aizver miesas acis, garīgās acis būs aizvērtas Manai gaismai, un viņi tās atvērs tikai pēc sava 

sprieduma. 

83 Kad Kristus kā cilvēks izjuta visas sāpes un uz īsu brīdi šajās sāpēs tika pamests no Gara, Viņš kā 

cilvēks, kā cilvēciska būtne sacīja: "Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu Mani esi atstājis?" 

84 Šodien Es saku visiem, kas dzīvo, staigā, cieš un grēko kopā ar Mani: Kad jūtat "miesas" vājumu, 

piesauciet savu garu, kā to darīja Skolotājs. Gars ir stiprāks par miesu. "Miesa" ir un vienmēr būs vāja. 

Bet, ja pārbaudījumi garam būtu ļoti lieli un spēcīgāki par viņu, tad vērsieties pie Manis. Tas būs vienīgais 

gadījums, kad Es atļaušu jūsu miesas apvalkam teikt, kad tas izjutīs gara trūkumu tieši šī pārbaudījuma 

spēka dēļ: "Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis?" Tad jūsu acīs, jūsu dvēselē nekavējoties 

parādīsies gaismas stariņš, kas pacels to uz gaismas ceļa un sniegs tai pierādījumu, ka tā nav viena, ka 

Dievs nekad neatstāj, ka Tēvs nevar atstāt Savus bērnus, it īpaši lielo pārbaudījumu brīdī, kad tie pilnībā 

apliecina savu Kungu. 

85 Es jūs atstāju vienotus un uzvelku jums maiguma apmetni, kas jūs vienmēr ir apvijis un kura 

siltumu jūs jau esat iepazinuši. 

86 Marija bija pie Kristus kājām, neizsakot nevienu sūdzību vai pārmetumu šai cilvēcībai. Tāpēc viņa 

bija liela Tēva acīs kā sieviete un kā gars. Jo viņa ir vispārējās mātes Gars, kas pastāv Dievā. Un šajā 

svētlaimīgajā stundā Es atstāju šo mīlestību iespiestu Savā tautā, jo jūs esat trešās ēras mariāņu tauta, kas 

ļaus tagadējai un nākamajai cilvēcei iepazīt šīs mīlestības klātbūtni, šo smaržu, šo bezgalīgo maigumu, šo 

aizbildniecību un šo cilvēkiem nesaprotamo jaunavību. Un tā, kas ir Manī un visos, dzird to balsi, kas 

viņai saka: "Paliec vienmēr kā Māte Visumā!" Un šai tautai, kas pārstāv visu šīs un citu laiku cilvēci, es 

saku: "Cilvēki, dēli, šeit ir jūsu Māte!" 

87 Es nevēlos jūs atstāt sāpēs vai skumjās. Jo, lai gan Mans Dievišķais Gars ir skumjš, nāvīgi skumjš, 

Es vēlos atstāt jums atmiņas par to, ka esmu bijis pēdējā mielastā, lai šī pēdējā stunda būtu tā, mīļotā tauta, 

kas atstāj neizdzēšamu atmiņu jūsu sirdīs ─ saldā stunda, sadraudzības stunda, laimes stunda, jo jūs dzirdat 

"Vārdu" tādu, kādu esat to dzirdējuši tik ilgi. 

Nedomājiet par pasaules ciešanām šajā stundā, kad esat apēduši bagātīgo garīgo barību, līdz esat 

remdējuši savu garīgo izsalkumu un slāpes. Es esmu ar jums visiem. Šobrīd nedomājiet par tagadni. 

Dzīvojiet īsu brīdi nākotnē, tajā miera laikā, ko Es jums gatavoju, un redziet jūs visus ap Tēvu pie šī galda, 

kas piepildīts ar mīlestību ─ mīlestības, pamācības, atklāsmes un piedošanas galda. 

88 Ņem un ēd! Mans vārds ir mans ķermenis. Ņem un dzer! Manas Asinis ir būtība, ko Es esmu 

ielicis Savā Vārdā, kur jūs patiesi esat Mani atklājuši šajā Trešajā Laikā. Ne balss nesējā, ne viņa balss 

tonī, ne cilvēka vārda ārējā formā, bet tā dziļākajā nozīmē. Tur ir būtība, kas ir Mana Vārda asinis. Dzeriet 

to, jo rīt jūs būsiet maize un vīns, miesa un asinis cilvēces vidū! 

89 Es jūs atstāju vienotus pie šī galda, kas nekad nebūs tribunāls, bet gan sols mācekļiem un 

skolēniem, kuri ir iegremdējušies Skolotāja mācībā un kuri ar savu sagatavošanos dara sevi cienīgus tam, 

lai Viņš katru stundu darītu viņiem sevi zināmu. Rīt es jūs pārsteigšu tāpat kā Emausas ceļa ceļiniekus, kā 

tos apustuļus, kuriem bija vajadzīga mana klātbūtne un mani pierādījumi, lai viņus iedrošinātu un paceltu, 

un tāpat es pārsteigšu jūs. 

Jūsu vidū nekad nebūs melus, jūsu liecība vienmēr būs patiesa. Tad tavas pravietiskās lūpas droši vadīs 

daudzu ļaužu soļus, kas šeit ir šī mīļotā tauta, un tā nekad nekļūdīsies. Jūs to pasargāsiet no lielajām 

briesmām un uzvaras kārtā aizvedīsiet pie Jaunās Jeruzalemes vārtiem ─ tās pilsētas, kuru Es jums esmu 

dāvinājis šajā Trešajā Laikā, lai jūs varētu to piedāvāt cilvēcei kā tās sargātāji ─ ar tās vārtiem, kas atvērti 

visai pasaulei, caur kuriem jāiet tiem, kas vēlas patiesību, tiem, kas alkst pēc garīguma. Un jūs kā tautas 

labie vadoņi un gidi ar stingru soli aizvedīsiet tās uz baltās mirdzošās pilsētas sirdi. 

90 Mans spriedums ir dota, mana instrukcija un manas atklāsmes arī. Mans Tēvišķais miers, Mans 

glāsts ir ar visiem. Sajūtiet, sajūtiet, ka es jūs patiesībā un garā piespiežu pie savas dievišķās Sirds! 
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91 Dzirdiet, dzirdiet Tēva balsi, kas sāk skanēt jūsu sirds dziļumos, kas šajā brīdī sāk meklēt atbalsi 

jūsu sirds dziļumos. Jo no šī brīža es jūs atstāju žēlastības laikā, laikā, kad notiek dialogs no gara uz garu. 

92 Mīļotā tauta: dodieties ceļā, ieejiet mājās un visur ievietojiet mieru! Nesiet Manu Testamentu un 

līdz pēdējam aizstāvēsiet Manu Trīsvienības un Mārijas Garīgo Darbu, kuru Es jums esmu atklājis un 

uzticējis, pildot Savu Vārdu, kas dots pagātnē, šajā Trešajā Laikā. 

93 Es ierados "uz mākoņa". No tās Es sūtīju Savu Universālo Staru, un ar tās palīdzību no 1866. gada, 

no Roque Rojas, līdz pat 1950. gadam jūs esat Mani saņēmuši vārdos, būtībā, klātbūtnē un spēkā, 

pateicoties pēdējiem balss nesējiem, caur kuriem Es esmu atskaņojis Savu Universālo Vārdu. Bet, ja 

šodien jūs esat iepazinuši tikai dažus, kas veido manu tautu, Izraēla tautas locekļus, divpadsmit cilšu 

locekļus, tad rīt ar šo liecinieku un sūtņu starpniecību, kurus Es atstāju cilvēces vidū, Mans Vārds kļūs 

zināms visā pasaulē. Tā tiks pasludināta kā patiesība un būs glābšanas loks, aizsargājoša osta, vadošā 

zvaigzne zemes svētceļniekiem un miera valstība visai pasaulei, jo tāda ir Mana Griba. 

94 Es atstāju jums savu mieru. Ardievas, mīļie cilvēki! Drīzumā jūs saņemsiet Mani Svētajā Garā 

pārpilnībā... Kāpēc jūs raudat, cilvēki? redziet, kā Es jums šobrīd apliecinu Savu Vārdu. Es turpinu runāt 

ar jums un nepārkāpju Savas pilnvaras. 

95 Nāciet pie Manis, cilvēki! Raudi, raudā, raudā, jo Es pieņemu tavas asaras. Miesa ir vāja, bet gars 

ir stiprs. Tā zina, ko tā ir saņēmusi, un ir paklausīga un saskaņā ar Manu gribu. Bet jūsu miesas apvalks ir 

bērns, kurš savā dzīves ceļā brīžiem jūtas vājš un kuru jūs paši stiprināsiet. 

96 Nāciet, cilvēki, un atstājiet savas sāpes pie Manām kājām! Atveriet savu sirdi un atstājiet Man 

pēdējās žēlabas, lai tās pārvērstu mierā. Ilgu laiku jūs esat klusējuši savas sāpes, ko radīja apziņa, ka nav 

Mana Vārda. Bet pēdējā brīdī "miesa" jūs ir nodevusi, ķermeņa apvalks ir kļuvis vājš, jo tas ir nenobriedis. 

Es paņemu viņu uz rokām, šūpuļoju un saku viņai: Nebaidies. Jo patiesi, ja dzīve jūsu mutē ir rūgta kauss, 

tad es zinu, kā to saldināt ar jūsu gara palīdzību. 

97 Acis, kas izlej asaras, un tā ļauj, lai tavas sāpes pārplūst: Raudi, jo tā jūs attīrāt sevi, lai skaidri 

redzētu Jauno laikmetu! 

98 Nāciet pie Manis, vīrieši, sievietes, jaunieši, pieaugušie un bērni, kas esat kļuvuši par strādniekiem, 

un sniedziet atvieglojumu savas sirds sāpēm Manā Dievišķajā Klātbūtnē, kad esat izlējuši pēdējo asaru, 

kad esat nolikuši pēdējo skumju elpu un pēdējo nopūtu pie Tēva. Paliks tikai prieks, miers, līksmība. Jo es 

gribu, lai jūs būtu cilvēki, kuriem piemīt sirdsapziņas miers, ko dod izpildīts pienākums, un cerība, ka 

Jaunais Laiks ir sagatavots. 

99 Jūs esat mana dziedinošā balzama īpašnieki. Sniedziet tai spēku un dziediniet savu ķermeni, un 

nesiet šo veselību visur līdzi. 

100  Viss, ko tu esi uzlicis uz Tēva sirds, ir Viņā. Es patiesi esmu jūs uzklausījis un rūpējos par jums. 

101  Šī lūguma dēļ ─ saņemiet, saņemiet! 

102  Visa pasaule saņem manu mieru, manu svētību, ja tā zina, kā sagatavoties ─ ja tā spēj izliet asaras, 

saskaroties ar šī laika šķiršanos ─ esiet svētīti! Svētīga ir tā, kas ceļas uz garīgumu, atjaunotni un mieru! 

103  Saņem, zemes aplis, manu mieru, manu svētību ─ manu ieroci, lai tu uzvarētu! Mani saimnieki ir 

ar jums, arī mans balzams, un drīz jūs dzirdēsiet Tēva universālo balsi, Svētā Gara balsi un garīgās 

pasaules iespaidīgo balsi, kas jau šonakt kļūs zināma cilvēkiem baznīcās, mājās un uz ceļa, jo tāda ir Mana 

Griba. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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