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Piezīme par šo jautājumu: 
Šis sējums ir ticami sagatavots atbilstoši iepriekš minētā vācu oriģinālvalodas tulkojuma saturam tulkošanas 
programmai DeepL, ProVersion, https://www.deepl.com/translator , kas tulko 12 valodās.  
Līdz šim ar to ir iztulkoti šādi sējumi: 
 
Statuss: 2020. gada decembris  
 
Trešā Derība  
No vācu oriģināla valodās:  holandiešu, poļu, krievu, portugāļu, portugāļu-brazīliešu,. Pēc tam seko: Japāņu un 
ķīniešu 
Līdz šim tā bija pieejama šādās valodās: Vācu, angļu, spāņu, itāļu, franču, itāļu, spāņu  
Grāmata par patieso dzīvi 
No vācu oriģināla angļu valodā: IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII sējums - pārējie 5 sējumi jau bija pieejami angļu valodā. 
Turpmāki tulkojumi sekos.  
 
Tā ir Tā Kunga griba, lai šie darbi būtu pieejami visiem cilvēkiem bez maksas. Tā nav Viņa griba pārdot šo 
darbu par naudu. Visus pieejamos sējumus PDF formātā var bez maksas lejupielādēt no interneta.  
Tā ir arī Tā Kunga griba izplatīt Viņa Vārdu visā pasaulē. Tas notiks saistībā ar mana paša, garīgā piemēra 
liecību. Tāpēc manā mājaslapā bezmaksas lejupielādei PDF formātā ir pieejami visi 6 līdz šim publicētie mana 
personiskā, garīgā piemēra sējumi, kā arī 5 dzejas sējumi vācu un angļu valodā, kas ir balstīti uz "Patiesās 
dzīves grāmatu".  
2017. gadā Tas Kungs mani aicināja kalpot Viņam. Šo vēsturi esmu ierakstījis iepriekš minētajos 6 sējumos, 
norādot katra sējuma datumu. Tajā ir daudz sapņu, vīziju, noslēpumu, ko Kungs man atklājis, pravietojumu, 
pareģojumu par pašreizējiem notikumiem visā pasaulē. Tas ir modināšanas zvans cilvēcei, un man tas ir 
attīrīšanās, pacelšanās un atgriešanās Tēva klēpī posms.  
 
Mans vārds Anna Maria Hosta ir garīgais vārds, ko Kungs man atklāja 2017. gadā.  
Hosta, Kungs man teica, ka tai ir šāda nozīme:  
Hos... (mana vīra uzvārds) - Hos - t.... (Saimnieks, Dzīvības maize, Dieva vārds) un  
Hos...t...A (A kā mans vārds, Anna)  
Manam pilsoniskajam vārdam nav nekādas nozīmes, jo Tā Kunga griba ir, lai Vārds aizkustinātu sirdis un lai tās 
pievērstos Vārdam, nevis vēstnesim. Vēstnesis ir tikai Vārda nesējs, un tas ir pats Dievs. Tā ir visa Dieva 
pieredzes būtība ar Viņa radītajām būtnēm, un tā ir domāta viņu pamācībai, lai viņi varētu to studēt, lai 
attīrītu un pilnveidotu sevi ar mērķi atgriezties pie Dieva un atkal ieiet Tēva klēpī.  
 
Anna Maria Hosta 
Miermīlīgs Kristus uz zemes 
 
E-pasts: a.m.hosta@web.de   
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Iepriekšēja piezīme 
Lasītājs pamanīs, ka "Patiesās dzīves grāmatas" sējumu tekstā dažas tēmas atkārtojas, dažkārt pat pārāk 

bieži, lai gan tās vienmēr tiek attīstītas dažādos veidos; tā ir šī no Kunga saņemto mācību apkopojuma 

iezīme, kas atkārtojas. 

Attiecībā uz to mums jāpatur prātā, ka šajā grāmatā ietvertie vēstījumi ir saņemti vairāk nekā 50 

dažādās sapulču vietās, kas izkaisītas pa visu šo galvaspilsētu un visu valsti (ar to domāta Meksika, red.), 

un ka, no otras puses, šie vēstījumi ir saņemti ar daudzu vārdu starpnieku starpniecību. 

Patiesi apbrīnojama ir Dievišķā Skolotāja mācību kopuma iekšējā saskaņotība, kas apliecina, ka vārds, 

kas izskanējis no to cilvēku lūpām, kuri izvēlēti šim pasludinājumam, ir patiesība. 

"Mans Vārds ir viens ar visiem," teica Kungs caur Saviem balss nesējiem, un tā tas bija patiesībā, jo to, 

ko Viņš atklāja vienam, Viņš apstiprināja ar visiem pārējiem, piebilstot: "Lielas patiesības Es jums atklāju 

caur dažādiem vārda nesējiem, jo ar vienu nepietiek, lai nodotu Manas Dievišķības gaismu." 

Tas pats notika ar vēsti, ko Dievišķais Skolotājs atklāja cilvēcei Otrajā Laikā. Četri no Viņa mācītajiem 

mācekļiem ir atstājuši rakstiskas liecības cilvēkiem par to, ko viņi bija dzirdējuši, un pārsteidz līdzība, kas 

pastāv starp šiem četriem pasniegšanas veidiem, jo daudzi fragmenti visos Svētajos Rakstos atkārtojas 

gandrīz tādā pašā formā. Pārliecinošais spēks, ko četri evaņģēliji iegūst, tos savstarpēji apstiprinot, ir 

neparasts, jo visos tajos tiek norādīts uz patiesības kodolu. 

Mēs ceram, ka šis īsais paskaidrojums palīdzēs lasītājam atklāt Trešās ēras vēstījumos brīnumu, kas ir 

līdzīgs tam, par kuru mēs runājām. 

Patiesās dzīves grāmatas sastādīšanas komisija  
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Ievads 
Pēc pirmā sējuma iznākšanas daudzi lasītāji izteica vēlmi uzzināt vairāk par Kristus Garīgā darba 

izcelsmi. Atsaucoties uz šo lūgumu, šis otrais sējums sākas ar nodaļu: 

DIEVIŠĶO ATKLĀSMJU RAŠANĀS UN PIRMIE PIRMSĀKUMI MEKSIKĀ. 

Lielais notikums, ko neapšaubāmi attēlo Dievišķie pasludinājumi, bija gudri sagatavots ar Dieva roku. 

Izvēlētais instruments bija Roque Rojas, dzimis Meksikas galvaspilsētā 1812. gadā. Viņš bija vienkāršs, 

dievbijīgs cilvēks, kurš jau kopš jaunības bija aizrāvies ar reliģiskām lietām. Tad 1861. gada 23. jūnija 

naktī viņam bija garīga vīzija, un iekšējā balss viņam sacīja: "Roki, tu esi izredzētais, lai kļūtu par stipru 

"Israēla klinti"." - Kopš tā laika viņš bieži dzirdēja iekšējās balsis, kuru nozīmi sākumā nesaprata. Viņam 

parādījās arī garīgas parādības. Tas viss viņu ļoti mulsināja, un viņš baidījās zaudēt prātu. Izmisuma 

pārņemts, viņš lūdza dzirdēto balsi pateikt, kas ar viņu runā. Un viņš skaidri dzirdēja: "Tas ir Gabriels, kas 

runā ar tevi." - No šī brīža Roka Rojass kļuva iekšēji mierīgs, jo tagad viņš zināja, no kurienes nāk balss, 

un tik bieži, cik bieži viņš to dzirdēja, viņš koncentrējās, lai saprastu vārdu nozīmi. Viņa uzdevums viņam 

bija kļuvis skaidrs, un, kā viņam bija uzdots, viņš ap sevi pulcēja līdzīgi domājošus vīriešus un sievietes. 

Vienā no šīm tikšanās reizēm Ēlijas gars atklājās caur Roka Rojasa prātu un teica: "Es esmu pravietis Elija, 

tas, kas bija pārvērtībās uz Taboras kalna." Viņš teica: "Es esmu pravietis Elija, tas, kas bija pārvērtībās uz 

Taboras kalna." Viņš klātesošajiem sniedza pirmās mācības un atklāja viņiem, ka sākas "Trešais laikmets", 

Svētā Gara laikmets. Elijas Gars nenogurstoši darbojās, sagatavojot pirmos mācekļus, tāpat kā Viņš jau 

bija sagatavojis ceļu Jēzum otrajā laikmetā caur Jāni Kristītāju. 1866. gada 1. septembrī daudzskaitlīgas 

sapulces vidū Elija ar Roka Rojasa starpniecību svaidīja septiņus ticīgos, kuriem bija jānostājas septiņu 

sapulces vietu priekšgalā un jāatveido septiņi zīmogi. Iespējams, ka šajā dienā tika pasludināta arī dievišķā 

atklāsme, ko iepriekš saņēma Roka Rojasa un kas apvienoja Mozus baušļus, Jēzus mācības un Elijas 

norādījumus vienā likumā ar 22 baušļiem. - Kādā no iepriekšējām sanāksmēm 12 vīrieši un 12 sievietes 

tika svaidīti, lai vēlāk kalpotu kā Dievišķā Skolotāja "balss nesēji". 

Kad šis laiks pienāca, Dievišķais stars pirmo reizi apstājās uz jaunas sievietes vārdā Damiana Ovjedo kā uz 

izredzētā instrumenta, caur kuru Kristus runāja. 

Viss notika lielā vienkāršībā, saskaņā ar Dievišķo gribu; sākums bija pieticīgs, pateicoties cilvēka 

vājībām un nepilnībām. Taču šī gadsimta sākumā jau pastāvēja vairākas kopienas, kurās Kristus sevi 

atklāja ar izvēlētu instrumentu starpniecību. Šos cilvēkus, vīriešus un sievietes, Dievs bija izvēlējies un 

sagatavojis darbam garīgajā pacilātībā kā instrumentus Viņa vēsts pasludināšanai. Spāņu valodā šis vārds 

ir "portavoz", kas nozīmē balss nesējs, vārda nesējs vai mutvārds. - No 1930. līdz 1950. gadam garīgā 

mācība bija nostiprinājusies un izplatījusies daudzās kopienās galvaspilsētā un visā Meksikas Republikā. 

Maz pamanīts lielajam ļaužu pūlim, Kristus atklāja Sevi krāšņās mācībās. Tā bija Kristus atgriešanās Garā, 

Vārdā. Saskaņā ar Dieva gribu manifestācijas Meksikā turpinājās līdz 1950. gadam, un pēdējos gados 

pirms tam tika ierakstīti Dievišķā Skolotāja sprediķi. Garīgās kustības uzticīgo sekotāju grupa savāca 

stenogrammas un 1956. gadā sāka izdot pirmo sējumu spāņu valodā. Kopumā mācības tagad aptver 12 

sējumus. - Ja ņemam vērā, ka Dievišķās atklāsmes tika darītas zināmas ar dažādu balss nesēju starpniecību 

attiecīgajās daudzajās draudzēs un ka vēstījumi pilnībā saskanēja savā nozīmē, tas ir vēl viens 

apstiprinājums tam, ka vārds, kas nāca no izredzēto mutēm, ir Dievišķā patiesība. 

Pēc 1950. gada draudžu locekļi turpināja pulcēties dažādās sapulču vietās, un tika ievēroti iepriekš 

dotie Kunga norādījumi: Garīgais pacēlums tika praktizēts klusā lūgšanā, un pēc tam tika nolasīta mācība. 

Pēc tam "pravieši", kuriem ir garīgās redzes dāvana, liecināja par to, ko Debesu Tēvs viņiem deva iespēju 

redzēt. Citi, apveltīti ar intuīcijas dāvanu, skaidroja un padziļināja dažādas lasītā sprediķa tēmas. Šādā 

veidā bija jāveicina locekļu garīgā pilnveidošanās. 

Šo rindu autoram bija laimējies 1930. gadā doties uz Meksiku, lai iegūtu profesionālo izglītību. 

Daudzus gadus es izbaudīju jaunās pasaules un profesionālo panākumu priekus. 1942. gadā, kad dažādos 

kara laukumos plosījās lielā tautu cīņa, es Meksikas galvaspilsētā saskāros ar Dievišķajiem 

pasludinājumiem un uzreiz sajutu, ka tie mani uzrunā. Tomēr sākumā es kritiski izvērtēju šos vēstījumus, 

līdz drīz vien sapratu, ka tās ir patiesas atklāsmes no Debesu Tēva. Tad es viņiem biju dedzīgs klausītājs 
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un personīgs liecinieks. - Bija laiks, kad meksikāņu kopienā, kurā mēs bijām klausītāji, mūs veidoja līdz 

20 vāciešu grupa. Taču daži no tautiešiem atkal atkāpās. 

Pirms vienpadsmit gadiem, kad pienāca laiks, kad vēlējos beigt savu profesionālo darbību Meksikā, es 

atgriezos Vācijā. Drīz pēc tam kopā ar savu draugu Traugotu Göltenbotu (Traugott Göltenboth) es sāku 

tulkot pirmo sējumu vācu valodā, lai padarītu šīs milzīgās atklāsmes pieejamas vāciski runājošiem 

interesentiem. Pirmais sējums jau kādu laiku ir tulkots, un pirms kāda laika to izdeva Otto Reichl Verlag, 

Remagen, ar nosaukumu "Grāmata par patieso dzīvi". Tagad ir pabeigts otrais sējums, un mēs vēlamies, lai 

arī tas atrastu svētīgu ceļu vācu garīgo brāļu un māsu sirdīs. 

 

Valters Maijers 

Darbinieks Traugots Göltenboth 
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Instrukcija 29  
1 Mācekļi, atkal Es esmu jūsu vidū, bet, tā kā tas, kādā veidā Es parādīju Sevi, ir jauns, jūs šaubāties, 

nesaprazdami, ka jums nav jāķeras pie formām, jo tā jūs neatradīsiet, kur ir patiesība. 

2 Līdzeklis, ar kura palīdzību Es izpaužu Sevi šajā laikā, ir cilvēks; tas ir iemesls, kādēļ jūs šaubāties 

par Manu izpausmi. Mans vēstījums slēpjas vārda būtībā, kas nāk caur balss nesēja lūpām. 
To personu apzīmējums, caur kuru prātu kā instrumentu Kungs dara sevi zināmu. Spāņu valodā šis vārds ir 

"portavoz", t. i., balss nesējs, vārda starpnieks vai mutvārds. 

3 Šodien jūs šaubāties no jauna. Vai jūs vēlaties, lai Es atnāku, kā Es to darīju pagātnē? Atcerieties, 

ka arī jūs toreiz šaubījāties! 

4 Es nerunāju ar jums caur zinātnieku vai filozofu, jo tad jūs nepieskaitītu Vārdu Man, bet gan 

viņam. Tā vietā Es atklāju Sevi caur pazemīgo, nezinošo un neveiklo, lai, salīdzinot Viņa cilvēciskā 

izskata niecīgumu un niecīgumu ar no Viņa mutes nākošā Vārda varenību un gudrību, jūs saprastu, ka tikai 

Kungs var šādi uzrunāt jūs. 

5 Ir arī tādi, kas šaubās sev jautā: vai tas tiešām ir Skolotājs? Vai es esmu uz laba ceļa? Vai tas nav 

kārdinājuma darbs? - Bet, kad jūs sev to jautājat, jūs dzirdat Manu mīlošo Vārdu, kas jums saka: Vai jūs 

esat sajutuši mieru uz šī ceļa? Vai esat atraduši mierinājumu un atveseļojušies no savām slimībām? - Tad 

jūs atzīstaties savā sirdsapziņā un sakāt: jā, es to visu esmu piedzīvojis un saņēmis. 

6 Jums visiem vēl nav pienācis laiks ticēt. Laiki, pārbaudījumi un notikumi pamodinās cilvēkus, un 

rīt viņi sacīs: Patiesi, Tas, kas bija šeit un runāja ar mums, bija Dievišķais Skolotājs. 

7 Es jums atklāju daudzus gara noslēpumus, lai jūs iepazītu paši sevi un tādējādi labāk iepazītu savu 

Tēvu. 

8 Cilvēki, kas pēta Dievu, nav vienisprātis. Kuras no tām ir patiesībā? Zinātnieki tam nepiekrīt. 

Kuriem no tiem ir taisnība? Reliģija un zinātne vienmēr ir bijušas pretrunā viena ar otru, cilvēkiem 

nesaprotot, ka garīgais un materiālais dzīvo kopā pilnīgā harmonijā un kopā veido patieso Radītāja darbu. 

Vienai no tām ir atšķirīga misija cilvēku vidū nekā otrai, bet tām ir jādara līdzīgi dievišķajam darbam, esot 

savstarpējā harmonijā, tāpat kā visām radības būtnēm. 

9 Cik daudz lāstu reliģija ir izteikusi pret zinātni un cik bieži zinātne ir noliegusi reliģijai garīgās 

dzīves pastāvēšanu! Reliģija balstās uz ļaunumu, ko zinātne ir nodarījusi cilvēcei, un zinātne kā ieroci 

izmanto fanātismu un māņticību, ko reliģiju kalpi ir mācījuši cilvēcei. 

10 Patiesi Es jums saku: dažiem trūkst zināšanu par patiesību, ko glabā daba, un citiem trūkst 

pienācīgas Mana likuma interpretācijas. 

11 Es esmu Miera Karalis. Es esmu izvilcis Savu zobenu un nācis ar nodomu cīnīties, lai iznīcinātu 

visu grēku un tumsu. Tiem, kas seko Man, nav jābaidās, ja viņus nepareizi novērtēs viņu vecāki vai bērni, 

jo Mana mīlestība atlīdzinās viņiem viņu cīņā. 

12 Jau otrajā laikmetā daži nepareizi vērtēja citus, jo, kamēr vieni klausījās Jēzu, citi Viņu noraidīja. 

13 Maniem jaunajiem kareivjiem būs jādodas ceļā, lai ar saviem darbiem un piemēru pasludinātu šo 

vēsti to cilvēku vidū, kuri ir aizmirsuši Manu Patiesību. Šodien Es atrodu Manu Vārdu tikai putekļainās 

grāmatās. Cilvēce ir novirzījusies no patiesā ceļa un pieradusi pie grēka, netikumiem un izlaidības. Grēks 

viņus vairs neatgrūž, noziegums viņus vairs nepildīs ar šausmām, un laulības pārkāpšana viņus vairs 

neietekmēs. 

14 Cilvēce, šeit jums ir Mans Vārds ierobežotā formā, lai jūs to varētu saprast. Bet, ja jūs vēlaties 

Manas klātbūtnes pierādījumus, tad pierādījumus Es jums jau esmu devis un došu jums vēl vairāk, bet, kad 

tie nāks, neraudiet un neplēsiet matus. 

15 Otrajā laikmetā Jēzus reiz devās ceļojumā, un Viņam sekoja daži no Viņa mācekļiem. Viņi bija 

uzkāpuši kalnā, un, kamēr Skolotājs ar saviem vārdiem piepildīja šos vīrus ar apbrīnu, viņi pēkšņi 

ieraudzīja Kunga pārtapušo miesu, kas karājās telpā, ar Mozus garu pa labi un Ēlijas garu pa kreisi. 

16 Pēc šī pārdabiskā skatiena mācekļi metās zemē, apžilpuši no dievišķās gaismas. Bet viņi tūdaļ 

nomierinājās un ierosināja savam Skolotājam uzvilkt pār Viņa pleciem ķēniņu purpura apmetni, tāpat kā 

Mozum un Elijam. Tad viņi dzirdēja balsi, kas nāca no bezgalības un sacīja: "Šis ir Mans mīļais Dēls, kurā 

Man ir labpatika; klausieties Viņu!" 
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17 Lielas bailes pārņēma mācekļus, kad viņi dzirdēja šo balsi, un, pacēluši acis uz augšu, viņi 

ieraudzīja tikai Skolotāju, kurš tiem sacīja: "Nebīstieties un nevienam šo seju nesakiet, līdz Es 

augšāmceļos no mirušajiem." Tad viņi jautāja savam Kungam: "Kāpēc rakstu mācītāji saka, ka Elijam 

jānāk agrāk?" Jēzus tiem atbildēja: "Patiesi, Elija nāks agrāk un visu sakārtos. Bet Es jums saku, ka Elija 

jau ir nācis, un viņi Viņu neatzina, bet darīja ar Viņu, ko paši gribēja." Tad mācekļi saprata, ka Viņš 

viņiem runā par Jāni Kristītāju. 

18 Cik daudz reižu šajā laikā jūsu acu priekšā Es esmu licis pazust miesai, ar kuras starpniecību 

atklāju Sevi*, lai ļautu jums ieraudzīt Mani cilvēciskajā veidolā, kādā cilvēce pazina Jēzu, un tomēr jūs 

nenoklanījāties jaunās pārvērtības priekšā. 
* Kungs atsaucas uz daudzajām liecībām, ko sniedza klausītāju vidū esošie garīgie redzētāji, kuri apliecināja, ka 

balss nesēja ķermenis pazuda un tā vietā viņi redzēja Jēzus tēlu. 

19 Mans darbs ir garīgais kalns, uz kuru es jūs aicinu kāpt pa mīlestības, žēlsirdības un pazemības 

ceļiem. Tas ir jaunais Taboras kalns, kur pagātne, tagadne un nākotne saplūst vienā veselumā un kur 

Likums, Mīlestība un Gudrība apvienojas vienā būtībā. 

20 Mozus, Jēzus un Elija - tas ir ceļš, ko Kungs ir iezīmējis cilvēkam, lai palīdzētu viņam pacelties uz 

miera, gaismas un pilnības valstību. 

21 Sajūtiet savā dzīvē Tā Kunga vēstnešu klātbūtni. Neviens no viņiem nav miris, viņi visi dzīvo, lai 

izgaismotu ceļu cilvēkiem, kuri ir apmaldījušies, lai palīdzētu viņiem pacelties no kritieniem un stiprinātu 

viņus, lai viņi ar mīlestību varētu veltīt sevi tiem pašiem viņu vainas pārbaudījumos. 

22 Uzziniet, kādu darbu Mozus izpildīja uz zemes pēc Jehovas iedvesmas. Padziļināti studējiet Jēzus 

mācību, caur kuru runāja Dievišķais Vārds, un meklējiet garīgo nozīmi Manai jaunajai atklāsmei, kuras 

laikmetu pārstāv Elija. 

23 Kad būsiet pilnībā iepazinuši šīs dievišķās atklāsmes, izveidojiet no tām grāmatu, kas būs sadalīta 

trīs daļās, un jūs redzēsiet, ka pirmajā ir runa par Likumu, otrajā - par Mīlestību, bet trešajā - par Gudrību. 

Tad jūs sapratīsiet, ka tas ir likums, kas vada, ka mīlestība paaugstina un gudrība pilnveido. Visbeidzot, 

jūs sapratīsiet, ka šīs atklāsmes jums tika dotas pilnīgā kārtībā, izgaismojot cilvēka dzīvi: ka mīlestības 

mācība jums tika dota, kad jums jau bija plašas zināšanas par taisnīgumu, un ka līdzīgi gudrība pie jums 

nāks, kad jūs dzīvosiet saskaņā ar mīlestības mācību. 

24 Kungs vienmēr ir runājis uz cilvēci caur cilvēkiem, jo starp Dievišķo Būtību un cilvēku stāv jūsu 

gars, kas atveido debesu vēsti, kas uztver un atklāj Mūžīgo. 

25 Mozus, Jēzus un Elija simbolizē trīs attīstības pakāpes, kurās Es jums Sevi esmu atklājis: Mozus 

roka, kas turēja Bauslības plāksni un rādīja ceļu uz Apsolīto zemi; Jēzus lūpas, kas sludināja Dievišķo 

Vārdu; un Elija, kas ar savām garīgajām izpausmēm atvēra vārtus, kas jūs ved uz Bezgalību un uz to, ko 

jūs saucat par Noslēpumu. 

26 Es sarunājos ar jums, Es runāju ar jūsu sirdi; lai gan, lai dzirdētu Mani, jums tas jādara caur cilvēka 

mutēm, Es jūs dzirdu, kad jūs runājat ar Mani savas būtības dziļākajā iekšienē. 

27 Es esmu Kristus, kas šajā pasaulē tiek vajāts, zaimots un apsūdzēts. Pēc visa tā, ko jūs Man 

nodarījāt Otrajā Laikā Jēzū, Es nāku pie jums, lai vēlreiz pierādītu, ka Es esmu jums piedevis un jūs mīlu. 

28 Kails jūs Mani piesita pie krusta, un tāpat arī Es atgriezīšos pie jums, jo Es neslēpšu Savu Garu un 

Savu patiesību no jūsu acīm aiz liekulības vai melu drēbēm. Bet, lai jūs varētu Mani atpazīt, jums vispirms 

ir jāattīra sava sirds. 

29 Jūs gribat Mani ieraudzīt visā Manā varenībā, un tieši tā Skolotājs vēlas parādīt Sevi Saviem 

mācekļiem, bet tomēr Es satieku jūs, sperot pirmos soļus, un Man ir jāierobežo Sevi, līdz jūs Mani 

saprotat. 

30 Kas notiktu, ja jūs pēkšņi ieraudzītu Manu gaismu visā tās krāšņumā?: Jūs kļūtu akli. Un, ja jūs 

dzirdētu Manu balsi visā tās spēkā, jūs zaudētu prātu. - Ja balss nesējā, caur kuru Es daru Sevi zināmu, 

atbrīvotos viss Mans spēks, kas ar viņu notiktu? viņa ķermenis tiktu iznīcināts. 

31 Tāpēc piekrītu, ka Tēvs ierobežo Sevi, lai cilvēki varētu Viņu saprast, sajust un garīgi saskatīt, jo 

arī šajā ierobežojumā Viņš ir pilnīgs, gudrs un bezgalīgs. Daudzi no jums vēlētos, lai Es darītu materiālus 

brīnumus, lai noticētu, ka Es esmu Tas, kas dara Sevi zināmu. To jūs darījāt Pirmajā Laikā, kad Mozus 

aicināja ļaudis, lai vestu tos cauri tuksnesim uz Apsolīto zemi. Daudzi no jums pieprasīja, lai Viņš darītu 

varenus darbus, lai ticētu, ka Viņš ir Dieva vēstnesis, un tāpēc Viņam sekotu. 
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32 Mozus bija sniedzis pietiekami daudz pierādījumu tam, ka patiesais Dievs ir ar viņu; taču ļaudis 

vēlējās vēl vairāk liecību, un, kad vēstnesis bija atvedis ļaužu pūļus līdz Sinaja kalna pakājē, viņš aicināja 

uz Jehovas spēku, un Tas Kungs viņu uzklausīja un dāvāja viņam lielus pierādījumus un brīnumus. 

33 Kad ļaudis bija izslāpuši, Es to izmantoju kā izdevīgu brīdi un atklāju Mozum Savu spēku caur 

ticību, liekot ūdenim izplūst no klints. Kad ļaudis bija izsalkuši, Es apliecināju Savu klātbūtni lūgšanā tam, 

kas vadīja Izraēlu, sūtot viņam mannu. 

34 Tauta gribēja dzirdēt un redzēt To, kuru Mozus dzirdēja un redzēja caur savu ticību, un Es atklājos 

tautai mākonī un liku tai stundām ilgi dzirdēt Manu balsi. Bet tā bija tik spēcīga, ka ļaudīm šķita, ka viņi 

mirs no bailēm; viņu ķermeņi trīcēja un gars drebēja no šīs taisnības balss. Tad tauta lūdza Mozu lūgt 

Jehovu, lai Viņš vairs nerunā ar savu tautu, jo viņi Viņu nedzird. Viņi saprata, ka joprojām ir pārāk 

nenobrieduši, lai spētu tieši sazināties ar Mūžīgo. 

35 Laikā, kad Kristus mājoja starp cilvēkiem Jēzū, cilvēki, Viņu redzot, sacīja: Kā gan miesnieka un 

Marijas dēls var būt apsolītais Mesija, tas, kuru pasludināja pravieši un gaidīja patriarhi? Kā šis 

nenozīmīgais cilvēks var būt Dieva Dēls, Pestītājs? - Bet Skolotājs runāja, un Viņa vārds lika drebēt tiem, 

kas nāca pie Viņa labā ticībā, un pat neticīgajiem. Ik uz soļa ļaudis pieprasīja no Jēzus brīnumu, un Viņš to 

izdarīja. Nāca aklais, un, farizeju izbrīnam, Skolotājs viņam dāvāja redzi, tikai pieskāries. Tāpat Viņš 

atdeva kustīgumu paralītiskajam, apgraizītais tika attīrīts no ļaunuma, apsēstais tika atbrīvots, laulības 

pārkāpēja ar vienu vārdu tika pārvērsta, un mirušie augšāmcēlās pēc Viņa balss. 

36 Visu, ko cilvēki lūdza, lai Man ticētu un Mani iepazītu, Es viņiem devu, jo Manī bija spēks dot 

viņiem visu, ko viņi lūdza, jo Jēzū bija apslēpts Dievišķais Gars, lai Viņš kļūtu zināms un piepildītu 

Bauslību. 

37 Kad Jēzus karājās pie krusta, nebija neviena gara, kas nejustos satriekts, dzirdot balsi par mirušā 

mīlestību un taisnīgumu - kailu kā pati patiesība, ko Viņš nesa Savā Vārdā. Tie, kas ir pētījuši Jēzus dzīvi, 

ir sapratuši, ka ne pirms, ne pēc Viņa neviens nav paveicis tādu darbu kā Viņš, jo tas bija dievišķs darbs, 

kas ar Viņa piemēru glābs cilvēci. 

38 Klusēdams Es nācu upurēties, jo zināju, ka Manas Asinis jūs pārveidos un glābs. Līdz pēdējam 

brīdim es runāju ar mīlestību un piedodu jums, jo es atnācu, lai sniegtu jums cildenu mācību un ar 

pilnīgiem piemēriem parādītu jums ceļu uz mūžību. 

39 Cilvēce gribēja atrunāt Mani no Mana nodoma, meklējot miesas vājumu, bet Es nepagurstu. 

Cilvēki gribēja Mani kārdināt zaimot, bet Es neesmu zaimojis. Jo vairāk pūlis Mani apvainoja, jo lielāku 

līdzjūtību un mīlestību Es izjutu pret viņiem, un jo vairāk viņi aizskāra Manu Miesu, jo vairāk asiņu 

izplūda no tās, lai dotu dzīvību tiem, kas miruši ticībā. 

40 Šīs Asinis ir simbols mīlestībai, ar kuru es esmu iezīmējis ceļu cilvēka garam. Es atstāju Savu 

ticības un cerības vārdu tiem, kas alkst pēc taisnīguma, un Savu atklāsmju dārgumu garīgi nabadzīgajiem. 

41 Tikai pēc šī laika cilvēce sāka apzināties, Kas ir bijis pasaulē. Tā rezultātā Jēzus darbs tika uztverts 

kā pilnīgs un dievišķs, atzīts par pārcilvēcisku. - Cik daudz nožēlas asaru! Cik daudz sirdsapziņas mokas 

dvēselēs! 

42 Šobrīd Es jums garīgi parādos uz pilnības kalna, un, tāpat kā to mācekļu vīzijā, Man blakus ir 

Mozus un Elija - tie ir trīs vēstneši, kas cilvēkiem ir parādījuši garīgo ceļu caur bauslības piepildījumu. 

43 Mozus deva cilvēcei akmenī kaltu likumu, Jēzus uz krusta atnesa savu Mīlestības likumu līdz tā 

augstākajai izpausmei, un Elija kā dievišķais stars šajā laikā apgaismoja ikvienu garu ar Gudrību. Katram 

emisāram bija savs laiks, lai liktu cilvēcei saprast dievišķo vēsti, atklāsmes un pravietojumus. 

44 Mozus tika izglābts no ūdens, lai, būdams jau pieaugušais, varētu atbrīvot savu tautu un nodot tai 

Dieva likumu. 

45 "Vārds" kļuva par cilvēku, lai ar savu piemēru sacītu cilvēcei: "Es esmu Ceļš, Patiesība un 

Dzīvība." Marija, Jaunava Māte, bija svētītās kāpnes, pa kurām Kristus nolaidās pie cilvēces. Marija, Jēzus 

svētā un mīļā Māte, savā klēpī baroja To, kam vēlāk vajadzēja barot visus garus ar Viņa Vārda dievišķo 

maizi. 

46 Viss, ko Kristus jums teica un mācīja ar saviem darbiem, bija likums, kas apstiprināja to, ko jūs 

bijāt saņēmuši caur Mozu. Bet ne viss tika pateikts, ne viss tika atklāts, vēl bija jānāk, lai Elija nāktu, 

piepildot pravietojumus un Manu Vārdu, lai no jauna sagatavotu Manu nākšanu. Šim nolūkam Viņš caur 

cilvēka prātu kā starpnieks ar savu gaismas staru atklājās, lai apgaismotu garus, sirdis un jūtas, lai radītu 
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izpratni par to, kas jau ir atklāts, un lai sagatavotu cilvēkus jaunām atklāsmēm un apgaismībai, ko Es jums 

uzticētu šajā Vārdā. 

47 Tie, kas klausījās pirmajos mītiņos 1866. gadā, dzirdēja šos vārdus, kas skanēja šādi: "Es esmu 

Elija, pirmās ēras pravietis, tās, kas bija Pārvērtību laikā uz Taboras kalna; sagatavojieties, jo jums tiks 

atklāti septiņi zīmogi un jums tiks atvērti noslēpumainie vārti, lai jūs ieraudzītu ceļu savai pestīšanai." 

48 Arī šobrīd kopā ar Mozu un Eliju es redzu sevi caur to cilvēku garīgo seju, kuri ir attīstījuši šo 

vērtīgo dāvanu. - Vieni izbijušies, citi nožēlojuši, jūs stāvat šīs pārvērtības priekšā, bet šī gaisma un 

žēlastība tiks izlieta pār visu pasauli. 

49 "Mozus "*, paskaties uz savu tautu. Tie ir tie paši ļaudis, kurus tu vedēji cauri tuksnesim, meklējot 

Apsolīto zemi. Izkaisīti un klīstoši, viņi pārvietojas pa pasauli. Kamēr daži ir sapratuši, ka Apsolītā zeme ir 

Manā paspārnē un ir sasniedzama caur mīlestību, ko māca Mans Vārds, citi ir sagrābuši pasauli, it kā tā 

būtu viņu pēdējās mājas un vienīgais īpašums. Viņi neticēja Mesijam un nejuta Svētā Gara klātbūtni. 

Atgriezies pie viņiem garā un no jauna rādi viņiem ceļu uz apsolīto zemi, uz debesu tēvzemi. Bet, ja viņi 

tev netic, - lai saule aptumst, lai mēness zaudē savu gaismu un zeme dreb, jo šī tauta pamostas un nekad 

vairs nenokļūdīsies." 
* Kungs šeit runā uz Mozu, kas ir klāt garā. 

50 Mana palīdzošā mīlestība ir cilvēce. Katrā rītausmā Es piedāvāju cilvēkiem mieru, bet viņi nav 

vēlējušies Manu mīlestību. Viņi ir radījuši karu, un viņi nodrošina savas tiesības. Tāpēc nezāles tiks 

izravētas, un viss netīrais tiks nomazgāts mīlestības un atjaunošanas ūdeņos. 

51 Pēc nāves nāks augšāmcelšanās patiesai dzīvei; pēc kara būs miers, un, tiklīdz haoss būs beidzies, 

sirdsapziņās iedegsies gaisma, jo Es esmu pasaules gaisma. 

52 Nāks 1950. gads, un līdz tam daudzi balss nesēji pārraidīs Manu Vārdu. Mani dzirdēs arī citās 

tautās. Bet pēdējā Manas parādīšanās dienā "garīgais ieleja" vērsīs savu skatienu uz jums: tur būs zemes 

iedzīvotāju dvēseles, jūsu vecāku dvēseles, patriarhu un taisno dvēseles. Svētīgi tie, kas paklausa Manam 

likumam, jo viņi tiks klasificēti kā Dievišķā Gana avis, bet bēdas nepaklausīgajiem, jo viņi tiks tiesāti kā 

kazļi. 

53 "Elija, tu esi gaisma*. Šajā laikā, kas ir jūsu laiks, cilvēcei ir atklāts, ka tai nav doti trīs likumi, bet 

viens, kas izskaidrots trīs laikos un apkopots divos baušļos: mīlēt Dievu vairāk nekā visas radītās lietas un 

mīlēt vienam otru." - Šodien Es daru Sevi zināmu, lai atgādinātu Saviem ļaudīm par Savām iepriekšējām 

mācībām un arī paziņotu viņiem Savas jaunās atklāsmes. 
* Šeit Tas Kungs runā uz garā klātesošo Eliju. 

54. Šajā dienā, kad jūs atceraties brīdi, kad Elija atklāja* cilvēcei Trešo Laiku, kad Viņš atklājās caur 

cilvēka prātu, - sajūtiet sava Skolotāja mīlestību, atbrīvojieties no rūgtuma un nostipriniet savus soļus ceļā 

uz pestīšanu! 
* 1866. gada 1. septembrī 

55. Dzīvojiet saskaņā ar Manām trīs laikmetu atklāsmēm un padariet savu eksistenci par neizsmeļamu 

taisnīguma, mīlestības un gudrības būrīti mūžīgi. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 30  
1 Mācībās, ko Es jums dodu, Es esmu jūs nosaucis par "Israēla tautu" jeb "Jēkaba sēklu", un, 

pakāpeniski izprotot Manas mācības, jūs apzināties, ka garīgi piederat pie šīs senās tautas rases, kas ir 

izredzēta starp zemes tautām, lai pildītu misiju nodot Manas atklāsmes cilvēcei. 

2 Sēkla, ko Es uzticēju Jēkabam, attiecas uz garu, nevis uz miesu, kā cilvēki maldīgi uzskata. Jo es 

jums saku: Ja mantojums, ko pirmie patriarhi atstāja Izraēlam, būtu bijis fizisks, tas joprojām būtu radījis 

praviešus, sūtņus un apgaismotājus. Bet redzi, kā šai tautai ir uzliktas garīgas un materiālas ciešanu ķēdes, 

jo tā zina, ka vairs nevar cerēt uz Mesijas atnākšanu, jo ir sapratusi, ka Tas, kas tai apsolīts, ir dzīvojis tās 

tautas klēpī un nav ticis atzīts. 

3 Izraēla kā rases gars ir aizmidzis, nogrimis sapnī, kas ilgst gadsimtiem ilgi, un tas nespēj saskatīt 

patiesību, jo ir dzīvojis tikai pasaules baudām, cerot, ka šeit sasniegs savu apsolīto zemi, savu tiesu un 

savu godību. Bet nedomājiet, ka tās miegs būs mūžīgs. Nē, tagad, kad bēdas, sāpes un pazemojumi ir 

izdzerti kā jauns ciešanu kauss, šīs tautas gars sāk mosties un pārdomās rast savu ceļu, un, to darot, tā 

pamazām atklāj, ka visi pravietojumi un zīmes, kas tai vēstīja par Mesijas atnākšanu, ir uzticīgi 

piepildījušies Kristū. 

4 Nav tālu tā visplašākā pamošanās; jau tuvojas viņa garīgā rītausma. Bet pirms tam viņš redzēs, kā 

cilvēces materiālisms iznīcina pats sevi savu ambiciozo centienu, egoisma un zemisko kaislību dēļ. 

5 Kad šī tauta būs pārliecināta, ka patiesā miera un žēlastības valstība nav uz zemes, tad tā meklēs 

Kristu, izstumto, atstumto, un sacīs Viņam: "Skolotāj, Tev bija taisnība, brīvība ir tikai tiem, kas mīl 

garīgumu. Jo mēs, kas esam tiekušies pēc materiālām lietām, tādējādi esam kļuvuši tikai par vergiem." 

6 Kad no šīm sirdīm izskanēs šī atzīšanās Manī, Es darīšu, ka viņu vidū parādīsies Mani jaunie 

pravieši, kas palīdzēs viņiem sagatavoties garīgajam ceļam, kas būs viņu atbrīvošanas ceļš. Nebrīnieties, 

ka tiem, kas gadsimtiem ilgi ir stagnējuši savā attīstībā, īsā laikā izdodas iziet ceļu, kas citiem, kuri bija 

pirms viņiem, aizņēma tik daudz laika, un ka viņi pat apsteidz viņus. 

Neaizmirstiet, ka daudziem no viņiem piemīt gars, kas sūtīts uz zemi no senākajiem laikiem, un ka, kad 

viņu izpirkšana būs pabeigta, viņi atkal ieņems savu vietu starp Tā Kunga izredzētajiem, lai nestu gaismu 

saviem brāļiem no visām tautām. 

7 Kad tie, kas savas rases dēļ nes vārdu "Izraēls", satiksies ar tiem, kas ir tādi ar Garu, abi 

apvienosies, apzinoties, ka viņi abi pieder pie tās svētītās sēklas, kas izaugusi caur praviešiem, caur Pirmās 

ēras patriarhiem un kas tika apūdeņota ar Izpircēja asinīm, lai uzziedētu šajā gaismas laikā, kurā jūs Mani 

klausāties. Tagad Es garā esmu ar jums kopā ar jums, lai gan reizēm jūs par to šaubāties un sakāt: "Kā es 

varu ticēt, ka Skolotājs sazinās ar mums un izmanto šim nolūkam tik nepilnīgu un vāju starpnieku?" - Bet 

šī nav pirmā reize, kad jūs šaubāties par Manu Klātbūtni jūsu vidū; pat Otrajā Laikā cilvēki teica: "Kā gan 

miesnieka dēls var būt gaidītais Mesija?" Bet jūs šaubījāties par Manu Klātbūtni jūsu vidū. 

8 Mani bērni, jūs nevarat iedziļināties Manos augstajos padomos. Bet tagad, kad Es jums atklāju 

noslēpumus, kurus jūs neesat sapratuši, atveriet savas jūtas un sirdis, lai jūs varētu izzināt daudzu dievišķo 

izpausmju dziļāko nozīmi, ciktāl jūsu Kungs uzskata par vajadzīgu jums atklāt. 

9 Kad Otrajā Laikā starp Maniem mācekļiem vai starp ļaudīm, kas Man sekoja, kāds jautāja, vai Es 

varētu atgriezties pie jums, Man nebija iemesla to slēpt no viņiem, un Es viņiem paskaidroju, ka Mana 

Atgriešanās notiks cilvēcei lielu pārbaudījumu laikā, pirms kuriem notiks lieli notikumi un satricinājumi 

dažādās jūsu dzīves jomās. 

10 Es esmu piepildījis jums doto apsolījumu, jo nevienas no iepriekšējām zīmēm nav trūcis, tāpat kā 

nav trūcis neviena no paziņotajiem notikumiem. Tomēr cilvēce, ieslīgusi garīgā letarģijā, ir ļāvusi manas 

klātbūtnes zīmēm starp cilvēkiem paiet garām nepamanītām. 

11 Neviens Mani negaidīja, Es atradu jūsu sirdis aukstas, mīlestības lukturis izdzisis. Jūs esat gulējuši 

vairākus gadsimtus. Tikai daži no jums pamodās pēc Tā Kunga vēstneša aicinājuma, kurš pie jums vērsās, 

lai paziņotu, ka Es klauvēju pie jūsu siržu durvīm. 

12 Mana pirmā manifestācija notika kādu nakti, kamēr cilvēki gulēja, tāpat kā naktī, kad Es kļuvu par 

cilvēku, lai dzīvotu jūsu vidū. Ja tajā reizē bija maz to, kas Mani uzņēma, tad vēl mazāk bija to, kas bija 

klāt Manā jaunajā parādīšanās reizē. Bet neuztveriet Manus vārdus kā pārmetumus, jo tie tādi nav: Es 

esmu pilnīga Mīlestība, kas jūs mūžīgi atdzīvina. 
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13 Es esmu atnācis, lai parādītu jums ceļu, kas jūs vedīs uz jūsu glābšanu šīs milzīgās ļaunuma jūras 

vidū. Bet kopš Mana pirmā pasludinājuma brīža ir pagājuši mēneši un pat gadi, un kopš tā laika "klejotāji" 

cits pēc cita ir nākuši, meklējot Skolotāja klātbūtni, un šodien uz Maniem pasludinājumiem ir ieradušies 

ne daži, bet lieli pūļi. 

14 Nedomājiet, ka visi, kas Mani klausās, ir pārliecināti par šo patiesību. - Nē - Kamēr dažiem šis 

Darbs ir vislielākā lieta, kas atdzīvina viņu sirdis, citiem tas ir kaut kas tāds, ko viņi nespēj aptvert, un tad 

viņi spriež, analizē un pēta, un, kad neatrod patiesību tādā formā, kādā viņi to vēlas, viņi pieprasa no 

Manis pierādījumus, lai ticētu, tāpat kā Tomass. Uz to Es viņiem sacīju: "Neizmēģiniet Mani, Es jums 

dodu pietiekami daudz pierādījumu par Savu Klātbūtni, Savu Patiesību un Savu Mīlestību. - Bet viņi 

uzstāj uz savu prasību, sacīdami: "Ja Otrajā Laikā, kad Viņš jau bija Garā, Skolotājs materializējās* 

Tomasa priekšā, lai pierādītu viņa neticību, - kāpēc Viņš tagad mums, neticīgajiem, nedara to pašu, kaut 

uz mirkli materializējoties mūsu priekšā?" 
* iegūst redzamu formu 

15. Jā, Mani bērni, jums būtu taisnība, ja jūs lūgtu Man pierādījumus, ja jūsu nenobriedums atbilstu 

realitātei un jūsu nezināšana būtu patiesa. Bet jūs sevī nesat attīstītu garu, kuram nav vajadzīgi materiāli 

pierādījumi, lai ticētu. Jums ir jādematerializējas*, tad jūs sapratīsiet, ka esat spējīgi izprast Manu jauno 

mācību un ka Man nav nepieciešams materializēt Manu Klātbūtni. 
* saņemt garīgo 

16 Ticiet Man, jo Mana Vārda garīgā jēga ir skaidra un neieviesīs jūs apjukumā. Atcerieties, ka toreiz 

es jums teicu: "Koku pazīst pēc augļiem." Tagad Es jums saku: Mans Vārds tiks atpazīts pēc tā garīgās 

nozīmes. 

17 Cilvēki bieži ir brīnījušies, kāpēc Jēzus arī pēc krustā sišanas ļāva sevi redzēt grēciniecei 

Magdalēnai un pēc tam devās pie mācekļiem, bet nekas nav zināms par to, ka Viņš būtu apmeklējis savu 

Māti. Uz to Es jums saku, ka nebija nepieciešams, lai Marijai Mani darītu zināmu tādā pašā veidā, kā Es to 

darīju tiem. Jo saikne starp Kristu un Mariju ir pastāvējusi vienmēr, vēl pirms pasaules pastāvēšanas. 

18 Caur Jēzu Es atklāju Sevi cilvēcei, lai glābtu grēciniekus, un ļāvu tiem uzlūkot Mani pēc krustā 

sišanas, lai atdzīvinātu ticību tiem, kam Es biju vajadzīgs. Bet patiesi, Es jums saku, ka Marijai kā 

cilvēkam, Manai mīlošajai Mātei, nebija nepieciešams sevi mazgāt no jebkādiem traipiem, nedz arī viņai 

varēja trūkt ticības, jo viņa zināja, kas ir Kristus, vēl pirms Viņa piedāvāja Viņam savu mātes miesu. 

19 Nebija nepieciešams antropomorfizēt Manu Garu, lai apmeklētu to, kas ar tādu pašu tīrību un 

maigumu, ar kādu pieņēma Mani savā dzemdē, atgrieza Mani valstībā, no kuras Es biju nācis. Bet kurš 

gan varētu zināt, kādā formā Es uzrunāju viņu viņas vientulībā un ar kādu dievišķu glāstu Mans Gars viņu 

apņēma? 

20 Tā Es atbildu tiem, kas Man ir uzdevuši šo jautājumu, jo viņi bieži domāja, ka Jēzus pirmajam 

apmeklējumam bija jānotiek pie Viņa Mātes. 

21 Cik atšķirīgam bija jābūt tam veidam, kādā Es atklāju Sevi Marijai, no tā, kādā Sevi atklāju 

Magdalēnai un saviem mācekļiem. 

22 Marija sajuta Mani savā garā. Marija par Mani neskumstēja, nedz arī sēroja par Jēzus nāvi. Viņas 

skumjas bija par visu cilvēci, ko Viņa saņēma pie sava Dēla krusta kā dievišķu dāvanu no Mūžīgā un par 

kuru Viņa bija upurējusi savas miesas un savu asiņu tīrību, lai Vārds varētu kļūt par cilvēku. 

23 Bet, kad Es sastapu dažus no Saviem mācekļiem uz ceļa uz Emmausu, viņi, lai gan redzēja Mani, 

neatpazina savu Skolotāju šajā ceļiniekā, kamēr Es neļauju viņiem dzirdēt Manu dievišķo Vārdu. Kad 

Toms Mani ieraudzīja, viņam tika parādīta brūce Manā pusē, lai viņš pārliecinātos, ka tas, kuru viņš 

uzskatīja par mirušu, patiesībā ir dzīvs. Jo tas ir tas, ko es esmu nācis darīt: lai daži piedzimtu ticībai un 

citi tai atkal augšāmceltos. 

24 Šodien Es ne tikai vēlējos atklāt jums Savu vēsti, bet arī iemācīt jums, kā to vislabāk darīt zināmu. 

25 Savas sludināšanas laikā Es esmu palīdzējis jūsu dvēselei attīstīties, novēršot grūtības, mīkstinot 

raksturus, atmodinot mācekļus, lai viņi veltītu savas sirdis mīlestībai, lai piepildītu Manu bausli, kuru Es 

jums tik bieži atkārtoju, kad jums teicu: "Mīliet cits citu!". Bet, lai gan jums vēl nav pienācis laiks sākt 

izplatīt Manu Vārdu, jo neesat ieguvuši nepieciešamo ekipējumu, Es esmu devis visiem, kas dzer no šī 

veselības, morāles un dzīvības avota, iespēju sākt praktizēt Manu dievišķo mācību, lai viņi varētu trenēties 
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un sagatavoties gaidāmajai cīņai, lai ar saviem labajiem darbiem pārliecinātu jaunas sirdis, kas vēlāk kļūs 

arī par strādniekiem un jauniem sējējiem Kunga laukos. 

26 Šodien es redzu, ka daži ir pārāk bailīgi un noslēpumaini, bet citi ir lepni. Taču es nevēlos, lai jūs 

nonāktu kādā no šīm galējībām. Es negribu, lai bailes no jūsu tuvinieku spriedumiem liktu jums slēpties, 

jo tādējādi jūs pierādītu, ka jums trūkst ticības Maniem norādījumiem, un, ja jums nav ticības spēkam, kas 

ietverts sēklā, kuru vēlaties nodot tālāk, kāda būs jūsu sēklas raža? 

27 Tomēr baidieties, ka jūsu slikta uzvedība kaitēs jūsu brāļu vidū. Bet, kamēr vien jūsu dzīvē ir 

tīrība, jūs parādīsieties cienīgi, sludiniet Manu Vārdu un iepazīstiniet savus līdzcilvēkus ar Manām 

pamācībām. 

28 Nelepojieties ar savām dāvanām un zināšanām par patiesību, kas jums ir. Es jums saku: ja jūs tā 

rīkotos, jūs pakļautu sevi briesmām, ka jūsu brāļi jūs pakļaus lieliem pārbaudījumiem. 

29 Es neesmu devis jums Savu Vārdu, lai jūs sludinātu ielās un laukumos. Jēzus to darīja, bet Viņš 

zināja, kā atbildēt uz katru jautājumu un pārbaudīt tos, kas mēģināja Viņu pārbaudīt. 

30 Tu esi mazs un vājš, tāpēc tu nedrīksti izsaukt savu brāļu dusmas. Nemēģiniet pievērst sev 

uzmanību, nedomājiet, ka jums nav nekā īpaša. Tāpat arī necentieties pierādīt cilvēkiem, ka visi ir maldos 

un ka tikai jūs zināt patiesību, jo šādā veidā jūs ar savu sēklu neko labu nepanāksiet. 

31 Ja vēlaties garīgi un morāli attīstīties, netiesājiet savu brāļu kļūdas, lai arī jūs neiekristu tajā pašā 

kļūdā. Pilnveidojiet savas nepilnības, pazemīgi lūdzieties savam Skolotājam, lai Viņš jūs iedvesmo ar savu 

lēnprātību, un atcerieties Viņa padomu nekad neizpaust savus labos darbus, lai jūsu kreisā roka nekad 

neuzzinātu, ko ir darījusi labā roka. 

32 Es jums arī saku, ka nav nepieciešams meklēt cilvēkus, lai runātu ar viņiem par Manu mācību, jo 

Mana žēlsirdība atvedīs pie jums tos, kam nepieciešama jūsu palīdzība. Bet, ja ir brīži, kad, pildot Manu 

likumu, jums vajadzētu sajust vajadzību darīt labdarības darbu, bet jums tuvumā nav neviena, kam tas būtu 

nepieciešams, nekrietni skumstiet un nešaubieties par Manu Vārdu. Šī būs tieši tā stunda, kad jums 

jālūdzas par saviem prombūtnē esošajiem brāļiem, kuri saņems Manu žēlastību, ja jums patiesi būs ticība. 

33 Netiecieties zināt vairāk nekā jūsu brāļi. Saprotiet, ka jūs visi iegūsiet savai attīstībai atbilstošas 

zināšanas. Ja Es jums dāvātu Savu gaismu bez jūsu nopelniem, jūs domātu, ka esat lieli, un jūs tiktu 

samaitāti savā iedomībā, un jūsu gudrība būtu viltus. 

34 Es vēlos redzēt jūs pazemīgus. Bet, lai jūs tādi būtu Manā priekšā, jums tas jāparāda arī savam 

tuvākajam. 

35 Mācekļi, mīlestība un gudrība nekad nav nošķirtas, viena ir daļa no otras. Kā tas ir, ka daži cenšas 

nošķirt šos divus tikumus? Abi ir atslēga, kas atver svētnīcas vārtus, kas ļaus jums pilnībā iepazīt Manu 

mācību. 

36 Es jums esmu teicis: Vai jūs vēlaties, lai jums būtu daudz draugu? - Tad izmantojiet laipnību, 

maigumu, pacietību un žēlsirdību. Jo tikai ar šo tikumu palīdzību jūsu gars spēs spīdēt uz sava tuvākā ceļa, 

jo tie visi ir tiešas mīlestības izpausmes. Jo gars savā dziļākajā būtībā satur mīlestību, jo tas ir dievišķā 

dzirksts un Dievs ir mīlestība. 

37 Ar Manām pamācībām Es jūs garīgi veidoju, lai jūs varētu piedalīties garīgajā mielastā, kur jūs 

varētu baudīt gudrības un pilnīgas mīlestības ēdienu. 

38 Saprotiet, ka jūsu liktenis ir dzīvot tā, kā Es jūs mācīju, tas ir, pazemībā, mīlestībā, garīgumā, un, 

to darot, jūs ļaujat neizsmeļamai tuvākā mīlestības plūsmai plūst caur jūsu būtību. 

39 Savā mācībā Es jums rādīju plašus apvāršņus, un, ja jūs veidosiet savu dzīvi līdzīgu tai, kāda bija 

Mana, esiet droši, ka jūs nonāksiet pie patiesa miera Manā Valstībā. 

40 Mans Darbs nodrošina jums mūžīgu laimi jūsu garā. Vai jūs savā sirdī neesat dzirdējuši mīļu un 

harmonisku balsi, kas uzrunā jūs ikreiz, kad darāt ko labu, kad sniedzat mierinājumu vai dāsni piedodat? 

Kas ir Tas, kas jūs uzrunā un atalgo jūsu labestību? - Tas ir jūsu Skolotājs, kurš neatdala Sevi no saviem 

mācekļiem. 

41 Ar šīm mācībām es jums palīdzu saprast, ka tikumi ir vienīgais labums, kas var izrotāt jūsu dvēseli. 

Es jums arī saku, ka jūs varat salīdzināt kļūdas, pārkāpumus un ļaunas jūtas ar lupatām, ar kurām reizēm 

pārklājat savu dvēseli. Es vēlos redzēt jūs šķīstus un rotātus, jo ar bēdu lupatām jūs nespēsiet mirdzēt jūsu 

Tēva universālajā pilī. 

42 Labie darbi ir kristāldzidrs ūdens, ar kuru dvēseles attīra sevi. Izmantojiet to! 
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43 Es jums runāju tā, lai jūs saprastu, ka atrodaties ārpus savas valstības un ka jums tajā jāatgriežas, jo 

Dievs jūs gaida. 

44 Es gribu no katra cilvēka darīt apustuli un no katra apustuļa - meistaru. Jo Es jūs mīlu ar bezgalīgu 

mīlestību, un, pirms kaut viens no jums tiek pazaudēts, Es labprātāk izjustu savā garā visas sāpes, kas ir un 

bija cilvēcē. 

45 Savā sirdī jūs Man sakāt: "Mācītāj, tu tik ļoti mūs mīli?" Bet Es jums saku, ka jūs vēl nespējat 

aptvert Manu mīlestību, bet lai jums pietiek ar to, ka zināt, ka katrs bērns, kas atgriežas pie Dieva, ir 

dārgums, kas atgriežas pie Tēva. - Man jāpievērš jūsu uzmanība tam, ka viss atgriezīsies Dieva klēpī. Visi 

augļi, kas radušies no radošās sēklas, atgriezīsies Viņa klētiņā. 

46 Mīļie mācekļi, strādājiet pie sevis, lai jūs ar stipru ticību ilgotos sasniegt patieso templi, kas ir 

uzcelts jūsos ar Manu žēlastību. Jo tur jūs Mani atradīsiet, un Es jūs pavadīšu jūsu evolūcijas ceļā uz Mani. 

47 Es esmu tas, kas jūs vadu, jo Es esmu pilnīgs. Es vienmēr zinu, kur eju un kur jūs vedu. Es esmu 

Labais Gans, kas jūs sargā, glāsta un mīl tā, ka ne mirkli nevilcinājos dot jums mācību ar Savu krusta 

upuri, kas jūs vedīs uz patiesu dzīvi. 

48 Cilvēki ticēja, ka, atņemot Jēzum dzīvību, viņi iznīcinātu Manu mācību, nezinot, ka tādējādi viņi 

veicina Manu slavināšanu. 

49 Es esmu atgriezies cilvēcei un līdz 1950. gadam darīšu Sevi zināmu šajās pulcēšanās vietās caur 

maz saprotošiem cilvēkiem, kurus Es esmu izraudzījies šim uzdevumam. Kamēr Es sazinos ar jums šādā 

formā, Es gaidīšu, kad ieradīsies zinātnieki, kas Mani apšaubīs un noliegs. 

50 Šis vārds, vienkāršs un pazemīgs savā formā, bet dziļš savā nozīmē, atkal samulsinās mācītos viņu 

augstprātībā un iedomībā un pierādīs viņiem, ka Kristus Glābēja mācību neviens nevar izdzēst, jo Viņš ir 

Dzīvība. 

51 Neviens nevarēs Mani iznīcināt, Es augšāmcelšos, kā toreiz, kad tauta Mani bija izmetusi no sava 

krūtīm un notiesājusi kaunpilnai nāvei. Bet, ja es tagad no jauna parādos šajā pasaulē, tad tikai tāpēc, ka es 

jūs visus mīlu. 

52 Ak zinātnieki, filozofi un ārsti! Jūs uzzināsiet, ka Es esmu jūsu Kungs, kad jūs nāksiet pie Manis 

jautāt, jo jūs pieredzēsiet, kā Es atbildēšu uz jūsu ļauniem un ļaunprātīgiem jautājumiem, un jūs klusēsiet, 

atbildot uz Maniem pretjautājumiem. Bet, ja jūs nožēlojat grēkus un esat nomākts, tad, neprasot Man 

pierādījumus, Es jums tos došu, un tie būs mīlestības un piedošanas pierādījumi. 

53 Es esmu vienīgais, kas var atrisināt jūsu konfliktus, kas patiesi dziedina jūsu slimības, kas glāsta 

bērnus un svētī vecus cilvēkus, kas, runājot ar cilvēku, glāsta un apgaismo viņa garu. Cilvēki un gadsimti 

pāries, bet ne Mans Trīsvienības Marijas garīgais darbs. 

Patiesi Es jums saku: šis darbs, kas ir Mans Likums un Mana Doktrīna, apgaismos cilvēci. 

Nešaubieties par Manu gudrību un neapšaubiet Manu taisnīgumu. Ja Es pieņemtu jūsu izaicinājumu, 

pietiktu ar vāju Manu dabas spēku elpu, lai pārvērstu jūsu zinātni un teorijas putekļos vai par neko. 

Nemeklējiet Mani kā Tiesnesi, meklējiet Mani kā Tēvu, jo Es esmu Mīlestība. 

54 Mīļie ļaudis, kuru uzdevums ir izplatīt Manu Vārdu starp cilvēkiem, kas šodien ir sastinguši 

materiālismā, iemācieties viņus mīlēt un vienmēr līdzjūtīgi izturēties pret tiem, kas nesaprot Manu 

bezgalīgās mīlestības mācību. 

55 Aizveriet savas lūpas, lai neklusētu, neizsmietu, netiesātu un nekritizētu. Apbruņojiet šo divpusējo 

zobenu, kas ievainots gan labajā, gan kreisajā pusē, kad to lietojat. Ja vēlaties cīnīties Manā vārdā, ņemiet 

rokās mīlestības zobenu. 

56 Aizveriet savas lūpas, lai tās nerunātu zaimojošus vārdus un no jauna nesagādātu kaunu. Tā vietā 

atveriet acis, lai jūs varētu atklāt ļaunumu un norobežoties no tā. Bet nenosodiet savus brāļus un māsas, 

cilvēci, jo jūs tai piederat un ciešat no tām pašām nedienām. Kad jūsu lūpas un sirds attīrīsies grēku 

nožēlas un labo darbu ūdenī, tās sāks runāt ar Mana Vārda patiesību, ko Es jums došu. 

57 Ja jūs runāsiet par Manu Doktrīnu, pirms tam neatjaunojušies un neapbruņojušies, tā vietā, lai 

modinātu ticību sirdīs, jūs izpelnīsieties tikai to cilvēku izsmieklu, kuri ir informēti par jūsu kļūdām. Ja, no 

otras puses, izsmiekls un kritika sasniedz jūsu sirdis pēc tam, kad esat "vērojuši" un lūguši, tie nevarēs jūs 

ievainot, jo jūs jau esat sevi pasargājuši ar ieročiem, kurus Es jums devu, proti, pacietību, žēlsirdību, 

lēnprātību un mīlestību. 
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58 Esiet pazemīgi, un tie, kas jūs mīl, darīs to patiesībā. Ja jūs neesat sasnieguši šo gara un miesas 

apbruņojumu, tad jums būtu labāk neturpināt sludināt Manu Vārdu, jo jums neizdosies sēt Manu sēklu 

tādā tīrībā, kādā Es jums to esmu devis, un tā vienmēr būs sajaukta ar jūsu nepilnībām. Pirms sējat, jums ir 

jāizpēta Mana mācība un jāizstudē tā, lai jūs spētu saprast un sekot Maniem norādījumiem. 

59 Ja jūs protat pieņemt sitienu pa labo vaigu un atdot kreiso savam aizvainotājam kā piedošanas, 

mīlestības un pazemības zīmi, tad varat ticēt, ka jūs sāksiet kļūt par Maniem mācekļiem. Tikai tad, kad 

starp cilvēkiem parādīsies piedošana, izbeigsies brāļu kari un sāksies visu tautu vienotība. 

60 Ar šīm mācībām es vēlos novērst to, ka kādu dienu jūs kļūsiet par liekuļiem, kas runā par 

mīlestību, nesavtīgu palīdzību un garīgumu, bet ar saviem darbiem dara tieši pretējo. Es jums to saku 

tādēļ, ka jūsu vidū ir daži, kas sludina, ka mīl Mani, bet viņu sirdīs nav mīlestības pret saviem brāļiem. 

61 Es gribu, lai jūs būtu sirsnīgi garīgajā un materiālajā ziņā, lai Es varētu jūs saukt par Saviem 

cienīgiem bērniem. Jo citādi Mana balss nesamierināmi sasniegs jūsu garu un nosauks jūs par liekuļiem, 

kā Es nosaucu farizeju sektu Otrajā Laikā, kas bija dzīvs kapa tēls - no ārpuses nokrāsots balti, pulēts un 

klāts ziediem, bet iekšpusē slēpās tikai puve un nāve. 

62 Es dzirdu tos, kas Man saka: "Skolotāj, mēs domājam, ka tas ir ļoti smags pārbaudījums - uzlikt 

kreiso vaigu tam, kas mūs sitis pa labo. Tomēr mēs vēlamies būt tavi mācekļi. 

63 Ak, cilvēki, kuri, dzirdot Manu Vārdu, vienmēr uztver to materiālā nozīmē, neapstājoties, lai 

saprastu to garīgajā nozīmē! Es jums saku, ka tāpat kā jūs varat saņemt sitienu pa vaigu, jūs varat tikt 

ievainoti savā sirdī, morāli vai pat dvēselē. Bet nedomājiet, ka šis pārbaudījums, ko es no jums prasīšu, ir 

lielākais, ko jūs varat izturēt. Šajā Trešajā Laikā Es jums jautāju mazliet vairāk, kad Savā Mācības Vārdā 

jautāju: Ja jūsu tēva slepkava, redzot, ka viņu vajā cilvēciskais taisnīgums, klauvētu pie jūsu durvīm, lai 

lūgtu aizsardzību, vai jūs viņam sniegtu patvērumu, nenododami viņu, kā piedošanas zīmi? 

64 Šo pārbaudījumu es tagad lūdzu visiem, kas vēlas būt Svētā Gara mācekļi šajā laikā. 

65 Ja jūs īstenosiet šīs mācības, patiesi Es jums saku, jūs nopelnīsiet lielu atlīdzību. Bet jūs nedrīkstat 

gaidīt atlīdzību, kamēr esat šajā pasaulē. 

Es vēlreiz jūs mudinu netiesāt savu brāļu rīcību, jo, kā būs jūsu spriedums, tāds būs arī jūsu 

nosodījums. Atstājiet šo lietu Man - taisnīgu vai netaisnīgu, zināmu vai nezināmu, jo Es došu jūsu brāļiem 

to, kas viņiem pienākas, un jums to, kas pienākas jums. 

66 Esi pazemīgs visās savās dzīves darbībās, jūties neziņā par savu līdzcilvēku gudrību. 

67 Svētīgs, kas gatavojas, jo viņš dzirdēs Mani patiesībā. Svētīgs, kas šķīstās un pilda sava Kunga 

baušļus, jo viņš Mani redzēs. "Svētīgi garā nabadzīgie, jo viņu ir debesu valstība." 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 31  
1 Šajā manifestācijā aizveriet savas materiālās acis un paceliet savu garu uz savu Radītāju, jo Es 

runāšu tieši ar jūsu garu. 

2 Es apsolīju atgriezties pie jums un nevarēju neierasties uz šo tikšanos ar jūsu garu. 

3 Esiet mierā, uzmanīgi klausieties Mani un ļaujiet Mana Vārda kaltam pakāpeniski veidot jūsu garu. 

4 Tu esi daudz klejojis, meklējot vietu, kas tev dotu mieru, bet neesi to atradis. - Kad jūs pirmo reizi 

ieradāties šajās pieticīgajās vietās, lai dzirdētu Manu Vārdu, jūs neiedomājāties, ka tajās - nabadzīgās un 

neizteiksmīgās, kādas tās ir, - jūs atradīsiet mieru, pēc kura tik ļoti ilgojāties. 

5 Ar mīlestību Es jūs iekarošu sev caur mīlestību. Tāpēc Es jums dodu Savu pamācību, kas ir 

neizsmeļamu svētību avots. Es jums atstāju šo avotu, lai jūs tajā uzņemtu savus brāļus, "ceļiniekus", 

"klejotājus", ar tādu pašu rūpību un mīlestību, ar kādu es uzņēmu jūs. 

6 Cilvēks dzīvo ne tikai no maizes, bet arī no Mana Vārda. Tevī ir izsalkums un slāpes, kas nav 

fiziskas, un, lai iegūtu jaunus spēkus, tu meklē Gara ūdeni un maizi. Bija nepieciešams, lai sāpes jūs 

nomocītu, lai jūs varētu saprast mācības, ko Es jums devu Otrajā Laikā. 

7 Daži ar šausmām jautā Man: "Kungs, vai cilvēciskā mīlestība ir aizliegta un necienīga Tavā 

priekšā, un vai Tu atzīsti tikai garīgo mīlestību?" Bet es jums atbildu: Nebīstieties. Augstākā un tīrākā 

mīlestība pieder garam. 

Bet Es arī ieliku miesā sirdi, lai tā varētu mīlēt uz zemes, un Es devu cilvēkam maņas, lai ar to palīdzību 

viņš varētu baudīt visu, kas viņam ir apkārt. 

8 Es uzticēju cilvēku dzīvību gariem, lai tie apdzīvotu zemi un pēc tam uz tās pārbaudītu savu 

mīlestību uz Dievu. Tāpēc es sadalīju cilvēka dabu divās daļās un devu spēcīgāko daļu vienai un vājāko - 

otrai; šīs daļas bija vīrietis un sieviete. Tikai apvienojušies viņi var būt stipri un laimīgi; tādēļ Es iedibināju 

laulību. Es svētīju cilvēcisko mīlestību, kad to paaugstina Gara mīlestība. 

9 Mīlestība, kas tiek izjusta tikai caur ķermeni, ir raksturīga bezjūtīgām būtnēm, jo tām nepiemīt 

gars, kas izgaismo saprātīgu būtņu dzīvi. No pilnīgas garīgās sapratnes savienībām jānāk labiem augļiem, 

un tajās jāiekļaujas gaismas gariem. 

10 Ir pienācis laiks attīrīt savu sēklu, lai jūs veidotu garīgi un fiziski stipru ģimeni. 

11 Saprotiet Mani, Mani bērni, pareizi interpretējiet Manu Voli, jau tuvojas 1950. gads. Atcerieties, 

ka tieši to Es esmu norādījis kā šī pasludinājuma beigas. Es gribu, lai jūs tajā laikā atrastu sagatavotus, jo 

tikai tie, kas to ir sasnieguši, paliks noturīgi garīgajā brieduma līmenī, ko viņi ir sasnieguši. Tie būs tie, kas 

patiesi liecinās par Mani. 

12 Tikai tie, kas būs sevi garīgi pilnveidojuši, spēs atklāt Manu darbu tā jaunajā izpausmes formā. Bet 

kā viņi to darīs, lai saņemtu vajadzīgo iedvesmu pieņemt Manas domas un nodot Manus garīgos 

vēstījumus? - Vērojot un lūdzot. 

13 Es vēlos, lai visi, nevis tikai daži, nonāktu tik tālu, lai jūsu liecība kalpotu cilvēces labā. 

Atcerieties, ka, ja daži no jums domā vienādi, bet citi citādi, jūs tikai radīsiet apjukumu saviem brāļiem. 

14 Šī vārda būtība nekad nav mainījusies, kopš Damiana Ovjedo sāka to lietot. Bet kur ir šo vārdu 

rezultāts? Kas ar viņiem notika? - Paslēpti ir to dievišķo mācības vārdu noraksti, kas bija pirmie šajā laikā, 

kad Mans Vārds tik bagātīgi izplūda jūsu vidū. 

Šīm mācībām ir jānāk gaismā, lai rīt jūs varētu liecināt par to, kāds bija šīs manifestācijas sākums. 

Tādējādi jums būs pilnīga Mana Vārda grāmata šajā Trešajā Laikā, tādējādi jūs zināsiet Manas pirmās 

mācības datumu, tās saturu un pēdējās mācības datumu, ko Es jums došu 1950. gadā, kad šis laika posms 

būs beidzies. 

15 Šodien jūs vēl nenojaušat, kāds haoss valdīs cilvēcē pēc tam, kad Mans Vārds būs beidzies. Vai 

varat iedomāties, kādu satricinājumu šāda valsts izraisīs tautās? - Garā būs izlaidība, un jums ir jābūt 

gataviem tai pretoties. Atcerieties, ka ar katru vecumu pieaug jūsu atbildība, jo ar katru jaunu vecumu, 

tauta, jums ir arvien lielākas zināšanas par Manu Likumu. 

Jūsu mantojums ir ļoti liels, un ir svarīgi, lai jūs to atstāt saviem brāļiem, kuriem tas ir nepieciešams, 

pirms jūs aiziet no šīs zemes. 
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16 Padariet savu sirdi jūtīgu, lai jūs saprastu Manu Vārdu, jo jūs to vēl neesat sapratuši. Ja jūs 

nebūsiet sagatavojušies, kā jūs pieņemsiet un sapratīsiet Manu mācību, kad Es jums rīt to uzticēšu caur 

iedvesmu? 

17 Vienojieties patiesībā un garā, un tad jūs vairs nesadalīsiesit pat lielākajos pārbaudījumos. Tikai 

viens Dievs, tikai viena griba un tikai viens Vārds ir bijis ar jums. Tāpēc nākotnē neradīsies neviens cits 

likums kā tas, ko Es jums esmu devis tagad. 

18 Nekļūstiet vāji, cilvēki! Atcerieties katru mirkli, kad Es esmu jūs aicinājis stiprus. Ja Es neesmu 

vīlies jūsu ticībā un esmu jums pierādījis, ka Mana Vārda garīgais saturs nav mainīgs, kāpēc gan jums 

vajadzētu vilties savos brāļos, rādot viņiem sliktu piemēru? Ir pienācis laiks pakāpeniski sagatavot to, ko 

atstāsiet mantojumā nākamajām paaudzēm. 

19 Daudzi savas sirds dziļumos Man saka: "Skolotāj, vai Tu redzi, ka mēs gatavojamies kļūt neticīgi? 

Vai tas ir iespējams?" - Bet Es atbildu tāpat, kā Saviem apustuļiem Otrajā Laikā: "Es teicu: "Esiet nomodā 

un lūdzieties, lai jūs neiekristu kārdinājumā." Jo, pat ja šodien jūs esat tikai "mazi bērni", kas cenšas 

pārvērsties par Maniem mācekļiem, jūsu neatlaidība ļaus jums sasniegt cēlu izlīdzinājumu. Es nepametīšu, 

līdz 1950. gada beigās došu jums Savus pēdējos norādījumus. 

20 Sajūtiet Manu mīlestību tuvu sev, uzticiet Man savas rūpes, mierā sarunājieties ar Mani, un patiesi 

Es jums saku, ka pēc tam jūs jutīsieties stiprāki. Kāpēc jūs nākat pie Manis ar bailēm? Vai jūs domājat, ka 

es jūs nododu saviem brāļiem? 

21 Es dzirdu, kā jūs savas sirds dziļumos Man sakāt: "Skolotāj, kā gan mums būtu jāpieņem, ja mēs 

esam tik aptraipīti ar saviem grēkiem, bet Tu esi pati pilnība?" 

22 Es jums atbildu, cilvēku bērni: vai jūs domājat, ka es nezināju, ka jūs esat apgānīti, kad es nācu jūs 

meklēt? - Es visu zināju, Man nekas nav nezināms. Tāpēc Es esmu vērsies pie jums, lai dotu jums Savu 

Mīlestības mācību, kas jūs izglābs no visām lamatām un palīdzēs jums attīrīties no visiem grēkiem. 

23 Kāpēc nabagi, pasaules izstumtie, jūtas kā visnecienīgākie Manas mīlestības cienītāji? Vai tāpēc, 

ka viņi ir dzirdējuši, ka Es esmu karalis? - Cik lēni jūs saprotat Dievišķās mācības! Vai jūs neesat 

sapratuši, ka Es kļuvu cilvēks Otrajā Laikā, lai sniegtu jums vislielāko pazemības mācību? Atcerieties, ka 

Jēzū Es piedzimu starp nabagiem un dzīvoju starp viņiem, ka Es staigāju ar viņiem pa ceļiem, ka Es 

apmeklēju viņu mājas un sēdos pie viņu galda, ka Es dziedināju viņu slimās miesas, glāstīju viņu bērnus, 

cietu un raudāju kopā ar viņiem visiem. 

24 Lūk, šeit ir tas pats Kungs, bet šodien Viņš nāk garā. Šim Ķēniņam nav ne kroņa, ne purpura 

apmetņa, ne sceptera. Vienkārši es dzīvoju pilnībā un valdu ar mīlestību. 

25 Kāpēc Man vajadzētu parādīt Sevi krāšņās pilīs, greznībā un ceremonijās, ja tas nav domāts Man? 

Patiesi Es jums saku: tiem, kas iedomājas Mani greznībā un ārējā krāšņumā, ir maldīgs priekšstats par to, 

kas ir Mana Dievišķība. 

26 Būs daudzi, kas brīnīsies, ka es kā Kristus tagad esmu sev piešķīris dievišķību, un teiks: "Kā tas ir, 

ka Tu, kas reiz teici, ka esi nācis tikai tādēļ, lai pildītu Tēva gribu, tagad runā ar mums tā, it kā Tu pats 

būtu Tēvs?" - Bet es jums atbildu: Saprotiet, ka Kristus runāja kā Dievišķība, būdams Dieva "Vārds", un 

ka šodien no jauna Vārds uz jums runā Garā. Tādēļ es jums saku, ka Tēvs, Vārds un Svētais Gars ir viens 

Dievs. 

27 Tu esi radīts no matērijas, kurā Es esmu ielicis dvēseli, un tai Es esmu piešķīris garu. Vai tāpēc jūs 

sakāt, ka katrā cilvēkā mājo trīs personas? 

28 Šie trīs spēki veido vienotu būtni, pat ja katra tās daļa izpaužas dažādos veidos. 

29 Kad cilvēkā pastāv pilnīga harmonija starp trim dabām, no kurām tas ir veidots, tā ir līdzīga 

harmonijai, kas pastāv Dievā, jo tad cilvēkā ir tikai viena griba, proti, sasniegt garīgās pilnības virsotni. 

30 Cilvēki, jau ilgu laiku es esmu jūs mācījis par jūsu cīņu. Bet ar Mani paliek tikai tie, kuri ir 

atbrīvojušies no ambicioziem, materiāliem mērķiem un savu dzīves mērķi saskata tikai garīgo mācību 

apguvē. Pat starp tiem, kas jau aizgājuši aizsaulē, ir daudzi, kas klausās Mani no savas attīstības pakāpes. 

Cik daudzi no "pirmajiem" nespēja izturēt un būt uzticīgi Man! Viņi negribēja gaidīt, līdz pirmās sēklas 

nesīs augļus. Viņi svārstījās savā ticībā, šaubījās, neparedzēja to varenību, kas vēl bija jāizplūst uz 

"pēdējiem". Bet, kad viņi atgriezīsies, šīs tautas kliegšanas un līksmības vadīti, viņiem būs jāieņem pēdējā 

vieta. 
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31 Tam vajadzētu kalpot par mācību tiem, kas šodien, lai gan redz sēklu vairošanos, joprojām šaubās 

par šīs mācības uzplaukumu. 

32 Dematerializējiet sevi, no šodienas pievērsieties Dievam ārkārtīgi vienkāršās formās, tādējādi 

sagatavojot sevi un padarot sevi piemērotus garīgai savienībai ar savu Kungu. Arī šodien man jārunā ar 

jums ar šo ķermeņu starpniecību, lai jūs stiprinātos ticībā un sajustu, ka esmu jums tuvu jūsu sirds 

dziļumos. 

33 Izpildiet (savu uzdevumu), tauta, un Es jūs (Savus apsolījumus) izpildīšu. Lieciniet par Mani, un 

Es liecināšu par jums. Atbrīvojiet sevi no visa savtīguma, ja vēlaties patiesībā piederēt pie Maniem 

darbiniekiem, kuriem Mans Vārds ir jādara zināms cilvēkiem. Beidziet rūpēties tikai par sevi un sāciet 

rūpēties par saviem līdzcilvēkiem. Es gribu, lai jūs atklājat augstāko svētlaimi, kas rodas, atvieglojot sāpes 

kādam citam. 

34 Manā mierinājuma, gaismas un mīlestības Vārdā nesiet saviem brāļiem balzāmu, ko Es jums esmu 

uzticējis. 

35 Kādu dienu jūs sapratīsiet, ka gara gudrība ir pārāka par intelekta zinātni, jo cilvēka intelekts atklāj 

tikai to, ko viņam atklāj viņa gars. Es jums dodu šo padomu, jo daudzi no jums teiks: "Kā es varu 

dziedināt slimos, ja es nezinu dziedināšanas zinātni?" 

36 Esiet žēlsirdīgi pret saviem brāļiem, esiet ticīgi, ziniet, kā lūgt, un ar šiem nopelniem dariet sevi 

cienīgus Manas žēlastības. Patiesi es jums saku, tad jūs pieredzēsiet, kā ir iespējams darīt brīnumus. 

37 Ja, neraugoties uz Maniem norādījumiem, ir kāds, kas šaubās, ka šis Vārds nāk no Tēva, lai viņš 

jautā Maniem darbiniekiem, šiem cilvēkiem, kas seko Man, un viņš saņems tūkstošiem liecību, kas viņam 

pastāstīs par patiesiem brīnumiem, kas pārsteigs zinātniekus, kuri tos uzzinās. 

38 Labi klausieties: kad Es jums vairs nedošu Savu Vārdu, lai šī tauta kļūst par Manas garīgās sēklas 

sējējiem. Bet es jums jautāju: Kāda būs jūsu apņemšanās attiecībā uz norādījumiem, ko esat saņēmuši no 

Manis? Vai jūs būsiet gatavi uzticīgi nodot tālāk Manas iedvesmas? - Nesoliet Man neko par to, ko jūs 

darīsiet šajās dienās, bet turpiniet klausīties šo mācību un iegremdējiet sevi tajā. Šodien jūs esat vienoti ap 

Skolotāju, bet "rīt" jūs nezināt, cik daudzi no jums novērsīsies no Manis, nepaklausot Maniem baušļiem. 

39 Neļaujiet gadiem paiet garām neizmantotiem, katru dienu rūpējieties par to, lai garīgajā ceļā spertu 

vēl vienu soli uz priekšu. Ejiet ar stingru soli, neviens nedrīkst iet steigā, lai tikai justos priekšā citiem, jo 

viņa paklupšana būtu ļoti sāpīga. 

40 Es gribu, lai jūs kļūtu stipri ar savu domāšanu, ar intuīciju, ar savu darbu garīgumu, lai jūs savā 

dzīvē neradītu ne mazāko sāpju un būtu gatavi atvieglot visas ciešanas, kas parādās jūsu ceļā. 

41 Es jums esmu devis daudzas mācības, ak, cilvēki, dažas dziļākas par citām. Es runāju ar visiem 

Saviem bērniem, ar tiem, kas ir priekšā, un ar "pēdējiem". Tas ir nepieciešams, jo arvien nāk jauni "mazi 

bērni", kas vēlas šo Vārdu, un, tāpat kā es to darīju ar jums, es sākšu ar visvienkāršākajām mācībām. 

42 Es jautāju "pēdējiem": Vai jūs domājat, ka jums nav garīgās misijas? Vai jūs nejūtaties atbildīgs 

par cilvēci? Ja jūs tā domājat, jūs maldāties, jo jūsu dāvanas un misijas ir tikpat lielas kā tās, kuras jūs 

redzat, ko Es izmantoju, lai dotu jums Savus norādījumus. Viņi domāja tāpat kā jūs, kad pirmo reizi 

dzirdēja Mani, un paskatieties uz viņiem tagad: Cik ļoti viņi kļūdījās! 

43 Palieciet uz šī ceļa, jo drīz jūs sapratīsiet, kas jums pieder un kāda misija jums ir jāpilda uz zemes. 

44 Saprotiet, ka Man, jūsu Dievam, nav ne sākuma, ne arī gala. Es esmu mūžīgs un šajā laikā atklāju 

jums daudzus garīgās dzīves noslēpumus. Šīs zināšanas jūs vedīs pie tā, lai jūs pildītu likumu mīlestībā un 

uzticībā savam liktenim. 

45 Ir pienācis laiks, kad Es jums atklāju jaunas mācības, un tas jums šķiet, it kā Tēvs pēc ilgas 

prombūtnes būtu atgriezies pie Saviem bērniem. 

46 Es jums dāvāju brīvo gribu, jo jūsu dvēsele ir novietota gara ceļa sākumā, kura beigās ir tās 

attīrīšanās un pilnveidošanās mērķis. Lai sasniegtu šo laimi, jums ir jānonāk pie tās ar mīlestības, ticības 

un nelokāmības nopelniem. 

47 Cik skaista ir brīvas gribas dāvana un cik slikti cilvēks to ir izmantojis. Bet pēc šīs ilgās pieredzes 

gars pacelsies, nostiprināsies pār pasaules kaislībām un izmantos šo svētīgo brīvību tikai sava Tēva 

pagodināšanai. 
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48 Ziedi izaug no augiem un sniedz man savu smaržu. Tāds ir viņu liktenis, no kura viņi nevarēja 

izvairīties, jo viņiem trūkst gara un līdz ar to arī brīvības dāvanas. Putni Man piedāvā savu dziesmu, taču 

viņi nevarētu darīt neko citu, jo tie ir radīti, lai to darītu, un viņiem nav brīvas gribas. 

49 Cik liels būs jūsu nopelns dienā, kad arī jūs būsiet kā ziedi vai putni, lai gan sirds, pateicoties 

brīvai gribai, gribētu jūs ar savām kaislībām novest no jūsu uzdevumu izpildes ceļa. Tas būs gara laiks, jo 

tas ieņems savu likumīgo vietu, un tas būs arī matērijas laiks, kad tā atzīs savu pakārtoto stāvokli un abas 

ļaus vadīties pēc sirdsapziņas. Harmonija, kas tad pastāvēs cilvēkā, būs tāda pati, kāda pastāv visās radītās 

lietās. Manu klātbūtni cilvēki ne tikai atpazīs, bet pat jutīs. 

50 Tuvojas laiks, kad cilvēki Man pienesīs patieso nodevu, kad viņi pārstās dedzināt vīraku, ko tie 

Man ir ziedojuši kopš pirmajām dienām - vīraku, kas ne vienmēr ir runājis ar Mani par tīriem darbiem, bet 

bieži vien ir bijis caurstrāvots ar cilvēku ļaunumu. Dāvana, kas aizstās vīraku, būs jūsu mīlestība, kas Mani 

sasniegs. 

51 Jūs zināt, ka esat radīti "pēc Mana tēla un līdzības", bet, kad jūs to sakāt, jūs domājat par savu 

cilvēka veidolu. Es jums saku, ka Mana līdzība nav tur, bet gan jūsu garā, kam, lai kļūtu līdzīgs Man, ir 

sevi pilnveidot, praktizējot tikumus. 

52 Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība, Es esmu Taisnība un Labums, un tas viss nāk no Dievišķās 

Mīlestības. Vai tagad jūs saprotat, kādiem jums jābūt, lai jūs būtu "pēc Mana tēla un līdzības"? 

53 Jūsu radīšanas iemesls bija mīlestība, Dievišķā ilgas dalīties ar kādu Manā spēkā, un iemesls, 

kāpēc Es jums piešķīru gribas brīvību, arī bija mīlestība. Es gribēju, lai Mani bērni justos mīlēti - nevis ar 

likumu, bet ar spontānu sajūtu, kas brīvi izplūst no viņu gara. 

54 Cilvēki, kaislību varmācības pārņemti, savos grēkos ir tik dziļi iegrimuši, ka ir zaudējuši jebkādu 

cerību uz pestīšanu. Bet nav neviena, kas nevar tikt dziedināts. Jo dvēsele - kad tā būs pārliecinājusies, ka 

cilvēciskās vētras nebeigsies, kamēr tā neklausīsies sirdsapziņas balsī - celsies un pildīs Manu likumu, līdz 

sasniegs sava likteņa mērķi, kas nav uz zemes, bet gan mūžībā. 

55 Tie, kas domā, ka eksistence ir bezjēdzīga, domājot par cīņas un sāpju bezjēdzību, nezina, ka dzīve 

ir meistars, kas veido, un sāpes ir kalts, kas pilnveido. Nedomājiet, ka es radīju sāpes, lai pasniegtu jums 

tās kausā, nedomājiet, ka es liku jums krist. Cilvēks pats no sevis ir kļuvis nepaklausīgs, un tāpēc viņam 

arī pašam ar saviem spēkiem ir jāceļas augšup. Tāpat jums nevajadzētu domāt, ka tikai sāpes jūs 

pilnveidos; nē, jūs Mani sasniegsiet arī ar mīlestības darbību, jo Es esmu mīlestība. 

56 Ja Es jūs ievirzīju garā un grūtā ceļā, atcerieties, ka Es jūs pavadu šajā ceļā, turpinu jūs mācīt un 

palīdzu jums ar jūsu krustu. Un, lai sniegtu jums pierādījumu, ka Es esmu ar jums, Es esmu tik tālu, ka 

kļuvu par cilvēku, kļuvu redzams un taustāms. Bet jūs esat muļķīgi savos spriedumos, jūs šaubāties, kad 

redzat Mani cilvēcisku, un sakāt, ka jūsu acīm nav iespējams redzēt Dievu. Bet, kad Es jums saku, ka Es 

esmu Gars, jūs sakāt: "Kā ir iespējams atpazīt un ticēt tam, ko jūs neredzat?" 

57 Jūs esat sasnieguši tādu attīstības līmeni, ka varat saprast Mani Manā Dievišķajā Būtībā un sajust 

Mani kā Garu. Gara evolūcija un reinkarnācija ir pakāpeniski sagatavojusi jūs Manas jaunās mācības 

saņemšanai. 

58 Kad tumsa, kas ir aptvērusi cilvēci, izkliedēsies un kļūs gaisma garā, viņi sajutīs jaunā laikmeta 

klātbūtni, jo Elija ir atgriezies pie cilvēces. Bet, tā kā viņi nevarēja Viņu redzēt, bija nepieciešams, lai Viņa 

gars izpaustos caur cilvēka prātu, un Viņš parādījās redzētāju priekšā ar pravieša Elijas tēlu: virs 

mākoņiem savā ugunīgajā ratā. 

59 Elija ir nācis šajā laikā kā priekšgājējs, lai sagatavotu Manu atnākšanu. Viņš ir nācis kā pravietis, 

lai pasludinātu jums jauno laikmetu ar tā cīņām un pārbaudījumiem, bet arī ar tā atklāsmju gudrību. Viņš 

nāk ar savu gaismas transportlīdzekli, lai aicinātu jūs uz tā kāpt, lai aizvestu jūs virs mākoņiem un aizvestu 

uz garīgajām mājām, kur valda miers. Uzticieties Viņam kā Labajam Gani, sekojiet Viņam garīgi, kā 

cilvēki sekoja Mozum Pirmajā Laikā. Lūdzieties, lai Viņš jums palīdz pildīt jūsu misiju, un, ja vēlaties 

Viņam sekot, dariet to. 

60 Pirms Elija tika aizvests ugunīgajā ratā un aizvests uz debesu augstumiem, Elīsa lūdza, lai viņš 

viņam nodod savu pravietisko dāvanu un garu, lai viņš būtu tāds, kāds bija Elija uz zemes; un Elija viņam 

atstāja savu mēteli kā pierādījumu tam, ka viņš pilda sava mācekļa vēlmi. Bet Elijas gars un viņa 

pravietiskā dāvana bija Elīzā kā acīmredzama garīgās saiknes ar cilvēkiem un gara pārtapšanas zīme. 

61 Katrā laikmetā un ar katru dievišķo atklāsmi cilvēkiem parādās Elija. 
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62 Mesija vēl nebija nācis uz zemes, vēl pavisam drīz Viņš piedzims kā cilvēks, un jau pravieša gars 

bija iemiesojies Jāņa, kurš vēlāk tika saukts par Kristītāju, miesā, lai pasludinātu Debesu valstības tuvumu, 

kas būs Vārda klātbūtne starp cilvēkiem. 

63 Vēlāk, kad Es pārtapu uz Taboras kalna, lai parādītu Sevi garā dažu Savu mācekļu priekšā, Elija 

nāca kopā ar Mozu, lai ieņemtu vietu līdzās savam Kungam. Šādā veidā viņš lika saprast, ka nākotnē 

viņam ir uzticēts laiks, kad cilvēcei būs jūtama viņa klātbūtne, lai atmodinātu guļošo cilvēku garu gaišai 

un pilnīgai dzīvei. 

64 Šis ir laiks, kas uzticēts Elijam, lai atmodinātu cilvēci. Viņš ir priekšgājējs, kas dosies no tautas pie 

tautas, no tautas pie tautas, no cilvēka pie cilvēka, lai runātu ar viņiem, kā to savulaik darīja Jānis Jordānas 

krastā, kad viņš runāja ar ļaudīm un teica, lai tie gatavojas, jo Dieva Valstība jau ir tuvu. Tagad viņš ar 

savu garīgo balsi sacīs viņiem, lai viņi pulcējas sevī, jo Tā Kunga klātbūtne kā Svētais Gars ir ar 

cilvēkiem. 

65 Kad Elija būs sagatavojis cilvēci un sagatavojis Tā Kunga ceļus, viņš atgriezīsies pie Tēva. 

66 Kad tas notiks, neprasiet, lai viņš jums atstāj savu apmetni, kā viņš to atstāja Elīsei, jo viņš ir 

kļuvis garīgi pazīstams, laiki ir mainījušies, un jūs aizmirsīsiet emblēmas. Bet pravietisko dāvanu Viņš 

jums atstās kā mīlestības dāvanu un kā liecību, ka Viņš bija jūsu vidū. 

67 Apbruņojieties, mācekļi, mācieties no Manis, lai Es varētu jūs sūtīt starp cilvēkiem un darīt zināmu 

Manu izpausmi kā Svēto Garu un teikt viņiem kā Jānis: "Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir 

tuvojusies cilvēkiem." 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 32  
1 Sagatavojieties, jo Es gribu, lai jūs skaidri saprastu Mana Vārda garīgo nozīmi, ko Es jums dāvāju 

šajā Trešajā Laikā. 

2 Jūs vēl esat mazi bērni, taču jums jau vajadzētu būt lieliskiem mācekļiem, jo esat dzīvojuši 

vairākās inkarnācijās. Tikai pirmajā reizē jums jābūt bērniem, lai otrajā reizē izaugtu par jauniešiem un 

trešajā reizē sasniegtu briedumu. 

3 Es jūs vienmēr esmu redzējis kā mazus bērnus. Savā garīgajā bērnībā jūs dzīvojāt nevainīgi, 

nepietiekami attīstīti savās spējās un jūtībās, bez zināšanām par savas dzīves sākumu. Tad jūs saņēmāt 

Manas pirmās mācības un atklāsmes. 

Otrajā laikmetā jums jau vajadzētu būt jauniešiem, kas dzīvo pilnīgā garīgajā jaunībā un paaugstinātā 

formā. Bet Es atradu jūs nomāktus, apspiestus, rituālu un tradīciju sasaistītus, un, redzēdams, ka jūs neesat 

izmantojuši Manas mācības, Es atnācu, lai ar Saviem žēlastības un mīlestības piemēriem parādītu jums 

ceļu, kas jūs aizvedīs uz Apsolīto Zemi, un sagatavotu jūs pašreizējam jauno mācību posmam, ko Es jums 

esmu apsolījis dot. 

Es jums teicu būt stipriem, cīnīties, lai neiekristu jaunā verdzībā. Bet ko jūs esat darījuši no Manas 

mācības? - Jūs joprojām nepazīstat Manu mācību. Kāpēc jūs esat aizmirsuši jums doto apsolījumu, ka Es 

atgriezīšos pie jums garīgi? Es esmu klātesošs garā, kā Es jums piedāvāju, bet jūs Mani nepazīstat. 

Jūs jautājat, kāpēc Es jūs saucu par Izraēlu, un pieprasāt no Manis pierādījumus, lai ticētu. - Kāpēc jūs 

esat nodevušies elkdievībai un misticismam*, jaucot materiālos pielūgsmes aktus ar garīgo Dieva 

pielūgsmi? Es redzu, ka jūs mulsina viltus mācības, ar kurām jūsu brāļi ir novirzījuši jūs no ceļa uz 

augstāku attīstību. 
* Tas attiecas uz ticību, ka sakramenta saņemšana vai piedalīšanās svētceļojumā izraisa brīnumainu spēku. 

Jūs sūdzaties, jo jums trūkst brīvības. Es redzu, ko tu esi cietis no tā rūgtā kausa, kuru tu esi iztukšojis 

līdz galam. Taču nedomājiet, ka es jūs esmu sodījis: Nē, Es vienmēr esmu gribējis vadīt jūsu soļus, lai jūs 

mīlētu Mani kā Tēvu un sajustu Manu dievišķo aizsardzību. 

4 Daudzi gadsimti ir pagājuši kopš dienas, kad caur Jēzu Es jums devu Savu Vārdu un Savus pēdējos 

pamudinājumus, bet šodien Es jums parādos kā Svētais Gars, lai piepildītu Savu jums doto apsolījumu. Es 

neesmu kļuvis cilvēks, Es nāku Garā, un Mani redzēs tikai tie, kas ir sagatavoti. Kamēr jūs ticat Manam 

Vārdam un sekojat Man, citi nepieņem Manu izpausmi un noliedz to. Man nācās sniegt viņiem lieliskus 

pierādījumus, un, pateicoties viņiem, es pamazām esmu uzvarējis viņu neticību. 

Mīlestība un pacietība, ko Es vienmēr esmu jums izrādījis, ļauj jums saprast, ka tikai jūsu Tēvs var jūs 

mīlēt un pamācīt šādā veidā. Es jūs sargāju un daru jūsu krustu vieglu, lai jūs nekļūdītos. Es ļauju jums 

sajust Manu mieru, lai jūs varētu iet savu ceļu, pilni paļāvības uz Mani. 

5 Jūs vienmēr esat cietuši, jo neesat klausījuši Manam pazemības piemēram. Jūs neesat padomājuši, 

cik zemu Es esmu nācis, lai padarītu Sevi jums saprotamu un dzirdamu. Bet es jums piedodu, jo jūs 

piederat pie pirmās tautas, pie pirmdzimtajiem. 

Dzīvojiet saskaņā ar Manu piemēru un gādājiet, lai cilvēce Mani mīlētu un tuvotos Man. Jo cilvēki 

vairs nesaprot, kā Mani meklēt, viņi nejūt Manu klātbūtni, neatpazīst Manus labumus un piedēvē Manus 

brīnumus nejaušībai. Viņi neuzticas Man un savā lielajā apjukumā dzīvo bezrūpīgi. 

Es jums esmu teicis, ka neviena koka lapa nekustas bez Manas gribas. Jūs zināt, ka Es pārvaldu 

Visumu ar Saviem mīlestības likumiem, ka visas būtnes Man ir paklausīgas. Tikai cilvēks mēģina apiet šos 

likumus, nevēloties izmantot savu brīvo gribu. 

6 Atpūtieties no savas dzīves pārdzīvojumiem. Šodien jūs nomāc jūsu ciešanu smagums, jūsu garā ir 

sāpes, un no jūsu acīm asaras līst nožēlas par jūsu pārkāpumiem. - Jūs esat tikuši nepareizi novērtēti, jo 

esat sekojuši Manai Lietai. Bet Es jums esmu teicis, ka, ja jūs sagatavosieties, jūs spēsiet pārvarēt un 

panest savu brāļu spriedumus ar spēku, ko jums dos labdarības prakse. 

7 Ne velti Es jūs esmu izvēlējies par instrumentiem, lai izplatītu Manu Vārdu. Es uzticos jums. Es 

jums uzticu grūtu misiju, lai ar savu piemēru nesat pestīšanu saviem brāļiem. Sēkla ir jūsos, tā ir tā pati 

sēkla, caur kuru Es jums devu dzīvību no paša sākuma. Pateicoties jūsu darbam un rūpēm, es sagaidu 

labus augļus no jūsu sēklas. Dariet vieglu savu krustu, ko nesat, ar mīlestību pildot misiju, ko esmu jums 

uzticējis. Pabeidziet savu darbu, nebaidieties no ķermeņa nāves, atcerieties, ka jūsu gars nekad nemirs. Tā 
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tikai atbrīvosies no ķermeņa matērijas, kas tai tika piešķirta kā līdzeklis, lai dzīvotu uz zemes, un kas pēc 

tam, kad tās uzdevums būs izpildīts, atdos savu nodokli zemei. Bet jūsu gars kļūs brīvs, lai dotos uz 

neierobežotiem apvāršņiem, tādējādi uzsākot jaunu dzīvi, kurā jūs atradīsiet atalgojumu par savu darbu 

šajā pasaulē. 

8 Atmetiet kļūdainas paražas un tradīcijas. Izmantojiet Manas mācības gaismu, lai jūsu šaubas tiktu 

kliedētas un noslēpumi noskaidroti, kā Mana griba. 

9 Es jums parādīšu patieso gara dzīvi, lai jūs nedzīvotu nepamatotu draudu priekšā un neizpildītu 

Manu Likumu tikai bailēs no soda, par ko jums ir runājuši tie, kas nav sapratuši (pareizi), kā interpretēt 

Manu Vārdu. Izprotiet Manu Likumu, tas nav sarežģīts vai grūti saprotams. Neviens, kurš to zina un 

rīkojas saskaņā ar to, netiks apkaunots, nedz arī ļausies viltus vārdiem vai pareģojumiem, nepareiziem 

priekšstatiem vai sliktām interpretācijām. Mans likums ir vienkāršs, tas vienmēr rāda ceļu, pa kuru tev 

jāiet. Uzticieties Man, Es esmu ceļš, kas jūs aizvedīs uz Balto pilsētu, uz Apsolīto zemi, kuras vārti ir 

atvērti, gaidot jūsu ierašanos. 

10 Man ir bijis prieks jums dot mantojumu, kas pieder ne tikai jums, bet visai cilvēcei. Jūs esat 

saņēmuši tik daudz, ka jums ir pienākums dalīties šajā pārpilnībā ar ikvienu, kas to lūdz. Nesiet gaismu 

saviem brāļiem, kas cietumā izpalīdzas par saviem pārkāpumiem, mieriniet slimos, "svaidiet "* viņus ar 

savu mīlestību, kā Es to darīju Otrajā Laikā, un jūs redzēsiet, kā pār viņiem plūst Manas Žēlsirdības 

balzāms. Uzmundrini cietušos, māci viņiem padoties un dod viņiem jaunu spēku. Šādā veidā jūs 

izmantosiet savas dāvanas un jutīsieties stiprināti. 
* Skatīt 1. piezīmi grāmatas pielikumā 

11 Tev apkārt ir tikumīgo garu pasaule, kas nāk tev palīgā. Lūdziet uzticīgi un godbijīgi, un jūs 

saņemsiet to labumus. Aiciniet viņus bez jebkādām priekšrocībām, jo visus viņus Es esmu sagatavojis 

vienādi, visi viņi ir kļuvuši cienīgi nākt palīgā cilvēcei šajā laikā. Sekojiet viņu piemēram un vienojieties 

ar viņiem, lai sasniegtu augstu garīgā progresa mērķi. 

Es esmu ļāvis šai "garīgajai pasaulei "* jūs mācīt, un kaujā, kas tuvojas, viņi būs neuzvarami kareivji 

un jūsu aizstāvji. 
* Skatīt 2. piezīmi pielikumā 

12 Mans likums nav ierobežots, tas ir bezgalīgs, un jūs varat to piepildīt daudzos veidos. Es neprasu, 

lai jūs veiktu nevainojamus darbus, bet jums tā ir jāstudē un jāiepazīstas ar to, lai jūs varētu to praktiski 

pielietot. 

13 Es negribu, lai jūs uzskatītu, ka šie "mirkļi" šeit ir zaudēti vai slikti izmantoti pēc tam, kad tik ilgu 

laiku esat dzirdējuši Manu Vārdu. Ja būsiet neatlaidīgi, jums izdosies sevi garīgi pārveidot, un tad jūs 

būsiet kā atvērta grāmata saviem brāļiem. - Pēc 1950. gada jūs sasniegsiet lielāku augstumu. Es turpināšu 

sazināties ar jums caur iedvesmu, un cilvēki saņems jūsu vārdus kā manis sūtītos vēstījumus. Tajā laikā jūs 

sapratīsiet, cik gudra un dziļa ir bijusi Mana mācība. 

14 Pēc 1950. gada, kad beigsies Mana izpausme šajā formā, cilvēce piedzīvos lielus pārbaudījumus. 

Daba piedzīvos satricinājumus, viss tiks satricināts, visās jomās parādīsies sabrukuma pazīmes. 

Sagatavojieties un atbalstiet vājos šajā laikā, jo daudzi šajos pārbaudījumos padosies. 

15 Drīz pienāks 1950. gads, no kura daži baidās, bet citi ilgojas. Daudzas sektas un reliģijas domā par 

šo datumu un gaida notikumus, kas notiks ap šo laiku, lai spriestu par Manu Darbu. Citi jautās par zemes 

haosa cēloni, un jūs runāsiet ar viņiem Manā vārdā un pasludināsiet, ka pēc šī haosa cilvēce sasniegs ilgi 

gaidīto mieru. 

16 Jo Es neesmu nejūtīgs pret jūsu ciešanām, tās nāk pie Manis un sagādā Man sāpes. Kāpēc jūs sevi 

uzskatāt par svešiniekiem, lai gan dzīvojat vienā mājvietā, kas ir šī pasaule, un dalāties rasu, šķiru un 

ticību grupās? Es jums apsolu, ka noņemšu robežas un visus satuvināsim. Kronis un scepteri kritīs, vara un 

bagātība izzudīs, jo ir pienācis laiks šīm atšķirībām beigt pastāvēt. Pienāks diena, kad jums visiem vienādi 

piederēs zeme. Jūs pārvietosieties no viena stieņa uz otru, un neviens jūs neapturēs. 

17 Nozudīs liekulība, ļaunprātība, iedomība, lai atbrīvotu vietu mīlestībai un harmonijai. Un tās 

nopūtas, kas paceļas pie Manis no atraitnēm un bāreņiem, no maizes trūkuma, no bezmiera un bezprieka, 

pārvērtīsies mīlestības un pateicības slavas dziesmā, kas izskanēs no visiem Maniem bērniem. 
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18 Jūs nejūtaties nemierīgi savā tautā, jo jums ir miers un labklājība. Bet es jums saku: neuzticieties 

tam pārāk daudz. Ja vēlies saglabāt šo mieru, tev ir nevis jāguļ, bet jāskatās un jāiegūst nopelni. 

19 Strādnieki, es meklēju jūs pārbaudījumos, kā to citkārt darīju ar pacietīgo Ījabu. Taču nedomājiet, 

ka es to daru ar vēlmi likt jums ciest. Nē, tas ir ar nolūku padarīt jūsu garu stipru šajā ciešanu tīģelī. 

20 Nemēģiniet parādīt sevi šķīstiem Manā priekšā, kad jūsu sirdsapziņa jūs apsūdz par jūsu 

pārkāpumiem un grēkiem. Labāk ir, ja tu izdarīsi atzīšanos Tēva priekšā un ļausi, lai Viņa Vārds attīra tevi 

no visiem traipiem kā šķīstoša straume. Tad jūs jutīsieties cienīgi nākt savu brāļu priekšā, lai mācītu 

viņiem patiesību, ko satur Mana mācība. 

21 Mans miers ir jūsu tautā. Uzmanieties un lūdzieties, lai jūs nezaudētu šo žēlastību savu ļauno darbu 

dēļ. Glabājiet Manu mieru, krājiet Manu gudrību kā dārgumu. - Vai jūs neesat apzinājušies, ka karš jūs 

gaida, klauvē pie jūsu durvīm un liek lamatas, lai jūs sagrautu? Bet, ja jūs zināt, kā sargāt, nebaidieties, jo 

Es jums palīdzēšu, lai jūs uzvarētu savā cīņā. 

22 Es esmu Jehova, kas vienmēr esmu jūs izglābis no nāves. Es esmu vienīgais Dievs, kas ar jums 

runājis visos laikos. Kristus bija Mans Vārds, kas uz jums runāja caur Jēzu. Viņš jums teica: "Kas pazīst 

Dēlu, tas pazīst Tēvu." Un Svētais Gars, kas šodien runā uz jums, esmu arī Es, jo ir tikai viens Svētais 

Gars, tikai viens Vārds, un tas ir Mans. 

23 Klausieties, Mani mācekļi: Pirmajā Laikā Es jums devu Bauslību, Otrajā Es jums mācīju mīlestību, 

ar kādu jums šie baušļi jāinterpretē, un tagad, šajā Trešajā Laikā, Es jums sūtu Gaismu, lai jūs varētu 

iedziļināties visa jums atklātā jēgā. 

24 Kāpēc tad jūs vēlaties atklāt trīs dievības, ja pastāv tikai viens Dievišķais Gars, kas ir Mans? 

25 Es devu Bauslību pirmajiem cilvēkiem, bet Mozum pasludināju, ka sūtīšu Mesiju. Kristus, kurā Es 

jums devu Savu Vārdu, jums teica, kad Viņa misija jau tuvojās noslēgumam: "Es atgriezīšos pie Tēva, no 

kura Es esmu izgājis." Viņš jums arī teica: "Tēvs un Es esam viens." Bet pēc tam Viņš apsolīja jums sūtīt 

Patiesības Garu, kas saskaņā ar Manu gribu un atbilstoši jūsu attīstībai apgaismos Manu atklāsmju 

noslēpumu. 

26 Bet kurš var atklāt Manus noslēpumus un izskaidrot šīs mistērijas? Kurš cits, ja ne Es, var atraisīt 

Manas Gudrības Grāmatas zīmogus? 

27 Patiesi Es jums saku: Svētais Gars, kuru jūs patlaban uzskatāt par kaut ko atšķirīgu no Jehovas un 

Kristus, nav nekas cits kā gudrība, ko Es atklāju jūsu garam, lai jūs saprastu, redzētu un sajustu patiesību. 

28 Šodien Es gatavoju jūs uzņemt Manu Vārdu, lai tas krīt kā rasa uz slāpstošiem augiem, kā 

kristāldzidrs ūdens, kas remdē jūsu gara slāpes. Es jūs pieņemu savā Tēvišķajā mīlestībā kā maigus 

bērnus. 

29 Jūs sākat spert pirmos soļus uz stabilas zemes. Bet, ja jūs apstājaties un vēlāk neklausāties Manos 

baušļos, neaizšķērsojiet ceļu saviem brāļiem, tiem, kas nāks pēc jums pilni ilgas kalpot Man, tiem, kas ir 

sagatavojušies un gaida Mani. ko tu vari mācīt, ja tu nemācies Manu mācību? iedziļinieties Manā Darbā 

un ļaujiet sevi apgaismot, lai jūs varētu Mani saprast. Es esmu Alfa un Omega, katras mācības sākums un 

beigas. 

30 Šajā laikā es jums paziņoju par apmeklējumiem, kuriem ir jānotiek. Trīs ceturtdaļas zemes izzudīs, 

sāpes klauvēs pie katra cilvēka durvīm, un pasaule cietīs lielas grūtības. Bet, ja jūs sagatavosieties, tad 

caur vienu no jums reģions tiks izglābts. 

Zinātne, ko cilvēks ir sasniedzis, nebūs pietiekama, lai izārstētu dīvainās slimības, kas parādīsies. Tad 

jūs sapratīsiet, ka jums ir jāpaceļas pāri zemes lietām, lai dziedinātu un novērstu ļaunumu. "Izraēla" 

atbrīvos cilvēci no lielām grūtībām. Bet cik ļoti jums ir jāapbruņojas, lai piepildītu savu likteni. Šī laika 

apustuļi dosies no valsts uz valsti, nesdami Labo vēsti, un viņu dāvanas būs kā neizsīkstošs avots, kas 

pārpilns ar labumiem visiem cilvēkiem. 

31 Ar katru brīnumu, ko es viņiem dāvāšu, viņi modinās jaunu apustuļu ticību, un viņu misija būs 

liela. Bet bēdas viņiem, ja viņi kļūs tukši, jo tad viņi zaudēs savas dāvanas. 

32 Cieniet saviem brāļiem piešķirtās dāvanas. Kopiet man uzticēto koku, jo jūs visi esat strādnieki 

vienā un tajā pašā laukā. Mana žēlastība seko jums visur, Es zinu jūsu darbus un domas. Vērojiet un 

lūdzieties, jo cilvēkiem ir nepieciešama jūsu lūgšana par viņu garīgo attīstību. 
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33 Daudzi no jums uzskata, ka jūsu ciešanas ir pretrunā ar Tēva mīlestības likumu, jo jūs domājat: "Ja 

es esmu Dieva bērns, ja mani ir radījis visur klātesošais Tēvs, tad kāpēc Viņš ļāva man krist, kāpēc Viņš 

nav radījis mani paklausīgu, labu un pilnīgu?" 

34 Patiesi, es jums saku, ka jūs neesat domājuši par to, ko domājat. Tas, ko jūs uzskatāt par pretrunu 

ar Maniem Likumiem, ir tieši Mīlestības Likuma apstiprinājums. Bet, lai jūs to labāk saprastu, labi 

klausieties: 

Uz Debesu Dievišķajām kāpnēm atrodas bezgalīgs skaits būtņu, kuru garīgā pilnība ļauj tām veikt 

dažādus pakāpienus atkarībā no sasniegtās attīstības pakāpes. Jūsu gars tika radīts ar atbilstošām īpašībām, 

lai attīstītos pa šīm pilnības kāpnēm un sasniegtu mērķi, kas noteikts Radītāja augstajos padomos. 

35 Jūs nezināt šo garu likteni, bet Es jums saku, ka tas ir perfekts kā viss, ko Es esmu radījis. 

36 Jūs joprojām nesaprotat, kādas dāvanas jums ir devis Tēvs. Taču neuztraucieties, jo vēlāk jūs tos 

apzināsieties un pieredzēsiet, kā tie pilnībā atklājas. 

37 Bezgalīgi daudzus garus, kas, tāpat kā jūs, apdzīvo dažādus dzīves līmeņus, savā starpā vieno 

augstāks spēks, kas ir mīlestība. Viņi ir radīti cīņai, to augstākai attīstībai, nevis stagnācijai. Tie, kas ir 

izpildījuši Manus baušļus, ir kļuvuši lieli Dievišķajā Mīlestībā. Tomēr es jums atgādinu, ka pat tad, kad 

jūsu gars būs sasniedzis varenību, spēku un gudrību, tas nekļūs visvarens, jo tā īpašības nav bezgalīgas, kā 

tas ir Dievam. Tomēr ar tām pietiks, lai jūs sasniegtu savas pilnības virsotni uz taisnā ceļa, ko jūsu 

Radītāja mīlestība jums ir iezīmējusi no pirmā brīža. 

38 Kad jūs radījāt, Es jums devu brīvas gribas dāvanu, lai jūs ar savu gribu pagodinātu Mani ar 

mīlestību un žēlsirdību, ar ko jūs apveltāt savus brāļus. 

39 Prāts bez brīvas gribas nebūtu Augstākās Būtības cienīgs radījums. Tā būtu inerta būtne bez 

centieniem pēc pilnības. 

40 Šodien jūs joprojām dzīvojat materiālistisku dzīvi, jo trūkst brālības. Jo garīgajās sfērās viss dzīvo 

pilnīgā harmonijā. 

41 Izpratnes trūkums par Dievišķo Mīlestību izraisa gara regresu, no kura var izvairīties tikai tad, ja 

atgriežas uz pareizā ceļa, neatgriezeniski nožēlo un paklausa. 

42 Pašreizējā pasaulē jūsu brāļi, kas nodarbojas ar zinātnēm, nav jūs aizveduši līdz jūsu attīstības 

virsotnei. Tie ir noveduši jūs līdz sāpēm, bezdibenim un augstprātībai. Bet nevienu brīdi Es neesmu jūs 

pametis, bet jūs esat tie, kas vilcinās atsaukties Manam mīlestības aicinājumam. 

43 Tā kā esat ļaunprātīgi izmantojuši mīlošo un taisnīgo brīvību, ko jums devis Tēvs, jums ar sāpēm 

un asarām ir jāattīrās no traipiem, ko esat uzklājuši uz savas dvēseles. Tomēr tas, kurš savus pārkāpumus 

izpirks ar nodošanos, sasniegs augstāku attīstību, un viņa pacelšanās būs ātrāka nekā kritiens. 

44 Daudzu gadsimtu garumā Es jums esmu sniedzis piemērus un pierādījumus par maigumu, par 

Dievišķo mīlestību, kas reizēm spēja aizkustināt jūsu sirdis un likt jums iesaukties: "Es mīlu Tevi, Kungs, 

es Tevi apbrīnoju". Bet es jums jautāju: Ja jūs Mani mīlat, tad kāpēc jūs neatdarināt Mani un neīstenojat 

Manas mācības? Kāpēc jūs esat attālinājušies no garīgās dzīves un tādējādi palēninājuši savu attīstību? Kā 

tu uzdrīksties vainot Dievu par saviem kritieniem, sāpēm un neapdomību? 

45 Šodien, kad Es jūs aicinu, jūs ne visi Mani klausāties. Tomēr Es jums apsolu, ka visi Mani 

klausīsies un neviens no Maniem bērniem nepazudīs Gara mūžībā. 

46 Vieni meklēs Mani, lai atriebtos par Manu mīlestību, citi, sāpju nomākti, lūgs, lai Mana žēlastība 

novērš viņu ciešanu kausu. 

47 Es paplašinu vēsti, ko jums devu caur Jēzu. Bet jūs vēl nevēlaties atstāt neskaidros ceļus, pa 

kuriem esat apmaldījušies. 

48 Vai jūs vēlaties apsūdzēt Mani par visu, kas nenāk no Manis un ko esat izraisījuši jūs? - Es jums 

teicu sēt mīlestību, bet tā vietā jūs esat sējuši naidu. Vai vēlaties gūt mīlestību? 

49 Es esmu mācījis jums dzīvot vienkāršu, tīru un dāsnu dzīvi mierā, bet jūs uzstājat, ka vēlaties 

dzīvot nemitīgā naida, materiālisma un neprātīgu ambīciju karā. 

50 Jūs gandrīz vienmēr lūdzat Dievu, pat nenojaušot, ko lūdzat; bet jūs nekad nedosiet Dievam to, ko 

Viņš no jums prasa jūsu pašu dēļ. 

51 Kad jūs esat kļuvuši tik tukši un tik pazuduši dievišķajās mācībās, kā jūs varat lūgt Dievu, lai Viņš 

jums dod to, ko jūs nezināt, kā lūgt, vai lai viņš pārvalda visumu saskaņā ar jūsu idejām vai jūsu gribu? 
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Patiesi es jums saku: Visums nepastāvētu ne sekundi, ja Viņš ļautu jums to pārvaldīt saskaņā ar jūsu 

cilvēciskajām kaprīzēm. 

52 Es jums esmu devis vēl vienu pilienu Dievišķās Gudrības. Vairāk es jums pastāstīšu turpmākajās 

nodarbībās. Bet nepieņemiet Manu mācību, rūpīgi par to nepārdomājot. Tas tikai palīdz jums sajust Manu 

starojumu, kas piepildīs jūs ar gaismu, lai jūs varētu labāk saprast Manas atklāsmes. 

53 Saprotiet mācības nozīmi un interpretējiet to tā, kā to diktē jūsu sirdsapziņa un sirds. 

54 Spiritualizācija nav atrodama reliģiju vai zinātņu tekstos. Tas balstās (apslēpts) jūsu garā, kas būtu 

jēgpilni iesaistīts, ja vienmēr piepildītu bausli, kas jums saka: "Mīliet cits citu". 

55 Neveidojiet jaunas filozofijas vai teorijas, kas izriet no šīs mācības, neceliet materiālus tempļus, 

neveidojiet alegorijas vai simbolus. Es jums došu visas atklāsmes, kas jums būs jāsaņem šajos laikos. 

56 Patiesi, es jums saku, ka jūs neesat vienīgie, kam piederēs patiesība. Dažādu reliģiju garīdznieki, 

zinātnieki, ticīgie un neticīgie - tie visi savā būtībā ir garīgas Dieva radības, kuras Es apveltīšu ar 

žēlastībām viņu dzīves ceļojuma laikā. 

57 Pazemīgi aiciniet savus brāļus studēt Manu mīlestības, žēlsirdības un garīgā pacēluma mācību. 

Neaizmirstiet, ka neviens no jūsu darbiem nebūs pilnīgs, ja to pamatā nebūs mīlestība pret visu, ko redzat, 

un pat pret to, par ko tikai nojaušat savās pārdomās. 

58 Ir daudz dzīvju neredzamajā, viņa to nojauš, svētī tās un mīl. 

59 Neradiet elkdievību, fanātismu vai zemes rangus. Nav nekā lieliskāka par gaismu, kas rotā prātu, 

kurš ar tikumu ir sasniedzis pilnību. 

60 Tas, kurš mīl vairāk, ir lielāks par to, kas par tādu sevi uzskata sava amata vai iedomības dēļ. 

61 Atcerieties Jēzu! 

62 Šajos laikos jūsu izpratne ir skaidrāka, un arī Mans Vārds kļūst saprotamāks. 

63 Mans templis ir jūsu sirds, tās gaisma ir Mana mīlestība. Vislielākais upuris, ko jūs varat tajā ielikt, 

ir jūsu gara miers, kad jūs darāt labu dzīvē, svētījat savus brāļus un mīlat viņus. 

64 Ko jums dos dziedājumi, lūgšanas un rituāli, ja jūs sevī lolojat tikai zemiskas kaislības? Es ilgojos 

pēc Tavas mīlestības, nevis pēc vīraka. Mazāk asaru un vairāk gaismas ir tas, ko es vēlos jūsu eksistencei. 

65 Par visu jums ir jāatbild, un atbilstoši saviem ļaunajiem darbiem jūs saņemsiet visstingrāko 

spriedumu caur jums pašiem. Jo es jūs netiesāju, tas ir nepareizi. Tas ir tavs gars savā skaidrības stāvoklī, 

kas ir tavs briesmīgais apsūdzētājs un briesmīgais tiesnesis. No otras puses, Es aizstāvu jūs pret 

mežonīgām apsūdzībām, attaisnoju jūs un izpirku, jo Es esmu Mīlestība, kas šķīstī un piedod. 

66 Jaunas mācības Es jums došu, lai jūs varētu saprast šo mācību, kas ir vēl viena lapa, kuru Es jums 

dodu, lai jūs varētu sastādīt "Patiesās dzīves grāmatu". 

67 Izpildiet Manu likumu, un tad ar jūsu pazemības, žēlsirdības un mīlestības piemēru šīs mazās 

tautas vairosies un kļūs tik daudzskaitlīgas kā zvaigznes debesīs un kā smiltis jūrā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 33  
1 Skolotājs atkal atver Savu pamācību grāmatu, lai zilbe pēc zilbes izskaidrotu jums Savu Mīlestības 

Doktrīnu. Ja jūs gribat klausīties Mani kā Tēvu, Es jums saku: redzi, šeit ir klāts galds, lai tu apsēstos un 

baudītu ēdienu, ko Es ar tik lielu mīlestību esmu tev sarūpējis. 

2 Es nāku garā, lai darītu Sevi zināmu saviem mācekļiem. Jūs šo laiku saucat par gaismas laiku, jo 

ikviens gars un visa matērija ir sajutusi Manu garīgo klātbūtni. 

3 Es esmu Gaisma un Ceļš, bet jūs visi vēl neapzināties, kāds ir Mans parādīšanās mērķis jūsu vidū. 

Tā vietā, lai baudītu Manas Dievišķās pamācības un Manas atklāsmes, jūs paliekat nejūtīgi pret Manām 

iedvesmām*, domādami, ka Es esmu atnācis tikai, lai atvieglotu jūsu materiālās vajadzības un rūpes, un 

jūs aprobežojaties ar lūgumiem pēc maizes, darba, naudas vai veselības, nesaprotot, ka Es jums papildus 

piešķiru visus materiālos labumus. 
* Skatīt 3. piezīmi pielikumā 

4 Daži no jums nāk ar pateicības un prieka pilnu sirdi, jo viņi ir saņēmuši labumu, ko lūguši savai 

zemes dzīvei, un Es viņus svētīju. Bet patiesi, Es jums saku, ka lielākas ir jūsu būtībā esošās garīgās 

dāvanas, kas sāk dot jums savus pirmos augļus Manas pamācības mudinātas, un par tām jūs vēl neesat 

Man pateicīgi. 

5 Atveriet savu sirdi, lai jūs varētu sajust tajā visu, ko Es jums dodu. Redziet, tādēļ Es bieži esmu 

jums teicis, ka, lai gan Es esmu jūsu vidū, jūs Mani neesat sajutuši. 

6 Vai man atkal jādara darbi, kurus jūs saucat par brīnumiem, kā otrajā laikmetā, lai atrastu ticību? 

Vai man ir jādod redzi aklam, kustīgumu paralizētam un dzīvību Lācaram, lai pamodinātu jūsu ticību? 

Patiesi, es jums saku, ka daudzi "aklie" šajā laikā ir ieraudzījuši gaismu, daudzi "paralizētie" ir atkal 

staigājuši, un daudzi "mirušie" ir augšāmcēlušies žēlastības dzīvei. 

7 Tavam skatienam paveras divi jauni ceļi, tie paši, kurus esi pazinis kopš sava svētceļojuma 

sākuma. Viens ir plats un ziedošs, otrs - šaurs un apaudzis ar ērkšķiem. Jūs vēlaties iet pa šauru ceļu, kas ir 

tikumības ceļš, neatsakoties no otra, bet tas nav iespējams. 

8 Patiesi Es jums saku: jūs nepazīstat Manu ceļu un nesaprotat, ka, neraugoties uz neskaitāmajiem 

pārbaudījumiem, uz tā ir miers, atšķirībā no ļoti plašā ceļa, kas nes baudas, kas sirdī atstāj tikai sāpes un 

riebumu. 

9 Es vēlos, lai jūsu gars mūžīgi dzīvotu Manā mierā. Tāpēc Es atklāju Sevi viņam, lai mācītu viņu 

šādā veidā. Neaizmirstiet, ka šajā laikā pirms Jaunās Derības šķirsta jūs esat noslēguši jaunu derību ar savu 

Tēvu. 

10 Tā ir Mana Griba, lai jūs paliktu nelokāmi nākamajos sāpju laikos un dotu Manus norādījumus 

savam tuvākajam. Kad izplatāt Manu Vārdu un savu liecību cilvēces vidū, nezaudējiet drosmi, saskaroties 

ar savu brāļu šaubām. Vai jūs visi ticējāt, kad pirmo reizi klausījāties Mani? - Izmantojiet šo ķermeni vai 

čaulu, kas jums tagad ir, lai izpildītu savu misiju cilvēcei. Cik daudzi no tiem, kas dzīvo garīgajā telpā, 

vēlētos iegūt ķermeņa matēriju, ko viņi uzskata par dārgumu! 

11 Jūsu garam Es saku: "Ļaujiet savai sirdsapziņai jūs vadīt!" un jūsu matērijai: "Ļaujiet savam garam 

jūs vadīt, un Mans miers būs ar jums!". Tātad, ja jūs to darīsiet, jūsu gars būs kā līdzībā ar jaunavām no 

līdzības, kas gaidīja līgavaiņa ierašanos ar iedegtu lukturi. Svētīgi tie, kas dzīvo "nomodā", jo viņi būs 

uzmanīgi, lai Mani uzņemtu. Un, kad viņiem pienāks pēdējā stunda un viņi klauvēs pie garīgās ielejas 

durvīm, Es viņiem tās atvēršu. 

12 Ja jūs strādāsiet ar degsmi, tad rīt būsiet kopā ar Mani. Sagatavojiet sevi ar šīm mācībām, lai jūs kā 

Mani otrās ēras mācekļi varētu doties ceļā, nesot gaismu saviem brāļiem un mierinājumu cietušajiem. 

Pamosties no savas bezrūpīgās vienaldzības! Jo, ja jūs, kam ir Bauslība, nesapratīsiet Manu Vārdu un 

nesniegsiet liecību par Mani, tad pienāks apmeklējumi, jūs tiksiet nopratināti, un, ja jūs nebūsiet saņēmuši 

Manu Mācību sevī, ko jūs atbildēsiet? Tad jūs būsiet nosodīti, jūs jutīsiet bailes un nožēlu, un jūs 

atcerēsieties to, ko Skolotājs ar mīlestību un nemitīgi jums runāja. Bet, ja jūs studēsiet Manu Vārdu un 

pārdomāsiet to, jūs būsiet gatavi, kad jums nāksies runāt par šo atklāsmi, un tie, kas jūs sapratīs, teiks: 

"Dievišķais Skolotājs patiešām ir bijis ar mums!" - Ja, neraugoties uz jūsu sasniegumiem, jūsu brāļi jūs 

novērtēs nepareizi, neuztraucieties, jo Es atzīšu jūsu darbu, un pēc tam, kad būsiet triumfējuši lielajos 

pārbaudījumos, Es jums dāvāšu augstāko miera svētlaimi. 
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13 Nākotnē daudzi no jums veltīs sevi šīs mācības izplatīšanai cilvēces vidū, un jūs redzēsiet, ka jūsu 

darbs nesīs augļus un Dievišķā sēkla vairosies. 

14 Es aicinu visus zemes svētceļniekus sadzirdēt Manu balsi, aicinot viņus uz garīgu pacelšanos un 

mūžīgās dzīves iemantošanu. Šajā dienā, kad Dievišķais Vārds dara Sevi zināmu, izmantojiet Viņa Vārdu 

un ļaujiet, lai tas jūs apgaismotu, jo atziņā ir gaisma un jūsu glābšana. 

15 Ja Mans Likums māca jums morāli, taisnību un kārtību visās jūsu dzīves darbībās, kāpēc jūs 

meklējat pretējus ceļus, radot sev sāpes? Un, aizejot aizsaulē un atstājot savu ķermeni uz zemes, tu raud, jo 

pārāk mīlēji šo čaulu. 

Kad tu jūti, ka ķermenis tev vairs nepieder un ka tev jāturpina ceļš, līdz tu nonāksi pie Manis, Es tev saku: 

"Mans dēls, ko tu Man vari parādīt? Vai jūs esat dzīvojuši uz zemes, pildot Manus baušļus?" Bet jūs, 

kaunīdamies un izmisdami, jo jums nav mīlestības dāvanas pret To, kas jūs tik ļoti mīl un tik daudz jums ir 

dāvājis, esat uzpinuši ķēdes, kas nomāc jūsu garu, un tas šķiet bezgaismas pilns, raud un vaimanā pats par 

sevi, jo ir zaudējis žēlastību. Viņš dzird tikai Tēva balsi, kas Viņu aicina. Bet, tā kā viņš nav attīstījies un 

nejūtas cienīgs nākt pie Viņa, viņš stāv un gaida. 

Laiks paiet, un gars atkal dzird balsi, un, pilnībā pārņemts ciešanām, viņš jautā, kas ar viņu runā, un šī 

balss viņam saka: "Pamosties! Vai jūs nezināt, no kurienes esat nākuši un kurp ejat?" Tad viņš paceļ acis, 

ierauga neizmērojamu gaismu, kuras spožumā viņš jūtas nožēlojams. Viņš apzinās, ka jau pirms sūtīšanas 

uz zemi viņš jau pastāvēja, ka viņu jau mīlēja Tēvs, no kura nāca balss, un kurš tagad, redzot viņu 

nožēlojamā stāvoklī, sāp par viņu. Viņš apzinās, ka ir nosūtīts uz dažādām mājvietām, lai izietu cīņas ceļu 

un ar saviem nopelniem gūtu atalgojumu. Un Dēls jautā: "Ja pirms sūtīšanas uz zemi es biju Tavs ļoti 

mīļais radījums - kāpēc es nepaliku nelokāms tikumībā un man bija jākrīt, jācieš un jācīnās, lai atgrieztos 

pie Tevis?" Balss viņam atbildēja: "Visi gari ir pakļauti evolūcijas likumam, un tā Mans Tēvs-Dievs tos 

sargā mūžīgi, un Viņš ir apmierināts ar Dēla labajiem darbiem. Tomēr Es esmu jūs sūtījis uz zemi, lai tā 

kļūtu par vietu, kur cīnīties par garīgu pilnību, nevis par kara un sāpju ieleju. Es jums esmu teicis, lai jūs 

vairojaties un neesat neauglīgi. Bet, kad jūs atgriežaties Garīgajā ielejā, jūs nenesat nekādu ražu, jūs tikai 

raudājat un nākat bez žēlastības, ar kuru Es jūs apveltīju. Tādēļ Es jūs vēlreiz sūtu un saku jums: attīrieties, 

meklējiet to, ko esat zaudējuši, un strādājiet pie sava garīgā pacelšanās. 

Gars atgriežas uz zemes, meklē mazu un trauslu cilvēka ķermeni, kurā atpūsties un sākt jaunu dzīves 

ceļu. Viņš atrod viņam piešķirto mazā bērna ķermeni un izmanto to, lai kompensētu savus pārkāpumus 

pret Manu Likumu. Zinot iemeslu, gars nāk uz zemes, tas zina, ka ir Tēva elpa, un zina, kādu misiju tas 

nes no Viņa. 

16 Pirmajos gados viņš ir nevainīgs un saglabā savu šķīstību, viņš uztur kontaktu ar Garīgo dzīvi. Pēc 

tam viņš sāk iepazīt grēku, no tuvas rokas redz cilvēku lepnumu, augstprātību un nevaldāmību pret Tēva 

taisnīgajiem likumiem, un dabiski nepaklausīgā miesa sāk krāsoties ar ļaunumu. Piedzīvojot kārdinājumu, 

tā aizmirst savu misiju, ko bija atnesusi uz zemes, un sāk darīt darbus, kas ir pretrunā ar likumu. Gars un 

matērija nogaršo aizliegtā augļa garšu, un, kad viņi ir iekrituši bezdibenī, pēdējā stunda tos pārsteidz. 

Gars atkal nonāk (garīgajā) mājoklī, noguris un nomākts savas vainas nastas dēļ. Tad viņš atceras balsi, 

kas reiz ar viņu runāja un joprojām viņu sauc, un pēc daudzām asarām, jūtoties apmaldījies un nezinot, kas 

viņš ir, viņš atceras, ka viņš jau ir bijis šajā vietā. Un Tēvs, kas viņu radījis ar tik lielu mīlestību, parādās 

viņa ceļā un saka viņam: "Kas tu esi, no kurienes tu esi un kur tu ej?" - Dēls šajā balsī atpazīst Vārdu Tā, 

kas devis viņam būtību, saprātu un spējas, Tēvu, kas atkal un atkal viņam piedod, šķīstī, izved no tumsas 

un ved uz gaismu. Viņš dreb, jo zina, ka stāv Tiesneša priekšā, un saka: "Tēvs, mana nepaklausība un 

mans parāds Tev ir ļoti liels, un es nevaru cerēt, ka dzīvoju Tavā Valstībā, jo man nav nekādu nopelnu. 

Šodien, atgriezies Garīgajā ielejā, es redzu, ka man ir tikai uzkrāta vaina, kas man ir jāatlīdzina." Bet 

mīlošais Tēvs vēlreiz parāda viņam ceļu, viņš atgriežas miesā un atkal pieder cilvēcei. Bet tagad jau 

pieredzējušais gars ar lielāku spēku pakļauj fizisko čaulu, lai gūtu virsroku un paklausītu dievišķajiem 

baušļiem. Cīņa sākas. Viņš cīnās pret grēkiem, kas cilvēku noved uz leju, un vēlas izmantot iespēju, kas 

viņam ir dota, lai viņu atpestītu. Viņš cīnās no sākuma līdz galam, un, kad baltie mati pie viņa tempļiem 

spīd un viņa agrāk izturīgais un spēcīgais ķermenis sāk saliekties zem gadu svara un zaudē spēku, gars 

jūtas spēcīgs, nobriedis un pieredzējis. Cik liels un atbaidošs viņam šķiet grēks! Viņš novēršas no tās un 

sasniedz mērķi. Tagad viņš tikai gaida brīdi, kad Tēvs viņu aicinās, jo viņš ir nonācis pie secinājuma, ka 
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dievišķais likums ir taisnīgs un Dieva griba ir perfekta, ka šis Tēvs dzīvo, lai dotu dzīvību un pestīšanu 

saviem bērniem. 

Kad pienāca pēdējā diena, viņš sajuta nāvi savā miesā un nejuta sāpes. Viņš aizgāja mūžībā klusi un 

godbijīgi. Viņš ieraudzīja sevi savā prātā, un, it kā spogulī, viņš ieraudzīja sevi skaistu un starojošu no 

gaismas. Tad balss uzrunāja viņu un sacīja: "Dēls, kur tu ej?" Un viņš, zinādams, kas viņš ir, piegāja pie 

Tēva un ļāva Viņa gaismai ienākt savā būtībā, un tā sacīja: "Ak, Radītāj, Ak, visaptverošā Mīlestība, es 

nāku pie Tevis, lai atpūstos un dotu Tev piepildījumu." - Konts bija nokārtots, un gars bija vesels, šķīsts un 

bez grēka važām, un viņš redzēja sev priekšā augsto atlīdzību, kas viņu gaidīja. 

Pēc tam viņš sajuta, ka saplūst ar Tēva gaismu, ka viņa prieks pieauga, un viņš ieraudzīja miera vietu, 

svēto zemi, sajuta dziļu klusumu un atpūtās Ābrahāma klēpī." - — 

17 Es jums runāju par brīnumiem, ko satur Garīgā Dzīve, un sniedzu jums Savas pamācības. Vai jūs 

izpildīsiet savu uzdevumu uz zemes, lai nāktu pie Manis, Israēla tauta, cilvēce, Mana meita? Pateicoties 

nopelniem, jūs ieiesiet Debesu valstībā, un, praktizējot tikumus, jūs sasniegsiet mieru uz zemes. 

18 Jūs esat nākuši miesā atkal un atkal, un ar katru atkārtotu iemiesošanos jūs esat palielinājuši savu 

vainu un izpirkšanas pienākumu. Nevaino Mani savās ciešanās, jo Es jūs nesodu, bet jūs paši piespriežat 

savu spriedumu. 

19 Tagad jums ir pēdējā iespēja labot savus pārkāpumus. 

20 Es esmu atgriezies pie jums, jo esmu jums devis solījumu. No pirmajiem laikiem Es esmu 

noslēdzis derību ar jums, un Es jūs vadīšu līdz galam. Jo jūs esat cilvēki, kas ir sagatavojušies sēdēt pie 

Mana galda. Es esmu ēdiens un augļi, maize un vīns. 

21 Nenogurstoši nāciet, lai klausītos Mani un remdētu savu izsalkumu un slāpes pēc taisnības, tāpat 

kā Otrajā Laikā, kad mīlestības alkstošie cilvēki arī sekoja Man. Es pasludināju Savu Vārdu ielejās un 

kalnos, pat jūrā un tuksnesī ļaužu pūļi sekoja Man. Viņu ticība nepazina nogurumu, viņu pārliecība bija 

nesagraujama. Tad Mana žēlastība izplatījās pār šiem cilvēkiem un apņēma tos ar Mana Vārda visdziļāko 

būtību. Mātes uz rokām nesa savus bērnus, vīrieši atstāja darbu, lai dzirdētu Mani, vecie vīri, atspērušies 

uz spieķiem, sekoja pūlim. 

22 Vienā no šīm reizēm Skolotājs paveica maizes un zivju brīnumu kā pierādījumu tam, ka pietiek ar 

jebkuru maizi, ja tā tiek izdalīta ar mīlestību un neatkarīgi no personas. Vienprātība un brālība būs arī 

ēdiens. 

23 Pat mācekļi šaubījās, vai ar tik trūcīgiem krājumiem pietiks, lai pabarotu tik lielu ļaužu pūli. Bet, 

redzēdami, ka brīnums ir noticis, viņi kaunēdamies sacīja: "Patiesi, tas ir Mesija!" 

24 Tagad, trešajā laikmetā, jums esmu Es no jauna. Es jums dodu mūžīgās dzīvības maizi, no kuras 

cilvēce ēdīs. 

25 Es jums dodu šo Vārdu ar cilvēka intelekta palīdzību. Lai šādi atklātu Sevi, Man bija jāgaida 

cilvēka garīgā un intelektuālā attīstība, lai varētu izmantot cilvēku šajā laikā. Mana griba ir piepildījusies, 

un šis noslēpums kļūs skaidrs visiem tiem, kas pagaidām to nesaprot pareizi. 

26 Nebaidieties no sektu un konfesiju spriedumiem un ņirgāšanās. Tie ir tie, kas, lai gan viņiem rokās 

ir pravietojumu grāmatas, nav tās (pareizi) iztulkojuši un tāpēc nav zinājuši Mani gaidīt. No otras puses, 

jūs, kas nezināt pravietojumus, kuri vēstīja par Manu atgriešanos kā Svēto Garu, gaidījāt Mani. Tagad ir 

iestājies trešais laikmets, bet cilvēce nav sapratusi, kā interpretēt Evaņģēliju. 

27 Cik daudz tautu iet kā avis bez gana. Bet Es esmu ar jums, un, lai padarītu Sevi atpazīstamu, Es 

esmu atklājies nabadzībā un pazemībā, kā Otrajā Laikā. Ja cilvēce vēlas Mani atpazīt caur tiem, kas Man 

seko, tai tas var izdoties: slimie, cietušie, pazemotie, izsīkušie, tie, kas alkst un slāpst pēc taisnīguma, tie, 

kas ir miruši ticībā, tie ir tie, kas Man seko. 

28 Neviens nav pārsteigts, ka šajā laikā Es neparādījos nevienas baznīcas aizsegā, tāpat kā Es 

neparādījos no kādas reliģijas Otrajā Laikā. 

29 Es neapstāsos tur, kur valda tukšums, materiālisms un elkdievība. Es darīšu Sevi zināmu 

vislielākajā vienkāršībā un pazemībā, kur nav rituālu, kas liek jums aizmirst Mana Likuma būtību. tādēļ 

nebrīnieties, redzot Mani ap sevi trūkumcietēju, neizglītotu un grēcinieku ielenkumā, jo Es viņos esmu 

ielicis Savu žēlastību, pārvēršot viņus par noderīgām būtnēm, dodot viņiem dāvanas, lai pievērstu 

daudzus, un caur viņiem, kas esat jūs, Es esmu sniedzis skaidrus pierādījumus Savai varai. Bet, ja jums 

joprojām ir šaubas, neuztraucieties, jo "neviens nav pravietis savā zemē". Rīt atnāks sveštautieši, un viņi 



U 33 

30 

jums noticēs, vai arī jūs dosieties uz nezināmām zemēm, un tās jūs pieņems, jo ne visi jūs apšaubīs. Ir arī 

tādi, kas jums seko un paļaujas uz jūsu mīlestību un izpalīdzību, tādējādi kalpojot jums par stimulu un 

pamudinājumu grūtajā ceļā. - Kas notiks ar tiem, kas tev sekos un atradīs tevī spēku, kad tev nāksies 

vilties? Kad jūtaties nomākts, meklējiet Mani, un Es jūs stiprināšu. Kad jūs saskaraties ar sāpēm, 

nedomājiet, ka Es esmu jūs sodījis. Izmantojiet šo izmēģinājumu, lai gūtu labumu, ko tas sniedz jūsu 

attīstībai. 

30 Man to būtu tikai jāgrib, un tu būtu tīrs. - Kāds būtu nopelns, ja es būtu tas, kas jūs šķīstīja? Katrs 

lai atlīdzina savus pārkāpumus pret Manu Likumu, tas ir nopelns. Jo tad jūs zināsiet, kā izvairīties no 

kritieniem un kļūdām nākotnē, jo sāpes jums par tām atgādinās. 

31 Ja starp izdarīto pārkāpumu un tā dabiskajām sekām ir sirsnīga nožēla, sāpes jūs nesasniegs, jo tad 

jūs jau būsiet pietiekami spēcīgs, lai ar padevību izturētu pārbaudījumu. 

Pasaule dzer ļoti rūgtu kausu, bet es nekad neesmu to sodījis. Bet pēc savām sāpēm tā nāks pie Manis, 

kas to sauc. Tad tie, kas ir bijuši nepateicīgi, zinās, kā pateikties Tam, kas viņu eksistencē ir izlējis tikai 

labumus. 

32 Līdz šim pasaulē nav valdījusi cilvēciskā mīlestība. Kā jau tas ir bijis kopš cilvēces 

pirmsākumiem, vardarbība ir tā, kas valda un iekaro. Tas, kurš ir mīlējis, ir kļuvis par ļaunuma upuri. 

33 Ļaunums ir paplašinājis savu valstību un kļuvis spēcīgs uz zemes. Bet tieši šajā laikā Es nāku, lai 

ar Saviem ieročiem stātos pretī šīm varām, lai starp cilvēkiem tiktu nodibināta mīlestības un taisnīguma 

valstība. Pirms tam es cīnīšos. Jo, lai dāvātu jums Mana Gara mieru, ir nepieciešams, lai Es karotu un 

iznīcinātu visu ļauno. 

34 Taisnības diena jau ir pie jums; dzīvie un mirušie šajā laikā dzird sirdsapziņas balsi. 

35 Šī pasaule nav mūžīgās mājas tavam garam. Ja tā būtu, jūs neredzētu, kā mirst jūsu ķermenis, kuru 

jūs tik ļoti mīlat, jūs neredzētu, kā iznīkst jūsu vecāku dzīvība, to, kas jums deva eksistenci. Šajā pasaulē 

viss ir pārejošs, nekas nav pastāvīgs. Ja viss šeit būtu tikai laime un prieks, jūs nekad neatcerētos savu 

garu, nedz domātu par citiem, nedz atcerētos Mani. 

36 Ļoti garš ir bijis sāpju ceļš, ko jūsu dvēsele ir mērojusi, un Es nevēlos, lai jūs sastaptos ar vēl 

lielākām sāpēm nekā tās, ko jau esat piedzīvojuši. Atgriezieties pie Manis miera meklējumos, meklējiet 

savu pilnību, un Es jūs pārvērtīšu par meistariem, kas pamācīs un glābs nezināšanas tumsā apmaldījušos. 

37 vīri, kas raudājāt pēc Maniem piedošanas vārdiem, kāpēc taisnība vēl nav nākusi pie jums, lai gan 

jūsu labā roka Man parādījās aptraipīta ar jūsu brāļa asinīm? - Nebīstieties, jo jūsu patiesa nožēla būs kā 

apmetnis, kas jūs aizsargā, un Mana piedošana būs kā kristāldzidrs ūdens, kas stiprinās jūs jūsu grēku 

izpirkšanā. Bet bēdas tam, kas ir nogalinājis un nav samaksājis savu parādu! Bēdas tam, kas ir krāpis, kas 

ir darījis kaunu vai nav pildījis savu pienākumu pret vecākiem! Jo tad dzīve un sāpes viņus tiesās kā gudrs 

tiesnesis un mācīs kā meistars. 

38 Šodien jūs esat nākuši pie Manis, pārvarot visus iebildumus un tāpēc, ka ilgojaties no jauna dzirdēt 

Manu Vārdu. Jo jums ir vēlēšanās kļūt par Maniem mācekļiem, un tādēļ jūs nācāt klausīties un studēt 

Manu dievišķo mācību. 

39 Jūs zināt, ka nav nekā labāka, kas varētu jūs atjaunot un rast spēku pārvarēt savas kaislības, kā 

Mans Vārds, kas apgaismo jūsu garu un atmodina jūsos patiesu mīlestību uz jūsu garīgo tīrību. 

40 Šis ir laiks, kad Mans Vārds tiek pasniegts detalizētāk, lai jūs nezinātu, ko Es jums atklāju. Bet, 

kad Es dažkārt runāju ar jums tēlos, tas ir tādēļ, lai jūs labāk iegaumētu Manas mācības. 

41 Es esmu glābšanas laiva, kas parādījās rokas stiepiena attālumā no slīkstošā kuģa avārijas. Tie, kas 

ir droši nonākuši krastā, kur valda miers, vēlāk sevī jūt pienākumu darīt to pašu saviem tuvākajiem, kad 

tiem draud bojāeja. 

42 Kuģi nav pietikuši, un ir daudz izmesto, kas sauc pēc palīdzības. Redzi, cilvēce iet bojā netikumos, 

izvirtībā un noziedzībā! Lūk, cilvēki, kas nodoti materiālisma un egoisma dzīvei! Sievietes ir pieradušas 

pie grēka, kas valda visur, viņas zaudē savu tikumu un maigumu, mājas, kas ir cilvēka templis, tiek 

apgānītas, jo no tām pazūd gaisma, siltums un miers. 

43 Es nāku uz šo planētu un meklēju uz tās cilvēka dvēseli, kas ir Dieva templis, un iededzu tajā 

ticību, runājot tai par jaunu pasauli, par miera pasauli, kuru tā var sasniegt ar morālas atjaunošanās un 

brālības palīdzību. 
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Vieni jūt, ka viņu sirdis plosās ar spēku, un viņi padara dievišķo ideālu par savu; citi sūdzas par 

šķēršļiem un grūtībām, lai attaisnotos, ka neseko Man. Tiem trūkst ticības, un viņi nav sapratuši, ka tam, 

kurš novēršas no sava likteņa, ir jāatgriežas tajā pašā punktā atkal un atkal, līdz viņš ir mērojis visu ceļu. 

44 Es jums nelieku novērsties no saviem materiālajiem pienākumiem vai no veselīgiem sirds un jūtu 

priekiem. Es tikai lūdzu jūs atteikties no tā, kas indē jūsu dvēseli un dara slimu jūsu ķermeni. 

45 Kas dzīvo saskaņā ar likumu, pilda to, ko viņam diktē sirdsapziņa. Tas, kurš atsakās no atļautajām 

baudām, lai gremdētos aizliegtās baudās, pat vislielākās baudas brīžos brīnās, kāpēc viņš nav laimīgs un 

mierā. Jo no baudas uz baudu viņš grimst arvien dziļāk un dziļāk, līdz iet bojā bezdibenī, neatrodot patiesu 

apmierinājumu savai sirdij un garam. 

46 Dažiem ir jāpadodas un līdz pēdējam pilienam jāiztukšo tasīte, kurā viņi meklēja baudījumu, bet 

neatrada, lai dzirdētu Tā balsi, kas viņus mūžīgi aicina uz mūžīgās dzīves mielastu. 

47 Es pieņemu savu mācekļu upurus. Elija jūs ir sagatavojis un aizlūdzis pie Manis, lai jūs būtu 

cienīgi dzirdēt Manu Vārdu un lai jūs zinātu, kā izmantot tā garīgo jēgu. Mans apsolījums ir, ka ikviens, 

kas meklē Mani savās sirdssāpēs, tiks mierināts. 

48 Tas ir Svētā Gara laiks, kad es saskaros ar cilvēku. No tiem, kas Mani ir dzirdējuši, daži sāk Mani 

pazīt, bet citi jau mīl Mani. Kad beigsies šis Mans parādīšanās laiks, cilvēce zinās, kas ir nācis. Viņi 

atpazīs Eliju kā žēlastības un spēka pilnu priekšgājēju, kā arī kā Skolotāju, kas no mīlestības pret cilvēci ir 

nācis lejā. 

49 Mīļie mācekļi, ņemiet Mani par paraugu, lai jūs drīzumā varētu sasniegt savas atgriešanās beigas, 

kad Elija, Gans, kas jūs ir vadījis cauri gadsimtiem, jūs parādīs Man. 

50 Es nevēlos, lai garu cilvēki, aizejot no šīs zemes, justos vientuļi vai pazuduši garīgajā ielejā, kas 

visus gaida. Tādēļ Elija runā uz jums, un jūs sagatavojieties šai pārejai, un jūs iepazīstināsiet savus brāļus 

ar to Garu, kas ir Gans un Starpnieks starp cilvēku un viņa Radītāju. 

51 Jūs pārdzīvojat grūtību un taisnīguma periodu, un tagad jūs visi gūstat sava darba augļus. Šim 

laikam bija jānāk, tas bija rakstīts. Es esmu jūs brīdinājis, lai lūdzaties un nožēlojat grēkus, bet Es esmu jūs 

atradis aizmigušus, bez atmiņas par Maniem vārdiem. Bet Es jūs uzraugu un atkal esmu atnācis, lai nestu 

jums Savu Mācību, kas jums atklāj ļoti plašus apvāršņus. Ja spēsiet to aptvert, būsiet drosmīgi un ar stipru 

gribu, un, kad šī gaisma būs iespiedusies jūsu garā, dodieties pie citiem un palīdziet viņiem atbrīvoties no 

letarģijas. Esi žēlīgs tiem, kas grēko nezināšanas dēļ, un rādi viņiem ceļu, kas ved uz pestīšanu. 

52 Es daru par mācekļiem tos, kas kādreiz bija bērni, un Es tuvinku mācekļus vēl tuvāk sev. Jūs visus 

Es esmu novietojis uz vienām debesu kāpnēm, un Es esmu dalījies jūsu ciešanās. Cilvēces sāpes sasniedz 

Mani, Elija cīnās par cilvēces garīgo vienotību. Jaunais Bābeles tornis ir izaudzis lepnībā un strīdos, bet 

pretī tam es būvēšu Izraēla torni ar pazemības un mīlestības pamatiem. Cīņa būs liela, bet beigās tikums 

uzvarēs grēku un tiks atjaunots miers. Tad tie, kas ir bijuši vāji, kļūs stipri, aklie atvērs acis, un notiks 

patiesa dvēseles atmoda, lai tā varētu sākt dzīvot pilnveidošanās dzīvi. 

53 Zelts un vara, ko cilvēks tik ļoti vēlas, nedos mieru viņa garam, nedos mierinājumu viņa slimās 

gultas vietā, bet tikai nocietinās viņa sirdi. Cik bieži Es bagātajiem esmu licis priekšā sāpju attēlus, lai 

pārbaudītu viņu jūtas, bet viņi ir bijuši vienaldzīgi pret bāreņiem, bēdu un līdzcilvēku sāpēm, nesaprotot, 

ka Es viņus esmu padarījis tikai par materiālo labumu glabātājiem, lai viņi tos varētu taisnīgi un ar 

mīlestību sadalīt. 

54 Ir daudz būtņu, kas gaida līdzjūtīgu roku, lai tās dziedinātu, mierinājuma vārdu vai piemēru, lai tās 

izpirktu. Gars cieš izsalkumu pēc mīlestības, sirsnības un taisnīguma, un tu, Israēls, vari dot, jo Es tev 

esmu devis garīgo labumu pārpilnību, lai tos izdalītu. 

55 Ne visi laiki jums būs mierīgi. Tāpēc šodien, kamēr jums vēl ir rīcības brīvība, strādājiet cītīgi un 

ar lūgšanu sagatavojiet savus brāļus no citām tautām. Jūs jau zināt, ka Gars nepazīst attālumus, un tādēļ 

dienā, kad Mana mācība tiks pasniegta caur Maniem sūtņiem, viņi neklups, bet atradīs draugus, brāļus, kas 

sapratīs viņu misiju un sniegs viņiem atbalstu un siltumu. 

56 Kam šī vēsts ir uzticēta un kas dzīvo vienotībā ar Mani, tam Es iedrošināšu pilnīgus darbus un 

atklāsim Savu Garu viņa vārdos. 

57 Daudzi no jums ir izjutuši cilvēku nicinājumu par sekošanu Skolotājam. Citi ir bijuši atstumti 

vecāku mājās, un vēl citus ir atstumjis dzīvesbiedrs. Bet atcerieties, ka Es to visu redzu un ka Es bagātīgi 

atmaksāšu jūsu upuri. 
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58 Visos, kas jūs ieskauj, saskatiet nevis ienaidniekus, bet gan brāļus. Neprasiet sodu nevienam, esiet 

iecietīgi, lai jūs varētu rādīt piedošanas piemēru un jūsu garā nerastos nožēla. Aizveriet savas lūpas un 

ļaujiet Man spriest par jūsu lietu. 

59 Dziediniet slimos, atgrieziet saprātu apjukušajiem. Izdzēsiet dvēseles, kas aptumšo prātu, un 

nodrošiniet, lai abi* atgūtu zaudēto gaismu. 
* Skatīt 4. piezīmi pielikumā 

60 Lūdzieties par tautām, jo Es jūs sargāšu. Nesiet Manu Vārdu uz visām sirdīm. Pēc tam pateicieties 

Man par labumiem, ko esat saņēmuši, jo tad jūs būsiet sapratuši, ka neviena koka lapiņa nekustas bez 

Manas gribas. 

61 Patiesi es jums saku: Tie, kas ir visvairāk attālinājušies no Manis, apzinās, ka ir tiesas laiks, jo 

viņiem ir priekšnojautas un nemiers. 

62 Mana balss sauc un modina garus kā trompete. Taču, ja cilvēce būtu rūpējusies par Pirmā un Otrā 

laikmeta pravietojumu izpēti un izprašanu, nekas no tā, kas notiek tagad, viņus nepārsteigtu un nesajauktu, 

jo viss jau bija iepriekš pareģots. 

63 Mans vakardienas vārds šodien ir piepildījies, jo drīz vien Karaļa zvaigzne pārstās spīdēt, ja tas 

pats netiks piepildīts. 

64 Nesiet rūgtumu, ko jums rada tautu karš, neprasiet (dievišķo) taisnīgumu pret tām, jo viņu ciešanu 

kauss jau ir pietiekami rūgts. Esiet žēlsirdīgi savos spriedumos, domās un lūgšanās. 

65 Tiem, kas joprojām bauda zināmu mieru, ir pienākums lūgties, lai palīdzētu tiem, kas cieš no kara 

radītajām grūtībām un nedienām. 

66 Ja līdzjūtības vietā jūs izjūtat dusmas vai nicinājumu pret tiem, kas cilvēcei sagādā tik daudz 

ciešanu, - patiesi, Es jums saku, ka jūs atņemat sev jebkādu garīgu pacēlumu un izpratni. 

67 Ļaujiet Manai balsij skanēt jūsu sirdī, īstenojiet Manu Vārdu: tas būs veids, kā Mana Mācība iegūs 

spēku uz zemes. Tā ir gaisma, kas stāsies pretī idejām, kas radušās no slimās un sapuvušās cilvēces. 

68 Visu taisnību, visu diženumu un visu gaismu, ko cilvēki var vēlēties sava gara attīstībai, viņi varēs 

atrast Manā mācībā. Bet, lai cilvēks varētu apstāties pie Manas mācības izpētes un interesēties par tās 

saturu, viņam vispirms ir jāapzinās tās pirmie augļi Manu mācekļu atjaunotnē un tikumos. 

69 Es apsolu atklāt jums lielus noslēpumus, ja jūs dzīvosiet mierā. Jo tad Mana gaisma spīdēs jūsu 

būtībā. 

70 Jūs visi vēlaties būt starp tiem, kas apliecina Manu patiesību un ir kā bāka jūrniekam vai zvaigzne 

svētceļniekam cilvēces ceļā. 

71 Šodien ar šo pasludinājumu Es esmu jūsu vidū. Izmantojiet Manu palikšanu un kļūstiet par 

mācekļiem no zīdaiņiem, lai jūs varētu cienīgi sludināt Manu Vārdu, kad Es beigšu runāt. 

72 Mācieties, raugieties un lūdzieties, sējiet mīlestību un žēlsirdību savu brāļu vidū, lai es ar jūsu 

darbiem varētu sacīt cilvēkiem: Mīliet cits citu! 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 34  
1 Mīļotie ļaudis, negaidiet labākus laikus, lai atklātu šo vēsti cilvēcei, jo nebūs piemērotāka laika par 

šo. 

2 Atveriet acis realitātei un vairs nesapņojiet par pasaules tukšībām. Saprotiet, ka jūsu uzdevums ir 

darīt zināmu Manu mācību visos zemes ceļos. 

3 Šeit, šo ļaužu vidū, es atklāju nākamos sūtņus, jaunos apustuļus, strādniekus, kuriem būs 

nenogurstoši jāpilda savs uzdevums. 

4 Vieni dosies uz austrumiem, citus Es sūtīšu uz rietumiem, un valodu dažādība nebūs šķērslis Mana 

Vārda izplatīšanai. 

5 Gaismas, mīlestības un taisnīguma zobens, kas ietverts Manā mācībā, bruģēs ceļus, sagraus 

neziņas mūrus un izdzēsīs robežas. Viss tiks sagatavots tautu apvienošanai. 

6 Cīņas sākumā daži labprāt pieņems Trīsvienības un Mārijas garīgo mācību. Savukārt citi to 

noraidīs un jūs vajās, jo saskatīs tajā draudus savai zemes varai un savām kļūdainajām interpretācijām. Bet 

patiesi es jums saku, tas būs tāpat, it kā ar plaukstu no savas rokas viņi neļautu saulei dot savu gaismu. 

7 Man jūs jābrīdina, ka tas, kas noraidīs šo Vārdu, būs noraidījis Mani, bet tas, kas to pieņems, būs 

pieņēmis Mani. Jo tās garīgajā nozīmē Es esmu atklājis Sevi cilvēkiem šajā laikā, un tajā ir klātesošs Mans 

gars. Tāpēc es jums saku: Kas pieņems Manu Vārdu, tas atpazīs Manu balsi, atvērs Man savas sirds durvis 

un turēs Mani sevī. 

8 Mans taisnīgums ir piedāvājis jums brīnišķīgu iespēju atlīdzināt un samaksāt parādu. Nepalaidiet 

garām nevienu dienu no savas dzīves, ko Es jums esmu uzticējis. 

9 Tu esi pazudušais dēls, kas atgriezies Tēva namā ar nožēlu, un Es tevi uzņēmu ar mīlestību, lai tu 

atgūtu savu mantojumu. 

10 Es zinu, kuri no tiem, kas nāk raudādami Manā klātbūtnē, ir patiesi nožēlojoši cilvēki, kas raud par 

savu vainu ar sirsnīgas nožēlas asarām un lūdz Man iespēju izlīdzināties. Viņi raud tāpēc, ka ir sāpinājuši 

savu Tēvu, nevis tāpēc, ka ir sāpinājuši paši sevi. Turpretī ir citi, kas, šķiet, nožēlo, ka ir Mani sāpinājuši, 

un viņi raud, apsolīdami un pat zvērēdami vairs negrēkot. Bet tajā pašā laikā, kad viņi dod solījumu, viņi 

lūdz Man jaunas zemes mantas. Tie ir tie, kas drīz atkal aizies no Tēva mājām. 

11 Ja viņiem izdosies iegūt no Manis to, ko viņi meklēja, viņi to izniekos. Ja viņi to nebūs ieguvuši, 

tad viņi zaimos pret Mani. Viņi domā, ka šajā zemajā ceļā ir tikai ērkšķi, un nezina, ka ceļš, ko viņi ir 

izvēlējušies, ir visnedrošākais, bedrainākais un bīstamākais. Viņi domā, ka, pilnībā nododoties šīs pasaules 

baudām, viņi varēs vairot savu bagātību un tādējādi mazināt savas grūtības, neapzinoties, ka, atsakoties no 

garīgā krusta saldās nastas, viņi uz saviem pleciem ir uzkrāvuši milzīgu materiālo nastu, zem kuras 

smaguma viņi galu galā būs sagrauti. 

12 Cik maz ir tādu, kas cenšas dzīvot miera, gaismas un harmonijas paradīzē, ar mīlestību pildot 

dievišķos likumus. 

13 Ļoti garš ir ceļš, ko cilvēki ir mērojuši, bet viņi joprojām izvēlas ēst aizliegtus augļus, kas viņu 

dzīvē tikai uzkrāj ciešanas un vilšanos. Aizliegtie augļi ir tādi, kas ir labi, jo Dievs tos ir radījis, bet kas var 

kļūt kaitīgi cilvēkam, ja viņš nav pienācīgi sagatavojies vai lieto tos pārmērīgi. 

14 Vīrietis un sieviete ņem dzīvības augļus bez sagatavošanās un neapzinās savu atbildību pret 

Radītāju, kad viņi rada jaunas būtnes, kas kļūst par cilvēkiem uz zemes. 

15 Zinātnieks ar godbijīgu roku nogriež augli no zinātnes koka, pirms tam neieklausoties savā 

sirdsapziņā, kurā Mans Likums uzrunā viņu, sakot, ka visi gudrības koka augļi ir labi un ka tādēļ tas, kurš 

tos novāc, drīkst to darīt vienīgi tuvākā labā. 

16 Šie divi piemēri, kurus es jums minēju, parāda, kāpēc cilvēce nepazīst ne mīlestību, ne mieru tajā 

iekšējā paradīzē, kam cilvēkam vajadzētu būt mūžīgi savā sirdī, jo viņš ir paklausīgs Bauslībai. 

17 Lai palīdzētu jums atrast to pašu, Es mācu grēciniekus, nepaklausīgos, nepateicīgos un 

augstprātīgos, lai jūs saprastu, ka esat apveltīti ar garu, ka jums ir sirdsapziņa, ka jūs varat pilnībā spriest 

un novērtēt, kas ir labs un kas ļauns, un lai parādītu jums ceļu, kas jūs aizvedīs uz miera, gudrības, 

bezgalīgās mīlestības, nemirstības, godības un mūžības paradīzi. 
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18 Es runāju ar jums, kas esat grēkojuši, jo taisnie jau dzīvo garīgajā paradīzē, bet pārējās būtnes, 

kurām nav gara un līdz ar to arī sirdsapziņas, bauda savu paradīzi, kas ir daba, kur tās dzīvo pilnīgā 

paklausībā un pilnīgā harmonijā ar visu radību. 

19 Šodien Es apgaismoju ceļu, pa kuru jums jāattīstās un kura beigās jūs satiksiet Mani. Es jūs 

neuzspiedu, bet vēršu jūsu uzmanību uz to, ka, ja jūs neklausīsiet šim aicinājumam, drīz vien paši no sevis 

nonāksiet uz glābšanas ceļa. Bet tad jūs bēgsiet no savas necilvēcības, augstprātības un augstprātības 

šausmām. 

20 Es nenāku pie jums ar bardzību. Jūs paši esat tie, kas par saviem pārkāpumiem saņemat pelnīto 

sodu. 

21 Mana tauta, jūsu sirdīs Es atstāju sava Vārda būtību, lai jūs varētu no tā garīgi sevi pabarot. Jo jūsu 

sirds ir kā zieds, un tās smarža ir mīlestības esence, ko Es tajā esmu ielicis. Neļaujiet šim ziedam nokalst, 

jo tas drīz vien zaudēs savu smaržu. Jūtīgi ir jūsu dārzu ziedi, bet vēl jutīgāka ir jūsu sirds, un vēl jutīgāka 

ir tās dievišķā būtība. 

22 Pēc 1950. gada jūs vairs nesaņemsiet Manu Vārdu caur šiem saziņas orgāniem, * kurus jūs esat 

saukuši par balss nesējiem vai tulkiem. Daži pāries no šīs zemes uz 

Pārējie paliks, lai saņemtu pirmās iedvesmas, zīmes, kas ir pirms savienošanās no gara ar garu. 
* Skatīt 9. piezīmi pielikumā. 

23 Kad šī saikne sāks veidoties jūsu vidū, jūs patiesībā sāksiet saprast un izprast mācību, ko pašlaik 

saņemat, un tajā pašā laikā jūs zināsiet, kā nošķirt Mana Vārda garīgo nozīmi no visām nepilnībām, ko 

balss nesējs varētu būt pievienojis Manam Vārdam. 

24 Tagad es jums jautāju: vai jūs piekrītat būt nabagi uz zemes, bet bagāti garā? Vai arī tu dod 

priekšroku šīs pasaules baudām, nevis mūžīgās dzīves atziņai? - Es jūs svētīju, jo jūs savā sirdī Man sakāt: 

"Kungs, nekas nav salīdzināms ar godību, ko sniedz Tava Vārda klausīšanās." 

25 Šajā laikā Es jums dodu jaunu vēsti - Trešo Derību. Daudzi ir bijuši liecinieki šai izpausmei. Bet 

patiesi Es jums saku, ka jūs nebūsiet tie, kas sapratīs visu to, ko Es jums atklāju, un jūs nenovērtēsiet šīs 

vēsts nozīmi. 

26 Bieži vien Es jums esmu devis kādu mācību, bet jūs to kļūdaini interpretējāt, jo esat 

materializējušies, un, lai gan Es jums runāju par garīgām atziņām, jūs tām piešķīrāt materiālu nozīmi. 

Nāks citas, garīgi attīstītākas paaudzes, un, kad tās pētīs šajās atklāsmēs ietvertās mācības, tās drebēs no 

garīgām emocijām. Citreiz viņi priecāsies par Mana Vārda maigo mieru, bet citreiz būs pārsteigti par to, 

ko viņi atradīs Manā mīlestības mācībā. Tad viņi sacīs: kā tas ir iespējams, ka toreiz klātesošie šī Vārda 

liecinieki neapzinājās tā nozīmi, diženumu un gaismu? - Tā nebūs pirmā reize, kad tas ir noticis: Pat Otrajā 

Laikā, kad Es runāju uz cilvēku sirdīm, viņi Mani nesaprata, jo viņi dzīvoja un domāja tikai par pasauli un 

matēriju. 

27 Kad ķermenis, kas kalpoja Man kā apvalks Otrajā Laikā, nonāca agonijā un Es teicu pēdējos 

vārdus no krusta, starp Maniem pēdējiem teikumiem bija viens, kas ne tajos brīžos, ne arī ilgi pēc tam 

netika saprasts: 

"Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis?" 

28 Šo vārdu dēļ daudzi šaubījās; citi bija apjukuši, domādami, ka tā ir uzmācība, svārstīšanās, vājuma 

brīdis. Bet viņi neuzskatīja, ka tas nebija pēdējais teikums, bet ka pēc tā Es teicu vēl citus, kas atklāja pilnu 

spēku un skaidrību: "Tēvs, Tavās rokās Es nododu Savu Garu" un: "Viss ir paveikts". 

29 Tagad, kad Es esmu atgriezies, lai ienesu gaismu jūsu neskaidrībās un apgaismotu to, ko jūs esat 

nosaukuši par noslēpumiem, Es jums saku: Kad es karājos pie krusta, agonija bija gara, asiņaina, un Jēzus 

ķermenis, kas bija bezgalīgi jutīgāks par visiem citiem cilvēkiem, izturēja ilgu agoniju, bet nāve neiestājās. 

Jēzus jau bija izpildījis savu misiju pasaulē, bija teicis pēdējo vārdu un devis pēdējo mācību. Tad šī 

nomocītā miesa, šī sadragātā miesa, sajūtot nošķirtību no Gara, sāpēs lūdza Kungu: "Tēvs, Tēvs, kāpēc Tu 

mani esi atstājis?" - Tā bija maiga un cietsirdīga raudāšana par ievainoto jēru, kas sēro par savu Ganu. Tas 

bija pierādījums tam, ka Kristus, Vārds, patiešām kļuva par cilvēku Jēzū un ka Viņa ciešanas bija reālas. 

30 Vai jūs varat šos vārdus attiecināt uz Kristu, kurš ir mūžīgi vienots ar Tēvu? - Tagad jūs zināt, ka 

tas bija Jēzus miesas, kas bija aptraipīta ar cilvēku aklumu, čukstēšana. Bet, kad Kunga glāsts nolaidās uz 
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šīs mocekļa miesas, Jēzus turpināja runāt, un Viņa vārdi bija: "Tēvs, Tavās rokās Es nododu Savu Garu." - 

"Viss ir paveikts". 

31 Kad tu ar Mani tā runāsi, cilvēce? Kad jūs izrunāsiet šo maigo žēlošanos, kas nav ne pārmetums, 

ne šaubas, ne ticības trūkums, bet mīlestības apliecinājums Tēvam, ar kuru jūs Viņam paziņojat, ka pēdējā 

stundā vēlaties sajust Viņu tuvumā? - Pārdomājiet katru no Maniem teikumiem, jo Es esmu patiesība, kas 

jums apsolīta. 

32 Tagad, kad Es jūs mācu, Es esmu izmantojis neizglītotos un nezinošos, jo zinātnieki un mācītie 

Mani ir nolieguši. Es esmu arī meklējis grēciniekus, lai viņus atgrieztu un sūtītu viņus liecināt par Manu 

patiesību. Šiem Maniem bērniem, caur kuriem Es daru sevi zināmu, ir jāpierāda, ka viņi ir šīs žēlastības 

cienīgi, pamodinot sevi tās mācības gaismā, kuru viņi sludinās, lai viņi pilnībā apzinātos savu uzdevumu 

un saprastu, ka tikai rādot piemēru un parādot labus darbus, viņu līdzcilvēki viņiem ticēs. 

33 Šis mācību laiks būs labvēlīgs ļaužu apbruņošanai. 

34 Mana mācība ir tīrs un kristāldzidrs dzīvības upes ūdens, ar kuru jūs attīrīsieties un piedzīvosiet 

pārvērtības, kas padarīs jūs cienīgus saukties par Svētā Gara mācekļiem. Sagatavojiet savu sirdi Manā 

Vārdā, un patiesi Es jums saku, ka no tās izaugs laba sēkla. Veidojiet savu garu un prātu, klausoties Mani, 

tad jūsu darbi, vārdi un domas izstaros Manu Patiesību. 

35 Jāatzīst, ne tikai jūs liecināsiet par Mani, jo visa radība ir dzīvs pierādījums Manai patiesībai. Taču 

šajā darbā jums ir uzdevums, kas jāizpilda, un parāds, kas jāatmaksā pašiem sev. Patiesi Es jums saku: jūs 

neko neesat parādā Man, bet paši sev. 

36 Ja jūs negribēsiet liecināt par savu Kungu, tad es liecināšu, bet jūs rūgti raudāsiet, jo neesat bijuši 

kopā ar savu Kungu kaujas stundā. 

37 Vai vēlaties uzzināt, kā panākt, lai jūsu liecība tiktu atzīta par patiesu? - Esiet patiesi pret sevi, 

nekad nesakiet, ka jums ir kaut kas tāds, kā jums nav, nemēģiniet atklāt kaut ko tādu, ko neesat saņēmuši. 

Māciet tikai to, ko zināt, lieciniet tikai par to, ko esat redzējuši. Bet, ja jums jautā kaut ko tādu, uz ko jūs 

nevarat atbildēt, klusējiet, bet nekad nemelojiet. Atkal es jums saku, ka jūsu "jā" vienmēr ir "jā" un jūsu 

"nē" vienmēr ir "nē", tad jūs būsiet uzticīgi patiesībai. 

Nevajag arī zvērēt, jo tam, kas runā patiesību, nav vajadzīgs zvērests, lai iegūtu ticību, jo viņš ar 

saviem darbiem nes apgaismību. Lai zvēr, kurš ir bijis nepatiess un kuram, kad pienāks brīdis, kad viņam 

būs vajadzīga ticamība, ir jāpiesauc Dieva vārds, lai piešķirtu saviem vārdiem spēku. Tev nebūs zvērēt ne 

pie Dieva, ne pie Marijas, ne pie saviem vecākiem, ne pie savas dzīvības. Es jums vēlreiz saku, lai jūsu 

darbi liecinātu par jūsu vārdiem, un tad abi liecinās par Mani. 

38 Ja jūs runājat patiesību un jums tic, svētīti tie, kas jums tic. Ja jūs tiksiet noraidīti, aizskarti vai 

izsmieti par to, ka runājat patiesību, atstājiet šo lietu Man, jo patiesības jautājums ir Mans, un tad Es jūs 

aizstāvēšu. Tāpat arī necentieties aizklāt patiesību ar viltus plīvuru, jo tad jūsu spriedums būs liels. Vai jūs 

neko nezināt par to lielo Jeruzalemes templi, kurā cilvēki daudzus gadsimtus iegāja, ilgojoties pēc varas un 

gudrības? Jo tā bija liela, kamēr tās klēpī bija kā miera osta gariem. Bet, kad tajā ienāca liekulība, meli un 

alkatība, tās priekškars tika saplēsts, un vēlāk no tā vairs nepalika ne akmens uz akmens. 

39 Es jums atkal saku, lai jūs sāktu būt godīgi pret sevi, lai nemēģinātu sevi maldināt, tas ir, lai sāktu 

mīlēt patiesību. Tuvojas laiks, kad pasaules lielie vadoņi kritīs, kad tautas izjutīs Manu dievišķo 

taisnīgumu. Cik daudz bēdu saucienu tad būs cilvēku vidū! Kļūdu un netaisnību pasaule izzudīs, lai tās 

vietā tiktu izveidota Dieva Valstība, kas ir taisnība un gaisma. Daudziem cilvēku darbiem tas būs beigas, 

bet garīguma laikam tas būs sākums. 

40 Pasaule, kas izzudīs, būs jūsu radītā ļaunuma pasaule, kurā stiprie apspiež vājos, no kuras ir 

pazudusi pat bērnu nevainība, kurā vecāki nesaprot bērnus un bērni nesaprot vecākus. Šī pasaule, kurā 

cilvēki ir apgānījuši vissvētākos principus un institūcijas un kurā cilvēki cits citu nogalina, nevis mīl cits 

citu kā brāļi. 

41 Lai šī jaunā Bābele izzustu, tās ļaunums ir jāiznīdē kā nezāles. Sāpes būs lielas, bet šajā ciešanu 

kausā nešķīstais tiks šķīstīts un aklajiem atvērsies acis, nāve apturēs daudzu cilvēku zemes gaitas, bet ne 

tādēļ, lai tos iznīcinātu, bet lai ievestu dzīvē. 

42 No cilvēces ļaunajiem darbiem nekas nepaliks. Bet uz jūsu pagātnes drupām Es uzcelšu jaunu 

pasauli kā lielu Valstību, kurā cilvēce būs kā viena liela ģimene, kas dzīvos mierā, mīlēs, jutīs un domās 

saskaņā ar Manu Mīlestības Likumu. 
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43 Jaunās paaudzes apdzīvos zemi un gūs gan garīgo, gan materiālo labumu no pieredzes un attīstības 

augļiem, ko atstājuši viņu priekšgājēji; jo no visas pagātnes tās izvēlēsies labos augļus. 

44 Pār nepilnīgajiem Manas Dievišķības kultiem pacelsies patiesi garīgs Dieva pielūgums, tāpat kā 

pār mūsdienu cilvēku materiālistisko zinātni pacelsies jauna zinātne, kas kalpos brālībai, labklājībai un 

mieram. 

45 Cilvēku nošķirtība izzudīs, un tāpat kā viņi savā nesaskaņā attālinājās viens no otra, radot dialektus 

un valodas katrai tautai, tā arī tad, kad uz zemes sāks uzplaukt harmonija, visi jutīs nepieciešamību 

sazināties vienā valodā. Patiesi Es jums saku: brālīga mīlestība vienam pret otru viņiem atvieglos šo darbu, 

jo tā balstīsies uz Manu Bausli, kas jums saka: Mīliet cits citu! 

46 Kā gan būtu pareizi, ka cilvēki nesaprot cits citu, ja pat vienas sugas dzīvnieki saprot cits citu, pat 

ja vieni ir no viena reģiona, bet citi no cita? 

47 Apvienojieties mīlestībā sava Tēva iedvesmoti, un Viņš, kas ir visas radības Alfa un Omega, dos 

jums universālo valodu. 

48 Atsvaidziniet sevi, atsvaidziniet sevi ar Manu Vārdu, tas ir pāri jūsu valodu šķeltībai, pāri jūsu 

sākumam un pāri jūsu beigām. Bet, ja jūs esat brīnījušies par to, cik detalizēti un neizsmeļoši Es esmu 

runājis ar jums caur Savu balss nesēju lūpām, tad ziniet, ka tā bija tikai dzirksts no Manas Dievišķās 

Gaismas, ko Es sūtīju caur šiem prātiem. 

49 Jūs Man jautājat: "Kungs, ja Tu esi izvēlējies mūs, lai mēs būtu šīs parādīšanās liecinieki, kāpēc Tu 

neesi mūs izslēdzis no ciešanām un nelaimēm uz zemes?" - Uz to es jums atbildu, ka jums ir nepieciešams 

iztukšot - kaut tikai nedaudz - ciešanu kausu, ko dzer jūsu brāļi, lai jūs varētu saprast viņu ciešanas. 

50 Ja Es jums esmu teicis, ka šajā laikā tiks iznīcināts viss, ko radījusi cilvēku augstprātība un 

ļaunums, vai jūs neticat, ka arī jūsos ir kaut kas, kas jāiznīcina, jāapgriež vai jāatlīdzina? 

51 Jūs esat apdāvināts, bet tajā pašā laikā jūs smagi nomāc pārbaudījumi. Bet, ja sāpes tevi uztur 

modru, atceries, ka tās ir tikai piliens no rūgtā dzēriena, ko dzer citi cilvēki. Kad jūsu sirds jūt sāpes, tā 

tiek mudināta lūgt, un tajā tā intuitīvi atpazīst vienu no uzdevumiem, ko šī tauta ir atnesusi uz zemes. 

52 Lūdzieties, Mani bērni, ar domām par gaismu, mieru un brālību, jo šīs lūgšanas nepazudīs 

kosmosā, bet to spēks uzturēs tās vibrāciju garīgajā un virzīs tās uz to sirdīm, par kuriem esat lūguši. Mans 

vārds jums nedrīkst kļūt ikdienišķs, nāciet ar tādu pašu pazemību un dedzību kā pirmajās dienās, lai jūsu 

brāļi sajustu jūsu lūgšanu. Jo pienāks diena, kad jūs sajutīsiet, ka visa jūsu būtība ir satricināta, un tā būs 

pēdējā reize, kad Es ar jums runāju šādā formā. 

53 Kā jūs domājat, kādēļ Es jūs esmu aicinājis šajā laikā, jūs, cilvēku pūļi? Vai tas bija tikai tādēļ, lai 

dziedinātu jūsu slimības vai atjaunotu jūsu zaudēto mieru? - Nē, cilvēki, ja Es jūs uzmodināju patiesai 

dzīvei, iededzu ticību jūsu sirdīs, atguvu smaidu jūsu sejās un spēku jūsu ķermeņos, tad tas bija tāpēc, ka 

Es gribēju jūs šādi apgādāt, lai jūs varētu celties cīņā. Bet Es redzu, ka daudzi domā par sevi un apmeklē 

Manas nodarbības tikai tādēļ, lai meklētu dvēseles mieru, negribot zināt ne mazāko no uzdevumiem, kas 

viņus gaida. Citi aiziet, tiklīdz ir saņēmuši, ko vēlējušies, un nemaz neinteresējas studēt un saprast Manas 

mācības nozīmi. 

54 Jūs visi esat aicināti piedalīties šajā darbā, un tādēļ Es esmu izlējis Savu Vārdu pār šo tautu, lai 

viņi to paturētu savās sirdīs, pat ja tas ir tikai viens no Maniem teikumiem. 

55 Mana mācība jums saka: Ja jūs nepadarīsiet Manu Vārdu zināmu cilvēcei, akmeņi runās, lai 

liecinātu par Manu patiesību un par laiku, kurā jūs dzīvojat. Bet negaidiet, ka akmeņi runās, jo tie liks 

zemei drebēt, jūrām viļņoties vai izplūst straumēm no vulkānu krāteriem. 

56 Būs labāk laikus sagatavoties, lai tad, kad šo pasauli postīs mēris, nezināmas slimības un 

visdažādākās nelaimes, jūs - izkaisīti pa visiem zemes ceļiem - nestu Manu laipno, stiprinošo Vārdu 

sirdīm, lai jūs nāktu kā maigs vējš pie tiem, kurus ir plosījuši viesuļvētras. 

57 Atmetiet savu slinkumu un izmantojiet dārgo laiku, ko baudāt šodien, jo jūs nezināt, vai nākamajos 

laikos jums būs miers studēt un iegremdēties Manā Vārdā. 

58 Lūdzieties kā labi mācekļi un piepildiet savas sirdis ar cēliem mērķiem. Neaizmirstiet, ka Es 

nedaru starp jums nekādas atšķirības rasu, šķiru vai reliģiju starpā, lai jūs, lai kurp jūs dotos, justos kā savā 

dzimtenē un uzskatītu ikvienu satiktu cilvēku, lai kādas rases viņš būtu, par savu brāli. 

59 Es atnesu jums šo Vārdu un ļāvu to dzirdēt jūsu valodā, bet vēlāk uzticu jums to pārtulkot citās 

valodās, lai tas būtu zināms visiem. 
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60 Tā jūs sāksiet celt patieso Izraēla torni, kas garīgi apvieno visas tautas vienā, kas visus cilvēkus 

vieno tajā dievišķajā, nemainīgajā un mūžīgajā likumā, kuru jūs piedzīvojāt pasaulē no Jēzus mutes, kad 

Viņš jums teica: "Mīliet cits citu!" 

61 Pētiet Manu Vārdu, līdz esat pārliecināti par tā tīrību un patiesumu. Tikai tad jūs varēsiet drosmīgi 

iet savu ceļu un stingri pretoties materiālisma ideju iebrukumam, kas apdraud garu. Jo materiālisms ir 

nāve, tumsa, jūgs un inde garam. Nekad nemainiet sava gara gaismu vai brīvību pret zemes maizi vai 

niecīgām materiālām lietām! 

62 Patiesi es jums saku: Kas paļaujas uz Manu Likumu un līdz galam pastāv ticībā, tam nekad netrūks 

materiālās dzīves uzturēšanas, un vienotības ar Manu Garu brīžos viņš vienmēr saņems mūžīgās dzīvības 

maizi Manas bezgalīgās žēlsirdības dēļ. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 35  
1 Svētīgi tie, kas pazemīgi un ticībā lūdz Mani par sava gara attīstību, jo viņi saņems, ko lūdz no 

sava Tēva. 

2 Svētīgi tie, kas prot gaidīt, jo Mana žēlsirdīgā palīdzība sasniegs viņu rokas īstajā brīdī. 

3 Mācieties lūgt un arī gaidīt, zinot, ka nekas neizbēg no Manas mīlestības gribas. Uzticieties, ka 

Mana griba izpaužas visās jūsu vajadzībās un visos jūsu pārbaudījumos. 

4 Bērnam ir tiesības prasīt no sava tēva to, kas ir Viņa taisnīguma un mīlestības likumā, un tēva 

pienākums ir nodrošināt bērnu. 

5 Es jums saku, ka tie, kas paklausīs Manai gribai šeit, uz zemes, baudīs Manu mīlestību, kad viņi 

būs garā. 

6 Kad tava krusta nasta tevi nomāc, piesauc savu Palīgu, un Es tūlīt nāksim tev palīgā. 

7 Izbaudījumu brīžos lūdzieties īsu, bet skaļu un sirsnīgu lūgšanu, un jūs jutīsieties mierināti, un, kad 

jūs sasniegsiet saskaņu ar savu Kungu, Es jums varēsiet teikt, ka Mana Griba ir jūsu un jūsu Griba ir 

Mana. 

8 Lūdzieties ne tikai tad, kad jums ir sāpīgs pārbaudījums, bet arī tad, kad esat mierā, jo tad jūsu 

sirds un domas varēs nodarboties ar citiem. Tāpat arī nelūdziet tikai par tiem, kas jums ir darījuši labu, vai 

par tiem, kas jums nav nodarījuši kaitējumu, jo, lai gan tas ir nopelns, tas nav tik liels kā aizlūgšana par 

tiem, kas jums ir nodarījuši jebkādu kaitējumu. 

9 Atcerieties, ka Es, jūsu Skolotājs, esmu bijis palīgs un izpircējs tiem pašiem, kas Pilāta priekšā 

sauca: "Krustā sist Viņu! Nokrusto Viņu!" - Arī jūs varat palīdzēt saviem brāļiem nest savu krustu, 

nododoties: ar lūgšanām, domām, vārdiem un arī materiāli. Šādā veidā jūs varēsiet padarīt vieglāk 

panesamu to, kuru nomāc sāpju vai cīņas nasta. 

10 Šis ir piemērots laiks būt žēlsirdīgiem. Tāpēc lūdzieties, lūdziet un strādājiet, jo lauki ir auglīgi un 

gaida jūs. 

11 Lūdzieties par mieru tautām, piesaistiet to ar savām lūgšanām. Sūtiet dziedinošu balzāmu caur 

savām domām un sūtiet gaismu savu brāļu prātiem. Patiesi Es jums saku: jūsu lūgumi nekad nepaliks Tēva 

neuzklausīti un neuzklausīti. 

12 Esiet gatavi, jo daudzi noliegs, ka Es esmu atklājies caur cilvēka prātu. Bet jūs viņiem 

paskaidrosiet, ka tā nav pirmā reize, kad tas ir noticis: ka Dievs ir runājis caur cilvēku visos trīs laikmetos, 

ka jau no laiku sākuma visi pravietojumi, iedvesmas un atklāsmes, kas sniegtas cilvēcei, ir bijušas 

dievišķas balsis, kas saņemtas ar cilvēka starpniecību, vadot visu laiku cilvēkus. 

13 Tie, kas noliedz, noliedz vai sašutumu izsaka par jūsu liecību, tā rīkojas tāpēc, ka viņi nezina, kas 

ir garīga izpausme, pat ja viņi sevi sauc par zinātniekiem uz zemes. 

14 Tā ir Mana griba, lai cilvēce caur šo tautu, kas ir bijusi lieciniece Manai Manifestācijai šādā formā, 

uzzinātu, ka cilvēkam jau no paša pirmsākuma bija lemts būt vienībā ar Debesu Tēvu, kalpot Viņam uz šīs 

planētas kā balss nesējam, un ka, lai gan pagātnes laikos gadījumi, kad cilvēki, caur kuru lūpām runāja 

Kungs, bija atsevišķi, jūs tagad dzīvojat laikā, kad cilvēki no paaudzes paaudzē sasniegs lielāku pilnību un 

skaidrību garā un garā vienībā ar Tēvu. 

15 Jūs pasludināsiet, ka tajā laikā cilvēki par visām lietām apspriedīsies ar savu Kungu, lai paveiktu 

savus darbus pasaulē saskaņā ar Dievišķā likuma baušļiem. Ģimenes tēvs runās ar saviem bērniem ar 

vārdiem, kurus Tas Kungs liks uz viņa lūpām. Skolotāji mācīs pēc augstākas iedvesmas, valdnieki zinās, 

kā nodot Dieva gribu tautām, tiesneši pakļausies savas sirdsapziņas balsij, kas ir gaisma no Tā, kurš zina 

visu un kurš tādēļ vienīgais spēj spriest perfekti. Ārsti vispirms un galvenokārt paļausies uz dievišķo 

spēku, un viņu vārds un dziedinošais spēks nāks no Kunga. Zinātnieki sapratīs tik sarežģīto uzdevumu, ko 

viņi ir atveduši līdzi uz zemi, un, pateicoties savai garīgajai sagatavotībai, viņi saņems dievišķus 

pamudinājumus. Visbeidzot, visi tie, kas ir nesuši pasaulē misiju vadīt dvēseles pa attīstības ceļu, zinās, kā 

pacelties, lai saņemtu Manas atklāsmes un nestu tās cilvēku sirdīs ar to gaismu un tīrību, ar kādu tās ir 

saņēmuši. 

16 Es jums runāju par laikmetu, kas tuvojas un kas jums būtu jāpasludina un jāprognozē ar pārliecību, 

ka tas piepildīsies. Bet, ja jūsu brāļi izsmiet jūsu pravietojumus, nekrītiet izmisumā, jo arī apustulis Jānis, 
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kad viņš atklāja, ko viņš bija saņēmis savienībā ar Tēvu, tika izsmiets un pat uzskatīts par traku. Tomēr 

pienāca stunda, kad piepildījās viss, kas vieniem šķita neiespējams, bet citiem - dīvains un nesaprotams. 

17 Laiks, kurā jūs šodien dzīvojat, ir tieši tas laiks, kurā piepildās viss, ko Es sacīju caur šī redzētāja, 

pravieša un Skolotāja balss nesēja muti. 

18 Savas garīgās vīzijas dēļ šis mīlestības un patiesības apustulis tika vajāts, nomocīts un izsūtīts. 

Tomēr viņam netrūka Manas aizsardzības pret viņa vajātājiem un katariem, tādēļ Es jums saku, lai jūs 

nebaidāties. Ja viņi tevi ieslodzīs cietumā šī iemesla dēļ, Es tevi laidīšu brīvībā; ja viņi tev liegs darbu vai 

maizi, Es tevi pasargāšu; ja viņi tevi pazemos vai apmelos, Es tevi slavēšu un darīšu tev taisnību; un ja 

viņi tevi nogalinās, Es tevi uzmodināšu patiesai dzīvei. 

19 Tāpēc es jums nepārtraukti saku, lai jūs sagatavotos lūgšanā, lai jūs varētu izplatīt šo pravietojumu 

un dot šo liecību saviem brāļiem ar maiguma, spēka, ticības un mīlestības pilnu sirdi. 

20 Visam, ko jūs darīsiet saskaņā ar šo sagatavošanu Manā vārdā, būs jānes labi augļi, un jūs 

redzēsiet, ka viss, pēc kā esat ilgojušies, piepildīsies. 

21 Tāpat kā Es piepildīju visus Savus apsolījumus, ko devu cilvēkiem iepriekšējos laikos, Es tos 

piepildīšu arī jums. 

22 Jūs dzīvojat baiļu laikos, kad cilvēki šķīstās, līdz pēdējam iztukšojot savu ciešanu kausu. Bet tie, 

kas pētīja pravietojumus, jau zināja, ka tuvojas laiks, kad visur izcelsies kari, jo tautas nesapratīs viena 

otru. 

23 Nezināmas slimības un sērgas vēl nav parādījušās cilvēces vidū un mulsina zinātniekus. Bet, kad 

sāpes cilvēkos būs sasniegušas kulmināciju, viņiem vēl būs spēks kliegt: "Dieva sods!" Taču Es nesodu, 

bet gan jūs paši sevi sodāt, kad atkāpjaties no likumiem, kas regulē jūsu garu un miesu. 

24 Kurš gan ir atraisījis un izaicinājis dabas spēkus, ja ne cilvēku nesaprātīgums? Kas ir nepakļāvies 

Maniem likumiem? - Zinātnieku augstprātība! Bet patiesi, es jums saku, ka šīs sāpes kalpos, lai izrautu no 

saknēm nezāles, kas ir ieaugušas cilvēku sirdīs. 

25 Lauki būs klāti ar līķiem, pat nevainīgie iet bojā. Daži mirs ugunsgrēkā, citi badā, bet vēl citi karā. 

Zeme satricināsies, dabas spēki sāks darboties, kalni izmetīs savu lavu, un jūras viļņosies. 

26 Es ļausim cilvēkiem izstumt savu izvirtību līdz robežai, līdz kurai viņu brīvā griba viņiem ļauj, lai 

viņi, šausmīgi pārsteigti par saviem darbiem, izjustu patiesu nožēlu savā garā. 

27 Pazemināti mācekļi, vīri, kas mīl savus brāļus, lai gan esat pilni nepilnību: pretdarbojieties kara 

izraisīto kaislību ietekmei ar miera domām, ar lūgšanām, kas piesātinātas ar garīgo gaismu, ar brālības 

vārdiem un darbiem, kas satur patiesību un mīlestību. Jums jābūt gataviem, jo kara beigās, kad šī cīņa būs 

beigusies, ļaužu pūļi nāks no tālienes, lai meklētu balzāmu miesai un dvēselei. 

28 Neaizmirsti mūs, kad šī stunda pienāks, Kungs," saka šie ļaudis Man. Uz to Es atbildu, ka Es 

nevaru jūs pamest, jo Es esmu klātesošs visā, kas radīts. 

29 Es uzrunāšu cilvēkus caur dabas spēkiem, no jūrām atskanēs Mana Balss, un no viena planētas 

gala līdz otram garus skars Gaisma Tā, kurš vienīgais var jums ar patiesu maigumu sacīt: "Mīliet cits 

citu!" 

30 Daudziem šis bauslis kļūs par viņu tiesnesi, citi jutīs to savā sirdī kā atvērtu brūci, un dažiem tas 

būs kā sargs, kas neļaus viņiem gulēt tā piepildīšanas dēļ. 

31 Tagad jūs redzat, ka Es nevarēšu šķirties no jums, kā reiz teica viens no Maniem praviešiem, ka 

šajā laikā Mans Gars tiks izliets uz visu miesu un uz katru garu. 

32 Lai kur jūs dotos, es eju jums pa priekšu. Kur jūs Mani meklēsiet, tur jūs Mani atradīsiet. Kur vien 

jūs vērsīsit acis, tur jūs Mani redzēsit. Bet Es negribu jums šodien ar Savu Vārdu pasludināt tikai rūgtumu 

un lielu bēdu priekšnojautas. Kad es jums par to visu runāju, es to daru tādēļ, lai jūs būtu nomodā un 

lūgtos, lai pārbaudījumi jūs nepārsteigtu brīdī, kad tie jūs piemeklēs. 

33 Tāpat kā Es jums esmu paziņojis par karu un lielajām nelaimēm, kas sagaida cilvēci, Es jums arī 

saku, ka pienāks diena, kad visas zemes tautas baudīs mieru, kad cilvēki mīlēs cits citu Manī, un viņu 

dzīve, viņu darbs, viņu darbi pasaulē būs patīkama pielūgsme, kas kā smaržīgi vīraki no šīs planētas 

celsies pie Manis. 

34 Jūs Man jautājat: "Kungs, kad pienāks šis laiks?" Un es jums atbildu: Kad cilvēce ir attīrījusies 

caur sāpēm, grēku nožēlu, atjaunošanos un labā praktizēšanu. 
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35 Ja cilvēka gars piepildīs derību, ko viņš ir noslēdzis ar savu Tēvu, tad Es savukārt piepildīšu Savus 

apsolījumus līdz pēdējam. Es darīšu zināmu Savu noslēpumu un izplatīšu to gudrībā, mierā un atklāsmēs 

starp Saviem bērniem. 

36 Mana tauta, vērojiet un lūdzieties, kamēr vien jūs staigājat pa šo pasauli. Gatavojieties garīgi un 

fiziski, jo drīz Es jūs sūtīšu runāt par Manu patiesību. 

37 Sagatavojiet savu garu, praktizējot lūgšanu, žēlsirdību un pazemību, ko Mana Mācība jums rāda, 

un sagatavojiet arī savu miesu, atbrīvojot to no netikumiem, sliktiem ieradumiem un padarot to 

paklausīgu, līdz jūs to padarīsiet par pilnīgu Gara līdzstrādnieku. Kad būsiet sagatavojušies, jūs 

pieredzēsiet skaidrību, ar kādu ceļš parādīsies jūsu priekšā. Tādēļ Es jums saku, ka gara dzīve no tā 

iziešanas no dievišķā krūtīm līdz atgriešanās brīdim ir attīstības kāpnes. 

38 Kad Tēvs jūs radīja, Viņš jūs novietoja uz šī kāpņu pakāpiena, lai jums būtu iespēja patiesi iepazīt 

un saprast savu Radītāju, ejot pa šo ceļu. Bet cik maz ir tādu, kas, atstājot pirmo pakāpienu, uzsāka 

augšupejošu attīstības ceļu! Lielākā daļa apvienojās savā nepaklausībā un dumpiniecismā, slikti izmantoja 

brīvības dāvanu un neklausījās sirdsapziņas balsī; viņi ļāva sev valdīt matērijai un tādējādi ar savu 

izstarojumu radīja spēku - ļaunumu - un izraka bezdibeni, kurā ar savu ietekmi ievilka savus brāļus, kuri 

uzsāka asiņainu cīņu starp savām vājībām un korumpētību un vēlmi pēc pacēluma un tīrības. 

39 Cik citāda būtu bijusi jūsu dzīve uz zemes, ja jūs pastāvīgi būtu palikuši labestībā un taisnībā. Jo 

tajā jūs būtu guvuši Manas mīlestības augļus. Tomēr jūs neesat pazuduši, un Es neesmu jūs izraidījis no 

Savas valstības. Pierādījums tam ir tas, ka tad, kad Es atnācu pie jums, ietērpjot Savu Klātbūtni cilvēka 

veidolā, Es nolaidos pasaulē, kuru jūs esat radījuši ar tik daudzām kļūdām un nepilnībām. 

40 Šeit, šajā pasaulē, Es devu jums Savas Asinis un Savu Miesu, lai pierādītu jums, ka Es jūs mīlu par 

spīti jūsu novirzieniem un nepateicībai. 

41 Mans nemainīgais Likums, ko Es jums devu pirmajos laikos, praviešu pamācības par labu, Mana 

Doktrīna un visi Mani vēstījumi ir garīgā gaisma, ko cilvēks ir saņēmis caur sirdsapziņu, un viņa gars būtu 

saplūdis ar Manu, ja viņš būtu palicis Likumā un šķīstībā no savas attīstības sākuma. 

42 Cilvēku netiklība, viņu nezināšana, garīgā pacēluma trūkums un ciešanas, ko radīja viņu 

pārkāpumi, bija iemesls, lai Tēvs nāktu, lai glābtu cilvēkus, atklājot viņiem Gudrības grāmatu, kuru viņi 

bija nicinājuši pasaules baudu dēļ, un vēlreiz parādītu viņiem patieso ceļu. 

43 Ir pagājuši daudzi gadsimti, un daudzas būtnes ir bijušas spiestas atgriezties pasaulē, tomēr tās 

joprojām nesaprot Mana Likuma būtību un sava gara dabu. 

44 Es joprojām cilvēciskā veidā daru Sevi zināmu cilvēkiem, lai gan Es jums arī saku, ka tas, ko Es 

atklāju šajā laikā, ir mācība, kas pacels garus līdz tam līmenim, par kuru Es jums runāju un no kura viņi 

varēs atpazīt un labot katru kļūdu, atjaunot, kas ir iznīcināts, un atgūt visu, ko tie ir zaudējuši. 

45 Manā dievišķajā sējumā neviena sēkla netiek pazaudēta, lai gan cilvēku kritieni ir aizkavējuši tās 

garīgo uzplaukumu un auglību. 

46 Šajā laikā zeme tiek izrakņāta ar lielām sāpēm cilvēcei, bet ir nepieciešams, lai Es atrastu Savu 

sēklu un atdalītu to no raizēm. 

47 Kāds bija jūsu grēka un nepaklausības Manam likumam iemesls? 

48 Klausieties, mācekļi: pirms jūs ienācāt dzīvē, Es jau biju klātesošs, un Manā Garā bija apslēpts 

jūsu Gars. Bet Es negribēju, lai jūs mantotu Manu Valstību bez nopelniem. Es negribēju, lai jūs iemantotu 

to, kas bija, nezinot, kas jūs ir radījis, un es negribēju, lai jūs aizietu bez virziena, bez mērķa un bez ideāla. 

49 Tāpēc Es jums devu sirdsapziņu, lai tā kalpotu jums kā ceļvedis. Es jums devu brīvu gribu, lai jūsu 

darbiem būtu patiesa vērtība Manā priekšā. Es devu jums garu, lai tas vienmēr ilgotos pacelties uz gaišo 

un tīro. Es devu jums ķermeni, lai ar sirds palīdzību jūs izjustu labo un skaisto un lai tas kalpotu jums kā 

kritērijs, kā pastāvīgs pārbaudījums, kā arī kā līdzeklis, lai dzīvotu materiālajā pasaulē. Zeme ir bijusi 

skola jūsu garam; tajā nekad nav trūcis Dievišķā Skolotāja klātbūtnes. Cilvēka dzīve ir bijusi dziļas 

gudrības grāmata iemiesotajam garam. 

50 Kad telpu pirmo reizi izgaismoja garu klātbūtne, tie, vēl klabinādamies un stostīdamies kā mazi 

bērni, kuriem nebija ne attīstības, ne spēka, lai paliktu augstās garīguma vietās, sajuta vajadzību pēc 

atbalsta, pēc pamata, lai justos stipri, un tā viņiem tika dota matērija un materiālā pasaule, un savā jaunajā 

stāvoklī viņi ieguva pieredzi un zināšanas.*. 
* Skatīt 5. piezīmi pielikumā 
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51 Jūs vēl neesat apzinājušies misiju, kas jums šajā laikā ir jāpilda cilvēces vidū, bet Es ar Savu Vārdu 

jums darīšu zināmu jūsu cīņu un ceļu, kā sasniegt mērķi. 

52 Jūsu smadzenes ir mazas, un tās vienas pašas par sevi nespēj izprast to dāvanu vērtību, kas jums 

piemīt, un to, cik nozīmīgs ir darbs, ko Tēvs ir iecerējis paveikt cilvēces vidū caur šo tautu. 

53 Mana gudrā un varenā Griba bruģē ceļu Maniem vēstnešiem, Maniem mācekļiem, Maniem 

praviešiem, lai tie dotos tālāk ar labo vēsti par Mana Vārda parādīšanos, lai viņi vienlaikus sagatavotu ceļu 

lielajiem jūsu brāļu pūļiem, kurus jūs saucat par cittautiešiem, lai tie ierastos jūsu tautas klēpī. 

54 Šķiet, ka šie ļaužu pūļi nāks, lai meklētu maizi miesai un mieru sirdij. Tomēr Es zinu, ka tieši viņu 

gars tieksies pēc Mana apsolījuma piepildījuma, kas ir saglabāts katra gara dziļākajā iekšienē. 

55 No tālām zemēm un tautām jūs redzēsiet savus brāļus, kas ieradīsies, vēloties atbrīvot savu garu. 

Arī no senās Palestīnas viņi nāks bariem, kā toreiz, kad Israēla ciltis šķērsoja tuksnesi. 

56 Tās svētceļojums ir bijis ilgs un bēdīgs, kopš tā no savām miesām izdzina To, kurš tai piedāvāja 

savu valstību kā jaunu mantojumu. Bet tā jau tuvojas oāzei, kur tā atpūtīsies un pārdomās Manu Vārdu, un 

tad, stiprināta Mana Likuma atziņā, tā turpinās ceļu, kas parāda tās sen aizmirsto attīstību. Tad jūs 

dzirdēsiet daudzus sakām, ka jūsu tauta ir jaunā apsolījuma zeme, Jaunā Jeruzaleme. Taču jūs viņiem 

paskaidrosiet, ka apsolītā zeme atrodas ārpus šīs pasaules un ka, lai to sasniegtu, ir jāiet garā, izgājuši cauri 

lielajam šī laikmeta pārbaudījumu tuksnesim. Tev arī jāstāsta viņiem, ka šī tauta ir tikai oāze tuksneša 

vidū. Bet jūs sapratīsiet, cilvēki, ka oāzei ir jāsniedz ēna nogurušajiem klejotājiem, turklāt tai ir jāpiedāvā 

kristāldzidrs un svaigs ūdens izžuvušajām lūpām tiem, kas tajā meklē patvērumu. 

57 Kas ir šī ēna un ūdens, par ko es jums runāju? - Mana mācība, cilvēki, Mana dievišķā pamācība 

mīlestības darbībā. Kam Es esmu devis šo žēlastības un svētību bagātību? - Cilvēki, lai jūs arvien vairāk 

atbrīvotu savu sirdi no visa savtīguma un parādītu to kā tīru spoguli visos savos darbos. 

58 Vai jūsu prāti un sirdis nepiepildītos ar prieku, ja jūs ar savu mīlestību spētu pievērst šo tautu, kas 

ir tik ļoti pieķērusies savām tradīcijām un garīgi stagnējusi, Trīsvienības un Mārijas garīgajai mācībai? Vai 

nebūtu prieka jūsu vidū, ja vecais Izraēls tiktu atgriezts ar jaunā Izraēla starpniecību, tas ir, ja pirmais 

iegūtu žēlastību caur otro? Līdz šim nekas nav pārliecinājis ebreju tautu, ka tai ir jāatsakās no vecajām 

tradīcijām, lai sasniegtu morālo un garīgo izaugsmi. Tā ir tauta, kas tic, ka pilda Jehovas un Mozus 

likumus, bet patiesībā joprojām pielūdz savu zelta teļu. 

Tuvojas laiks, kad šī maldīgā tauta, izkaisīta pa visu pasauli, pārstās skatīties uz zemi un pacels acis uz 

debesīm, lai meklētu To, kurš tai jau no paša sākuma bija apsolīts kā tās Pestītājs un kuru tā nepareizi 

novērtēja un nogalināja, jo uzskatīja Viņu par nabagu un neatrada Viņā neko labu. 

59 Tagad tuvojas stunda, kad šis krusts, ko viņi ar spriedumu uzlika Man, kļūs par taisnības lauciņu 

ikvienam no šiem gariem, līdz beidzot viņu lūpas sauks: "Jēzus bija Mesija!" 

60 Viņi meklēs Mani savā garīgajā nabadzībā, bēdās un sāpēs, un viņi būs pārsteigti, kad redzēs, ka 

Tam, kam viņu acīs nepiederēja nekas pasaulē, pieder viss, un ka tie dārgumi un tā valstība, par ko Viņš 

tik bieži viņiem runāja, ir patiesība, un viņi sapratīs, ka nekas pasaulē - nekādi dārgumi, nekādas bagātības 

- nevar līdzināties Gara mieram. 

61 Ja šī tauta novērsās no Manis, Es joprojām tos gaidu. Jo cilvēki var lauzt savu vārdu un pat savas 

derības, bet Es esmu nemainīgs un Savus solījumus nekad nesalauzšu. 

62 Ja viņam tika teikts, ka Es būšu viņa Pestītājs, tad Es to izpirku; ja viņam tika teikts, ka Es to 

ievedīšu Savā Valstībā, tad Es to ievedīšu Savā Valstībā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 36  
1 Saskaroties ar Mana Vārda maigo laipnību, garu, kas ir novirzījies no attīstības ceļa, pārņem dziļa 

nožēla. Manu vārdu mīlošais maigums liek cilvēkam raudāt, jo viņš atzīst, ka viņa grēki nav pelnījuši 

piedošanu. 

2 Es mierinu to, kurš patiesi nožēlo grēkus, piedodu viņa pārkāpumus un palīdzu viņam atlīdzināt 

nodarīto ļaunumu. Zini, ka tas, kurš nenožēlo grēkus, Mani nesasniedz, jo tikai no grēku nožēlas var 

rasties atjaunošana, labošana un šķīstīšana. Tāpat ziniet, ka Manā klātbūtnē var ieiet tikai šķīsti gari. Bet 

kā jūs varētu patiesi nožēlot grēkus, ja jūs nezinātu savu pārkāpumu lielumu? Man bija jānāk pie 

cilvēkiem, lai viņi saprastu, ko tas nozīmē dievišķās Taisnības priekšā: atņemt līdzcilvēkam dzīvību, 

sagraut ticību, maldināt garu, izdot sirdi, apgānīt nevainību, nodarīt negodu, atņemt brālim to, kas viņam 

pieder; melot, pazemot un tik daudzas nepilnības, kuras jūs nepamanījāt, jo bijāt pie tā visa pieraduši. Bet 

nāca Mans mīlestības Vārds, un tā būtībā jūs atklājāt pilnīgas taisnības klātbūtni, kas lika jums caur savu 

sirdsapziņu atpazīt katru savu ļauno darbu, lika jums pārbaudīt savas domas un atgādināja jums par jūsu 

garīgo piepildījumu, kuru jau bijāt aizmirsuši. 

3 Tikai tad jūs sapratāt savu pārkāpumu lielumu, savu kļūdu, kas pirms tam jums šķita nenozīmīgas, 

apmēru, un tikai tad jūs pareizi novērtējāt daudzo ciešanu un sāpju smagumu, ko bijāt radījuši. Tad jums 

kļuva kauns par sevi, jūs sajutāt, ka Es uz jums skatos visā jūsu kailumā un ar visiem jūsu traipiem. Tāpēc, 

dzirdot Manu Vārdu, kas pilns maiguma, miera un šķīstuma, jūs uz brīdi jutāties necienīgi Manas 

mīlestības dēļ. Bet tūlīt jūs dzirdējāt, ka tieši jūs esat tie, kurus Es meklēju, un jūsu sirds, kas mazgāja sevi 

asarās kā pierādījumu tam, ka nožēlojat grēkus, lai attīrītos un kalpotu Man, sāka savu garīgās evolūcijas 

ceļu. 

4 Nav iespējams, lai kāds no Maniem bērniem Mani aizmirstu, jo viņš savā garā nes sevī 

sirdsapziņu, kas ir Mana Gara gaisma, ar kuras palīdzību viņam agri vai vēlu Mani jāatpazīst. 

5 Dažiem ir viegli izprast Mana Vārda nozīmi un atrast tajā gaismu, bet citiem Mans Vārds ir kā 

mīkla. 

6 Es jums saku, ka ne visi spēj saprast Manas vēsts garīgumu šajā laikā. Tiem, kas to nespēj, būs 

jāgaida jauni laiki, lai viņu gars varētu atvērt acis Manu atklāsmju gaismai. 

7 Es nekad neesmu nācis pie noslēpumainiem vīriešiem. Ja Es esmu runājis jums tēlaini, lai atklātu 

jums Dievišķo vai lai pārstāvētu Mūžīgo kādā materiālā formā, tad tas ir bijis tādēļ, lai jūs varētu Mani 

saprast. Bet, ja cilvēki apstājas pie formu, priekšmetu vai simbolu pielūgsmes, nevis meklē šo mācību 

jēgu, tad ir dabiski, ka viņiem nākas ciest gadsimtiem ilgu stagnāciju un visā saskatīt noslēpumainību. 

8 Kopš Izraēla uzturēšanās laikiem Ēģiptē, kad Manas Asinis iemiesoja jēra asinis, ir bijuši cilvēki, 

kas dzīvoja tikai pēc tradīcijām un rituāliem, nesaprotot, ka šis upuris bija attēls asinīm, kuras Kristum bija 

jāizlej, lai dotu jums garīgo dzīvību. Citi, kas tic, ka tos baro Mana Miesa, ēd materiālu maizi, 

negribēdami saprast, ka tad, kad Es devu maizi Saviem mācekļiem Pēdējā Vakarēdienā, tas bija tādēļ, lai 

viņi saprastu, ka tas, kurš pieņem Mana Vārda nozīmi kā ēdienu, barojas ar Mani. 

9 Cik maz ir to, kas spēj saprast Manu dievišķo mācību patiesībā, un cik maz ir to, kas to interpretē 

ar garu. Tomēr atcerieties, ka Es jums devu dievišķo atklāsmi nevis uzreiz, bet gan izskaidroju jums to 

pamazām ar katru Savu mācību. 

10 Ja jūs reizēm esat nonākuši apjukumā un uzkrāvuši uz citiem kļūdainu interpretāciju, tad ir tikai 

likumsakarīgi, ka šodien jūs nesaprotat skaidri Trešās ēras garīgo mācību, kā arī pareizi to neinterpretējat. 

11 Ir nepieciešams, lai jūs sāktu gāzt savus elkus, iznīcināt savas vecās kļūdas un sakārtotu savas 

domas, lai jūs apzinātos, ka jau no vissenākajiem laikiem Tēvs vienmēr ir runājis ar jums par Garu, un, lai 

gan Viņš bieži ir izmantojis materiālus tēlus, lai jūs mācītu, Viņš vienmēr ir runājis par Garīgo Dzīvi. 

12 Cilvēki, pamostieties no miega, ļaujiet savam garam pētīt Manu Vārdu. Patiesi Es jums saku: ja jūs 

labi izpētīsiet un sapratīsiet vienu no Manām mācībām, jūs būsiet iekļāvušies Manu atklāsmju garīgajā 

būtībā. 

13 Atcerieties pamācību, ko Es jums teicu: "Lūdziet, lūdziet, lai jums tiktu dots." Šodien es jums 

saku: mācieties jautāt. 

14 Kad Es jums tagad saku, ka jums ir jāmācās lūgt, tas ir tāpēc, ka agrāk jūsu lūgšana bija nepilnīga 

un egoistiska; jūs domājāt tikai par to, kā lūgt sev vai saviem mīļajiem. Mana šodienas mācība jums saka, 
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ka jums ir jāmācās izjust citu bēdas. Piedzīvo un sajūti sava tuvākā sāpes un ciešanas, nelaimes, kas moka 

tavus brāļus. Jums ir jāmācās saprast to, kurš slepeni nes brūces, un izjust to ciešanas, kurus jūs nevarat 

redzēt, jo viņi ir tālu. Starp pēdējiem jums jādomā par tiem, kas ir mājās citās tautās un nācijās, par tiem, 

kas ir citās pasaulēs vai aizsaulē. Nebaidieties, ja kādu dienu aizmirsīsiet sevi un domāsiet tikai par citiem, 

jo jūs neko nezaudēsiet. Ziniet, ka tas, kurš lūdzas par citiem, dara to arī par sevi. 

15 Cik daudz prieka jūs sniedzat Manam Garam, kad Es redzu, ka jūs paceļat savas domas, meklējot 

savu Tēvu. Es ļauju jums sajust Manu klātbūtni un pārplūdu jūs ar mieru. 

Meklējiet Mani, runājiet ar Mani, neraizējieties par to, ka jūsu domas ir pārāk neveiklas, lai izteiktu 

savu lūgumu; Es zinu, kā tās saprast. Runājiet ar Mani ar tādu paļāvību, ar kādu cilvēks runā ar savu Tēvu. 

Uzticiet man savas sūdzības kā labākajam draugam. Jautājiet Man to, ko jūs nezināt, visu, kas jums ir 

nezināms, un Es jums runāšu ar Skolotāja vārdu. Bet lūdzieties, lai tajā svētīgajā brīdī, kad jūsu gars 

pacelsies pie Manis, jūs varētu saņemt gaismu, spēku, svētību un mieru, ko jums dāvā jūsu Tēvs. 

16 Man vēl ir daudz atklāsmju garam nākotnē, kas tiks sniegtas ar lūgšanu palīdzību. Pilnveidojiet 

sevi šajā izpausmē, un jūs varēsiet sasniegt pilnību savos lūgumos, tas ir, jūs iemācīsieties lūgt. 

17 Kad jūsu gars ieies garīgajā ielejā, lai atskaitītos par savu uzturēšanos un darbiem uz zemes, Es jūs 

visvairāk lūdzu par visu, ko esat lūguši un darījuši savu brāļu labā. Tad tajā dienā jūs atcerēsieties Manus 

vārdus. 

18 Viena laikmeta beigas un jauna laikmeta sākums ir izraisījis šo krīzi un haosu, ko jūs piedzīvojat. 

Tas ir tas pats, kas notiek ar smagi slimu cilvēku, kad tuvojas atveseļošanās: šķiet, ka nāve ir atnākusi. 

19 Jo lielāka būs cilvēces krīze, jo lielāka būs tās veselība pēc tam. Patiesi Es jums saku: tā tas notiks, 

un Es jums to esmu pasludinājis jau tūkstošiem gadu. Tagad jums ir jāapbruņojas, jāstiprinās ticībā un 

jāsagatavojas cīņai. 

20 Jums, kas bieži dzirdat šo vārdu, es saku: "Vērojiet un lūdziet, jo visiem tuvojas lielas bēdas laiks, 

laiks, kad cilvēki neizmantos ne savu varu, ne zeltu, ne zinātību, lai mazinātu dievišķās taisnības svaru. 

Tajās dienās jūs būsiet liecinieki notikumiem, kas lepnajiem un iedomīgajiem šķitīs absurdi un neloģiski; 

jo būs tā, ka mācītie vērsīsies pie tiem, kurus viņi uzskatīja par nezinātājiem, ka bagātie un varenie meklēs 

trūkumcietējus, jo pie viņiem būs vairāk sapratnes un mierīguma pārbaudījumu priekšā, vairāk labdarības 

un vairāk garīgās bagātības. 

21 Daži savā sirdī Man saka: "Skolotāj, man nebija jāgaida šie sāpju laiki, ko Tu pasludini, jo visa 

mana dzīve bija ciešanu pārbaudījumi." Es jums saku: svētīgi jūs, kas esat izturējuši ciešanas, jo, kad 

pienāks tās dienas, jūs vairs nesaplēsīsieties, bet varēsiet sniegt drosmi un mierinājumu tiem, kas šādas 

ciešanas nav piedzīvojuši. 

22 Patiesi es jums saku: Ja lielākā daļa cilvēku šodien dzer ciešanu biķeri, tad tas ir tāpēc, ka kareivis 

ir nocietināts tikai kaujā, un es jums saku, ka tuvojas pēdējā kauja, lielā kauja. Šajos brīžos neaizveriet acis 

un ausis savu brāļu sāpēm, necentieties slēpties no nāves. Patiesi es jums saku: kur mazticīgie vai neticīgie 

redz galu, tur būs sākums; kur viņi domā, ka redz nāvi, tur būs dzīvība. Jo Es būšu klāt, lai jūs apveltu ar 

Savu mīlestību un palīdzētu jums ienākt tajā pasaulē, kas jums jāatjauno. 

23 Es jūs par visu informēju iepriekš, lai jūs nekas nepārsteigtu. Meklējiet līdzekļus, lai brīdinātu citus 

un mudinātu viņus sagatavoties, lūgties, laboties un būt modriem. 

24 Atcerieties, ka Es esmu Tēva Vārds, ka dievišķā būtība, ko jūs saņemat šajā Vārdā, ir gaisma no 

Radītāja Gara, ka Es esmu atstājis daļu Savā Gara katrā no jums. Bet, redzot nabadzību, kas ieskauj pūli, 

kas tagad Mani klausās, un pazemību telpā, kurā jūs pulcējaties, jūs klusi jautājat Man: "Skolotāj, kāpēc 

Tu neizvēlējies savai parādīšanai šajā laikā kādu no lielajiem tempļiem vai baznīcām, kur Tev varētu 

piedāvāt bagātīgus altārus un Tevi cienīgas svinīgas ceremonijas?" 

25 Es atbildu tām sirdīm, kas šādi domā par savu Skolotāju: ne jau cilvēki Mani noveda līdz šai 

nabadzībai. Es Pats izvēlējos pazemīgu mājokli jūsu pilsētas nabadzīgajā nomalē Savai parādīšanai, lai jūs 

saprastu, ka Es no jums nemeklēju materiālu labumu vai ārējus upurus, bet tieši otrādi - Es esmu atgriezies 

tieši tādēļ, lai vēlreiz sludinātu pazemību, lai jūs tajā atrastu garīgumu. 

26 Es atmetu visu cilvēcisko tukšumu un cilvēcisko greznību, jo tikai tas, kas ir garīgs, cēls un cēls, 

tīrs un mūžīgs, sasniedz Manu Garu. Atcerieties, ka Es sacīju Samarietes sievai: "Dievs ir Gars, un tiem, 

kas Viņu pielūdz, jāpielūdz Viņu garā un patiesībā." Meklējiet Mani Bezgalīgajā, Tīrajā, un tur jūs Mani 

atradīsiet. 
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27 No materiālajiem upuriem, ko cilvēce Man dāvina, Es pieņemu tikai labu nodomu, ja tas ir labs 

patiesībā; jo dāsns un cēls nodoms ne vienmēr izpaužas dāvanā. Cik bieži cilvēki ziedo Man savu upuri, 

lai piesegtu savus ļaunos darbus vai lai pieprasītu kaut ko no Manis pretī. Tāpēc Es jums saku, ka gara 

mieru nevar nopirkt, ka jūsu tumšos traipus nenomazgā materiālā bagātība, pat ja jūs varētu piedāvāt Man 

vislielāko dārgumu. 

28 Grēku nožēla, nožēla par to, ka esat Mani apvainojuši, atjaunošanās, labojumi, gandarīšana par 

pieļautajiem pārkāpumiem, tas viss ar pazemību, ko Es esmu jums mācījis, jā, tad cilvēki Man pienesīs 

patiesus sirds, prāta un domu upurus, kas jūsu Tēvam ir bezgalīgi tīkamāki nekā vīraks, ziedi un sveces. 

29 Kāpēc piedāvāt Man to, ko Es jums esmu radījis? Kāpēc jūs man piedāvājat ziedus, ja tie nav jūsu 

darbs? 

Ja, no otras puses, jūs ziedosiet Man mīlestības, žēlsirdības, piedošanas, taisnīguma, palīdzības darbus 

savam tuvākajam, tad šis veltījums noteikti būs garīgs un pacelsies pie Tēva kā glāsts, kā skūpsts, ko bērni 

sūta savam Kungam no zemes. 

30 Mana izpausme caur cilvēka prātu ir vienkārša un skaidra, tāpat kā forma, kādā Es izpaužu Sevi. 

Tomēr tas liek tev trīcēt un apjaust pagātni, ko tavs gars jau zina, un tas liek tev skaidri saskatīt 

notikumus, kas pieder nākotnei. Tāpēc jūs paliksiet sajūsmā tik ilgi, kamēr klausīsieties Mani, jo neviens 

neprot lasīt sirdīs kā šis Skolotājs. 

31 No dažādām zemēm jūs ierodaties, lai patvertos labvēlīgajā ēnā, ko klāj plaši izplatīts koks, kas 

aicina visus ceļiniekus atsvaidzināties zem tā lapotnes. Bet es jums saku, ka jau tuvojas laiks, kad cilvēki 

no tālām zemēm nāks pie šīs tautas. 

32 Intuīcija un priekšnojauta būs tas, kas vedīs tos pie jums; viņi nāks, meklējot jūsu liecību un jūsu 

mieru. Daudziem no viņiem pietiks ar vienu vārdu no tiem, kurus Es jums mācu, lai viņi sāktu pildīt savu 

uzdevumu kā īstie spirituālisma apustuļi. 

33 Bēdas šai tautai, ja tā nebūs gatava ar mīlošu sirdi uzņemt svešinieku, jo no tās pilsētām nepaliks 

ne akmens uz akmens, kā tas notika ar Jeruzalemi! 

34 Vai jūs neesat apzinājušies, ka jūsu attīrīšanās mērķis ir padarīt jūs cienīgus saņemt Manas 

mācības, kuras jums jānodod tiem, kas klauvē pie jūsu durvīm? Vai jūs neesat atcerējušies, ka šajā vētru, 

karu un kaislību laikā Es gribu, lai jūs būtu glābšanas laiva, kas nesatraucīgi peld starp ļaunuma viļņiem 

un glābj jūsu brāļus? 

35 Svētīgs tas, kas gatavojas, jo viņš Mani dzirdēs no gara uz garu. 

36 Lūdzieties par saviem brāļiem šajā valstī, kurā dzīvojat, lai viņi būtu pacietīgi pārbaudījumos un 

sasniegtu šķīstību. Šo tautu uz zemes ir atvedis liels garīgs liktenis, un, lai to piepildītu, ir svarīgi, lai viņi 

būtu skaļi, apbruņoti un modri. 

37 Saprotiet, ka jūs nedrīkstat sajaukt nevajadzīgas lietas ar Manas mācības mācībām. Jums tās 

jāpaziņo ar tādu pašu tīrību, ar kādu jūs tās saņēmāt no Manis. Ar savu piemēru un liecību izplatiet Manu 

mācību reģionos, ciemos un provincēs un rūpējieties, lai arī jūsu brāļi tajā nostiprinātos. Šiem ļaudīm ir 

jāvairojas, jāapbruņojas un garīgi jādzīvo, jo ar saviem darbiem viņi kļūs par šīs patiesības aizstāvjiem. 

38 Iegūstiet nopelnus, tauta, un ar šiem nopelniem iegūstiet šo žēlastību tiem, kuri rīt uzņems jūs 

savās mājās vai kurus jums būs jāuzņem savās. 

39 Iemāciet viņiem saprast un izprast, ka šodien Es esmu nācis Garā, lai darītu Sevi zināmu caur 

neprofesionālām un grēcīgām miesām. Lai neviens šajā cilvēka ķermenī 

Redzi Dievu! Jūs dzirdēsiet Vārdu, jo tajā ir dievišķā būtība, kas nāk no Mana Gara. Šis Vārds ir "Vārds", 

un "Vārds" esmu Es, Tas, kas runā uz jums no bezgalības. 

40 "Vārds" ir Mīlestība, un tas ir Vārdā atklātā Gudrība. Dzirdiet šo balsi, jūs, ļaudis, un nekļūstiet 

vienaldzīgi, jo jūs atrodaties Manas Dievišķības svētnīcā. Jums ir jāatjauno sevi. Ja jūs neattīrīsiet savu 

prātu, jūs nespēsiet saprast Manu mācību. 

41 Svētīgi tie, kas cenšas pildīt Manu Bauslību, jo drīz viņos iedegsies gudrības gaisma. 

42 Svētīgs tas, kurš cīnās par sava gara pilnību, jo viņu ir iedvesmojis augstākais ideāls, kādu Dieva 

bērns var sasniegt. 

43 Es spodrinu jūsu sirdis, jo no tām Es liku izplūst dzīvības ūdenim slāpes alkstošajiem. 
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44 Kad pienāks jūsu uzdevuma izpildes stunda, nerīkojieties pēc savas gribas un piesargieties 

pievienot Manam Vārdam vai Manam darbam savas nepilnīgās idejas. Jo jūs krītat apgānīšanā un 

apgānīšanā, un jūsu labie darbi tiktu izdzēsti no patiesās dzīves grāmatas. 

45 Jūs apbruņojieties ar Manu patiesību un ejiet uz mājokļiem. Ļaujiet Manam Vārdam skanēt, un tad 

iestāsies miers. 

46 Dažreiz jūs tiksiet atzīti par Trīsvienības un Mārijas garīgās mācības vēstnešiem vai darbiniekiem. 

No otras puses, var gadīties, ka jūs izmetīs uz ielas, apmelos vai apsūdzēs par krāpniekiem. Bet 

nebaidieties, jo, ja viņi jūs nosodīs, tad arī viņiem pienāks viņu tiesas brīdis, un, ja viņi nespēja atvērt acis 

patiesībai, kad jūs viņiem runājāt, tad, kad reiz būs Manas tiesas priekšā, viņi atcerēsies jūsu vārdus un 

ieraudzīs gaismu. 

47 Kad kāda liela grēcinieka gars atdalās no šīs materiālās dzīves, lai ieietu Garīgajā ielejā, viņš ar 

izbrīnu atklāj, ka elle, kādu viņš to iedomājās, neeksistē un ka uguns, par kuru viņam stāstīja agrāk, nav 

nekas cits kā viņa darbu garīgās sekas, kad viņš saskaras ar nepielūdzamo Tiesnesi, kas ir viņa sirdsapziņa. 

48 Šis mūžīgais* spriedums, šis spožums, kas atspīd tumsas vidū, kas apņem grēcinieku, deg spēcīgāk 

nekā viskarstākā uguns, kādu tu vari iedomāties. Bet tās nav iepriekš sagatavotas mokas kā sods tam, kurš 

Mani ir aizskāris, nē, šīs mokas rodas, apzinoties izdarītos pārkāpumus, skumjas par to, ka viņš ir aizskāris 

To, kas viņam ir devis eksistenci, par to, ka viņš ir slikti izmantojis laiku un visus labumus, ko viņš ir 

saņēmis no sava Kunga. 
"Mūžīgs" šeit nozīmē pretstatu zemes - laicīgs, t.i., citāds, bet ne mūžīgs, kas turpinās mūžībā. 

49 Vai jūs domājat, ka Man vajadzētu sodīt to, kurš Mani sāpina ar saviem grēkiem, kaut arī Es zinu, 

ka grēks vairāk sāpina to, kurš to dara? Vai jūs neredzat, ka grēcinieks pats sev nodara ļaunu un ka es 

negribu palielināt nelaimi, ko viņš pats sev ir nodarījis ar savu sodu? Es tikai ļauju viņam ieraudzīt sevi, 

sadzirdēt savas sirdsapziņas nepielūdzamo balsi, uzdot sev jautājumus un atbildēt sev, atgūt garīgo atmiņu, 

ko viņš bija zaudējis matērijas dēļ, un atcerēties savu izcelsmi, savu likteni un savus solījumus; un tur, šajā 

tiesā, viņam ir jāpiedzīvo "uguns" iedarbība, kas iznīcina viņa ļaunumu, kas izkausē viņu no jauna kā zeltu 

tīģelī, lai atbrīvotu viņu no tā, kas ir kaitīgs, nelietderīgs un viss, kas nav garīgs. 

50 Kad gars apstājas, lai sadzirdētu savas sirdsapziņas balsi un spriedumu, patiesi Es jums saku: tajā 

stundā viņš ir Manā klātbūtnē. 

51 Šis atpūtas brīdis, kad cilvēks kļūst mierīgs un skaidrs, nenāk visiem gariem vienlaicīgi. Daži ātri 

sāk pārbaudīt sevi, un tādējādi viņi ietaupa sev daudz ciešanu. Jo, tiklīdz viņi pamostas realitātē un apzinās 

savas kļūdas, viņi gatavojas un turpina līdz pēdējam izpirkt savus ļaunos darbus. Citiem, kas ir akli - vai 

nu netikumu, vai aizvainojumu dēļ, vai arī tāpēc, ka viņi ir dzīvojuši grēcīgu dzīvi -, paiet ilgs laiks, līdz 

viņi izkļūst no akluma. Vēl citi, neapmierināti, jo uzskata, ka pārāk agri tika izrauti no zemes, kad viss 

viņiem vēl smaidīja, nolād un zaimo, kavējot iespēju atbrīvoties no apjukuma, un līdzīgi ir daudz 

gadījumu, kurus zina tikai Mana gudrība. 

52 Nav arī vietu, ko Es īpaši radīju, lai izpirktu manu bērnu pārkāpumus. Es jums saku: nav tādas 

pasaules, kurā Es nebūtu ielicis Savus brīnumus un svētības. 

53 Vai jūs nesakāt, ka šī pasaule, kurā dzīvojat, ir asaru ieleja, tas ir, izpirkšanas ieleja? - Bet kas to 

padarīja par asaru ieleju - Dievs vai cilvēks? - Es to padarīju par debesu paradīzes tēlu, izrotājot to ar 

brīnumiem un ērtībām, domājot pat par mazāko un nenozīmīgāko, lai jūs būtu laimīgi. Un tomēr pasaulē, 

kas ir radīta cilvēces labklājībai un progresam, priekam un garīgajam pilnveidošanai, cilvēki cieš, raud, 

izmisst un pazūd. 

54 Bet Es jums vēlreiz saku, ka Es neesmu radījis šo pasauli cilvēku sāpju dēļ; pasaules ir tādas, kādas 

tās ir to iemītniekiem. Apzinieties, cik ļoti cilvēks ir izkropļojis patiesību ar savām sliktajām 

interpretācijām, cik dažādi viņš ir interpretējis simbolu, ar kuru viņam tika atklāta garīgā dzīve. 

55 Ne tumsa, ne uguns, ne ķēdes nepastāv neizmērojami lielajā Garīgajā ielejā. 

56 Izžēlošana un ciešanas, kas saistītas ar zināšanu trūkumu, ciešanas, kas saistītas ar to, ka trūkst 

garīgās attīstības, lai baudītu šo dzīvi, - tas un vēl daudz kas cits ir klātesošs to garu izpirkšanā, kuri pie 

garīgās dzīves sliekšņa nonāk aptraipīti vai nesagatavoti. Saprotiet, ka es nevaru uzskatīt cilvēku grēku, 

nepilnības vai sabrukumu par Tēvam nodarītu ļaunumu, jo es zinu, ka cilvēki paši sev nodara ļaunumu. 
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57 Arī zeme nav aptraipīta; tā ir tikpat laba un šķīsta, kāda tā reiz bija no Tēva rokām. Tāpēc es 

neprasīšu, lai jūs atdodat viņai viņas šķīstību, jo viņa nav novirzījusies no sava likteņa būt mātei, 

patvērumam un mājām cilvēkiem. Savukārt no cilvēkiem es prasīšu, lai viņi nožēlo grēkus, atjaunojas, 

attīra savas dvēseles un miesas, vārdu sakot, lai viņi atgriežas savā sākotnējā šķīstībā un turklāt savā garā 

izrāda gaismu, ko viņi ir ieguvuši, attīstot, cīnoties un praktizējot tikumus. 

58 Apstājieties pie šīs lappuses, mācekļi, neturpiniet šīs grāmatas mācību, pirms iepriekš neesat to 

iespieduši savā prātā un ilgi pārdomājuši. Patiesi es jums saku, tas kalpos jums šajā dzīvē un atvieglos jūsu 

ceļu tajā, kas jūs gaida. 

59 Es esmu jums devis mācību pa gabaliņiem un gabaliņiem cauri laikiem un gadsimtiem. Šodien 

jums šķiet, ka tas, ko Es jums tagad mācu, ir pēdējais, jo ar savu intelektu jūs nevarat iedomāties lielāku 

garīgās mācības pilnību. Tomēr tas nav Mans pēdējais vārds, un šis pasludinājums, kas sniegts ar cilvēka 

intelekta orgāna starpniecību, nav pēdējā mācība. Un, lai jūs par to vairs nedomātu, Es jums tagad saku, ka 

jūs nekad nesaņemsiet Manu pēdējo vārdu, Manu pēdējo pamācību. Tā kā Es esmu "Mūžīgais Vārds", ir 

dabiski, ka Es uzrunāju jūs mūžīgi un apgaismoju jūs. Jo man nav ne sākuma, ne gala. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 37  
1 Visos cilvēces laikos ir bijuši cilvēki ar lielu garīgo gaismu, cilvēki, kas ir izgaismojuši savu 

tuvinieku attīstības ceļu. 

2 No kurienes šīs būtnes ieradās uz Zemes? No tuvākās pasaules*, kur dzīvo tie, kam jāatgriežas uz 

šīs planētas? - Nē, Mana tauta, Es jums saku, ka no šo būtņu zināšanām un labestības jūs varat izdarīt 

secinājumus par pasauli, no kuras tās nākušas. 
Tas attiecas uz pārpasaulīgajām sfērām, kas atrodas tuvu zemei, "kāpņu uz debesīm" apakšējiem pakāpieniem, 

kur dzīvo garīgās būtnes, kurām vēl ir jāattīrās. 

3 Garīgā pacēluma pakāpes ir kā bezgalīgas kāpnes mūžībā. Bet ceļš uz pilnību sastāv no septiņiem 

posmiem, kuru atspoguļojums ir cilvēka dzīvē, kas arī ir sadalīta septiņos attīstības posmos. 

4 Visām cilvēka būtnes daļām ir jāattīstās un jāattīstās, lai sasniegtu gaismu, kas tām ir vajadzīga, un 

sasniegtu patiesu garīgumu. 

5 Viņa ķermenim, prātam, tikumiem, tikumiem, garam un visai viņa būtībai jāiziet cauri šiem 

septiņiem lielajiem kursiem, cauri šiem septiņiem pārbaudījumiem*, no kuriem viņš iznāks attīrīts, pilns 

gaismas, dzīvesprieka, spēka, zināšanu un pieredzes pilns. Tad viņš varēs saprast, ka viņa garā ir Dieva 

Valstība. 
* Skat. paskaidrojumus par Septiņiem zīmogiem "Patiesās dzīves grāmatas" 1. sējumā. 

6 Pakļaušanās Dievišķajai gribai, jūtīgums, lai spētu interpretēt garīgo iedvesmu, sadraudzība ar 

Tēvu un garīgo pasauli caur domām ir tie sasniegumi jūsu attīstībā, kurus jums piedāvā jaunais laiks. 

7 Cilvēcei jau ir bijuši periodi, kad tā dzīvoja materiālās baudas dēļ; citi, kad tā dzinās pēc varas, 

kundzības un pārejošas bagātības; citi, kad tā attīstīja dažas maņas, meklējot skaistumu visā, kas to 

ieskauj; vēl citi, kad tā stājās reliģijas ceļā, tiecoties pēc gara miera, un vēl citi, kad tā vēlējās padarīt šo 

zemi par savu īpašumu, šo dzīvi - par savu mūžību un matēriju - par savu Dievu. 

8 Tagad ir izšķirošais laiks cilvēka dzīvē, un, ja jūs uzmanīgi vērosiet, jūs atklāsiet, ka visās jomās, 

visos dabas spēkos un varās notiek milzu cīņa, liela cīņa. 

9 Tas ir posma beigas, cilvēce. Taču jūs nezināt, kurā laikā sāksies jaunais laiks; tikai Es, Jērs, kas 

plombas plombē, jums to pateikšu. Jūs joprojām dzīvojat sestās atklāsmes laikā, kad viens pēc otra notiek 

pravietojumu piepildīšanās notikumi. 

10 Cik daudz reliģiju, cik daudz sektu un doktrīnu kritīs zem Mana spēka gaismas āderes, cik daudz 

zinātņu un teoriju tiks apglabātas aizmirstībā, kad iestāsies jauna diena un sirdīs iestāsies klusums un 

miers, un cilvēku vidū būs patiesa lūgšana un patiesa garīguma pilnveidošanās. 

11 Reliģijas nebūs tās, kas apvienosies, jo to atšķirības to neļauj. Tā būs tauta, kas apvienosies 

mīlestības, taisnīguma un patiesības likumā, kas vienīgais izriet no Dieva. 

12 Šī cilvēce, vienaldzīga pret jebkādu dievišķu iedvesmu, neapzinās, ka atrodas uz tās garam 

nozīmīgākā laika sliekšņa. Bet tagad tā pamodīsies no dziļa miega, kad tā pārdomās par vēl gaidāmajiem 

pareģojumiem attiecībā uz Manu klātbūtni starp cilvēkiem. Jo jums visiem būs jābūt nomodā, kad atvērsies 

septītais zīmogs, lai atnestu jums gaismu. 

13 Tikmēr Es gatavoju šo tautu ar Savu Vārdu, lai viņi, patiesības iedvesmoti, varētu doties ceļā un 

mācīt saviem brāļiem mīlestības mācību par Manu Doktrīnu. 

14 Barojiet sevi tikai ar patiesību un atmetiet visu, kas nav tīrs, tad no jums radīsies gaismas bērni. 

15 Ļaujiet bērniem kopā ar jums redzēt garīgo pacēlumu, lai viņiem būtu drošs ceļš, pa kuru iet šajā 

dzīvē. 

16 Pielūkojiet visus bērnus, kuriem jūsu sirds var dāvāt mīļas jūtas, maiguma pilnas domas, tad jūs 

esat darījuši viņiem labu. Ar saviem darbiem māciet mīlestību pret visiem cilvēkiem. 

17 Es sargāšu visus tos, kurus jūs nevarat sargāt, un neļausim, lai ļaunā sēkla, ko cilvēki šajā laikā 

izkliedē, inficētu un apjuktu šos garus. 

18 Es esmu Tas, kas sūta garus iemiesoties saskaņā ar Evolūcijas Likumu, un patiesi Es jums saku, ka 

šīs pasaules ietekme nemainīs Manus plānus. Jo augstāk par visiem ambiciozajiem centieniem pēc varas 

lai notiek Mana griba. 

19 Katram cilvēkam uz zemes ir sava misija, viņa likteni ir iepriekš noteicis Tēvs, un viņa gars ir 

svaidīts ar Manu Tēvišķo mīlestību. Cilvēki velti veic ceremonijas un svētī mazos. Patiesi Es jums saku: 
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nevienā laikmetā ūdens neattīrīs dvēseli no tās pārkāpumiem pret Manu likumu. Un, ja es sūtu garu, kas ir 

šķīsts no visiem grēkiem, no kāda aptraipījuma konfesiju kalpotāji to attīra ar kristību? 

20 Ir pienācis laiks jums saprast, ka cilvēka izcelsme nav grēks, bet gan tas, ka viņa piedzimšana ir 

rezultāts dabas likumu izpildei, likumu, ko izpilda ne tikai cilvēks, bet arī visas radības, kas veido dabu. 

Saprotiet, ka es teicu "cilvēks", nevis "viņa gars". Cilvēkam ir Manas pilnvaras radīt sev līdzīgas būtnes, 

bet gari nāk tikai no Manis. 

21 Augt un vairoties ir universāls likums. Arī zvaigznes radās no citām, lielākām zvaigznēm, tāpat kā 

sēkla vairojās, un es nekad neesmu teicis, ka tās būtu grēkojušas vai aizvainojušas Radītāju. Kāpēc tad, 

pildot šo dievišķo bausli, jūs būtu jāuzskata par grēciniekiem? Saprotiet, ka Bauslības piepildījums nekad 

nevar aptraipīt cilvēku. 

22 Tas, kas aptraipa cilvēku un attālina dvēseli no attīstības ceļa, ir zemākās kaislības: izlaidība, 

netikums, netiklība, jo tās visas ir pret likumu. 

23 Pētiet un meklējiet, līdz atradīsiet patiesību. Tad jūs vairs nesauksiet dzīvības Radītāja baušļus par 

grēku un svētīsiet savu bērnu eksistenci ar savu labo darbu piemēru. 

24 Kad tu atceries, ka Es tev esmu teicis, ka nāku no bezgalības, tavās krūtīs atskan skumjš nopūtas, 

domājot par attālumu, kas šķir tevi no Tēva. Tad jūs piespiediet savas maņas, lai tās paceltu uz Mani un 

caur tām savu garu uz to vietu, kur, kā jūs iedomājaties, atrodas Visaugstākā mājoklis. Dažkārt jūs esat 

apmierināti ar savu lūgšanu, bet gadās, ka jūs neesat spējuši sasniegt vietu, kur mājo Dievišķais Gars. 

25 Klausieties, mācekļi: to Bezgalīgo, par ko Es jums runāju, jūs nekad nespēsiet novērtēt ar savu 

intelektu. Šis Bezgalīgais runā jums par maigumu, gaismu, šķīstību, gudrību, mīlestību un pilnību, jo tiem 

visiem nav ne sākuma, ne gala, jo tie ir Dieva atribūti. 

26 Kad tas ir noskaidrots, saprotiet, kad Es Savā Vārdā saku par Savu mīlestību, ka tā kļuva par 

vīrieti, un par Savu maigumu, ka tas kļuva par sievieti. 

27 Man nav noteiktas vai ierobežotas vietas, kur Es mājošu Bezgalīgajā, jo Mana Klātbūtne ir visā, 

kas eksistē, gan Dievišķajā, gan garīgajā, gan materiālajā. No Manis jūs nevarat pateikt, kurā virzienā 

atrodas Mana valstība, un, ja jūs paceļat savu skatienu uz augstumiem un tas ir vērsts uz debesīm, dariet to 

tikai kā kaut ko simbolisku. Jo jūsu planēta nemitīgi rotē un ar katru kustību piedāvā jums jaunas debesu 

daļas un jaunus augstumus. 

28 Ar to visu Es gribu jums pateikt, ka starp jums un Mani nav nekādas distances un ka vienīgais, kas 

jūs no Manis šķir, ir jūsu nelikumīgie darbi, kurus jūs liekat starp Manu perfekto Likumu un savu garu. 

29 Jo lielāka būs jūsu šķīstība, jo cildenāki būs jūsu darbi un pastāvīgāka jūsu ticība, jo tuvāk, intīmāk 

un pieejamāk jūs Mani jutīsiet savā lūgšanā. 

30 Tāpat arī: jo vairāk jūs attālināties no labā, no taisnīgā, no atļautā un nododaties tumšas un savtīgas 

dzīves materiālismam, jo vairāk jums nāksies Mani just arvien tālāk no sevis. Jo vairāk jūsu sirds 

attālināsies no Mana Likuma pildīšanas, jo nejūtīgāka tā kļūs pret Manu Dievišķo Klātbūtni. 

31 Saprotiet, kādēļ Es šobrīd parādīju Savu Vārdu šādā formā un gatavoju jūs garīgajam dialogam. 

32 Tā kā jūs uzskatījāt, ka Es esmu bezgalīgi tālu, jūs nesapratāt, kā nākt pie Manis. Es atnācu pie 

jums, lai liktu jums sajust Manu Dievišķo Klātbūtni un pierādītu jums, ka starp Tēvu un Viņa bērniem nav 

atstarpju vai attālumu, kas tos šķir. 

33 Saprotiet arī to, ka jūsu Tēvs jums ir dāvājis žēlastību, kad Es atklāju Sevi caur jūsu prātu, tādējādi 

saīsinot garīgo attālumu, kas jūs šķīra no Manis, - vēl viens Viņa žēlastības pierādījums, ņemot vērā jūsu 

ierobežotību un garīguma trūkumu. 

34 Šī iemesla dēļ šis žēlastības laiks, kad Es izpaužos caur šo balss nesēju prātiem, būs īss, jo tā nav 

dāvana, ko jūs esat ieguvuši caur savu garīgo pilnveidošanos un nopelniem, lai tā kļūtu par daļu no jūsu 

garīgajiem sasniegumiem. Es jums vēlreiz saku, ka tā ir bijusi žēlastība, ko Es jums esmu dāvājis, un ka, 

kad beigsies 1950. gads, Es ļausšu šai saziņas formai beigties, cerot, ka, pateicoties jūsu nopelniem, jūs 

sajutīsiet Mani vēl tuvāk sev, savienojoties garam ar garu. 

35 Šī jaunā savienība būs dziļi garīga, vienkārša, dabiska, tīra un perfekta. Tas iezīmēs katra 

nepilnīgā, elku pielūdzēja, fanātiskā, tumšā kulta beigu sākumu un atvērs jūsu būtības svētnīcu, lai Mans 

Gars varētu tajā dzīvot visu mūžību. 
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36 Nebūs ne ārēja sajūsma, ne sajūsma, ne arī jebkāda veida izrādīšanās, bet tikai tīrība, godbijība un 

patiesība, vārdu sakot, garīgums. 

37 Padomājiet par visiem brīnumiem, ko jums var sniegt šī apsolījuma piepildījums, un tagad sāciet 

darīt nopelnu darbus, lai ar tiem jūs beidzot varētu sasniegt žēlastību, ko Es jums esmu sagatavojis un kas 

būs daļa no jūsu dzīves. Tāpēc tās beigām vairs nebūs noteikta laika, kā tas ir tagad, jo, tā kā tā ir kaut kas 

būtībā Dievišķs, tai ir jāpaliek ar jums mūžīgi. Tad jūs sapratīsiet, kas ir Debesu Valstības pieeja cilvēcei. 

38 Tagad es jums saku: Strādājiet uz zemes, bet dariet to ar ticību, ar patiesu mīlestību pret saviem 

brāļiem, un jums netrūks iztikas. 

39 Ja putniem, kas nevērpj un nesēj, nekad netrūkst ne aizsargapģērba, ne pārtikas, tad kādēļ gan jums 

vajadzētu trūkt Manas aprūpes, jo jūs esat ļoti mīlēti? Lai jūs varētu iet bojā no bada vai aukstuma, jūsu 

ļaunumam un nepateicībai vajadzētu likt jums noraidīt Manus labumus. 

40 Es esmu dzīvība, siltums un gaisma. Es esmu maize un kristāldzidrs ūdens un esmu nācis no jauna, 

lai mirušos uzmodinātu dzīvībai un tos, kas dzīvo tumsā, pamodinātu gaismas dzīvei. 

41 Jau sen tika pravietots, ka ikviena acs Mani ieraudzīs, un Es esmu klāt un gatavs ļaut cilvēcei 

ieraudzīt Manu Patiesību. 

42 Ko cilvēkiem trūkst, lai spētu Mani redzēt, sajust un saprast? - Spiritualizācija. Spiritualizācija 

padara cilvēku jūtīgu gan garā, gan ķermenī. Kad viņš būs šķīstījies un no viņa sirds pacelsies patiesa 

lūgšana uz Mani, viņš pirmo reizi sajutīs Mani līdzās, sajutīs Manu maigumu, jutīsies apveltīts ar Manu 

bezgalīgo mīlestību un iesauksies: "Es esmu redzējis Kungu, es esmu sajutis Viņu savā sirdī!" 

43 Ja Es atrastu kādu taisnu cilvēku uz zemes, Es viņu izmantotu kā instrumentu, lai sniegtu jums 

pamācību un piemēru, bet patiesi Es jums saku: visā zemē Es neesmu atradis nevienu taisnu cilvēku. 

44 Kur ir Pirmā un Otrā Laika taisnie, lai jūs varētu pētīt viņu tikumu, viņu uzticību un dedzību, 

pildot Manu Likumu, viņu ticību un drosmi? - Viņi dzīvo garīgajā sfērā, un, lai gan viņi strādā jūsu labā, 

jūs tos neredzat un nejūtat, jo jūsu materiālā daba joprojām ir blīvs plīvurs, kas neļauj jums saskatīt garīgo. 

45 Jūs esat kā bēgļi, kurus plosa mežonīgi kaislību viļņi, ietīti ļoti garas nakts ēnās. Šīs vētras vidū Es 

esmu parādījies, un Mana palīdzošā mīlestība ir bijusi kā bāka, kas apgaismo ceļu, kas ved jūs uz 

glābšanas ostu. 

46 Bet vai jūs domājat, ka Es nāku, lai sniegtu jūsu garam dāvanu redzēt tālāk par šo materiālo dzīvi? 

- Nē, cilvēki, Es jums nepiešķiru ne jaunu dāvanu, ne jaunas spējas; jūs visu esat nesuši sevī jau no savas 

izcelsmes. Bet jums jāsaprot, ka jūsu būtībā ir atspīdējis tikai tas, ko esat attīstījuši un izmantojuši. No 

otras puses, tas, ko esat aizmirsuši, atstājuši novārtā vai nepievērsuši uzmanību, ir turpinājis pastāvēt - lai 

gan slepeni - kā neaktīva spēja. Jo to, ko es dodu, es tev nekad vairs neatņemu. 

47 Daudzas slēptās spējas ir gulējušas jūsu būtībā, gaidot Manu balsi, lai tās atmodinātu. Bet tagad ir 

pienācis augšāmcelšanās laiks, kad jūs visi dzirdēsiet to pašu balsi, ko dzirdēja Lācars pēc šīs dzīves, kad 

Es viņam teicu: "Celies un staigā!" 

48 Svētīgs tas, kurš zināja, kā sagaidīt Manu atnākšanu, jo viņa atmoda būs pilnīga, un viņa garīgā 

attīstība ļaus viņam atpazīt visu, ko satur jaunā vēsts. 

49 Strādājiet ar mīlestību gan materiālajā, gan garīgajā jomā, un jums būs Mans miers. Iemācieties būt 

neatlaidīgi, līdz beidzot gūsiet augļus no saviem upuriem un cīņām. 

50 Mīlestība, lai jūs varētu sasniegt augstāku garīgo attīstību. Jo es jums, cilvēkiem, jautāju: "Ko jūs 

esat darījuši ar savu garu?" Un jums, gariem: "Ko jūs esat darījuši ar miesu, ko es jums uzticēju?" Ne 

viens, ne otrs nespēs Man atbildēt, jo jūs vēl ne tuvu neapzināties savu pārkāpumu un vājību smagumu. 

Tikai Es vienīgais varu spriest par jūsu darbiem, un tādēļ Es jums sūtu šo gaismas staru, lai jūs, jūsu 

sirdsapziņas apgaismoti, varētu ieraudzīt sevi Manas patiesības spogulī. 

51 Vai esat aizmirsuši, ka jūsu gars ir pakļauts evolūcijas likumam, no kura jums nav iespējams 

izvairīties? Kas ir kļuvis ar sākotnējo būtību, ko Es ieliku jūsu sirdī, kas ir mīlestības, dzīvības un 

augšupejošas evolūcijas sēkla? Jūs vairs nesaprotat šos vārdus; šķiet, it kā Es runātu ar jums svešā valodā. 

52 "Mīlēt bija jūsu radīšanas mērķis. Mīlēt savu Tēvu un Viņā visus savus brāļus - tas ir likums, un to 

jūs esat aizmirsuši un izdzēsuši no sava prāta. 
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53 Katrā pagriezienā dzīve liek tev izjust un samaksāt par saviem pārkāpumiem ar mokošām sāpēm, 

bet tā vietā, lai apdomātu un pārdomātu savu rīcību, tu ļauj savai sirdij nocietināties un vēl vairāk sevi 

saindēt. 

54 Jūs neesat gribējuši ieklausīties balsīs, kas jūs uzrunāja, lai apturētu jūsu trako gaitu, un esat 

nonākuši līdz bezdibeņa malai, kur grasāties iegrimt un paņemt līdzi savus brāļus. 

55 Kurš no jums var iedomāties, cik dziļš ir tas bezdibenis, kuru jūs esat pārplēsuši ar tik lielu naidu 

un izvirtību? - Neviens, neviens nespēj iedomāties, kāda tumsa un ciešanas gadsimtu, gadu tūkstošu un 

eonu laikā ir uzkrājušās šajā milzīgajā ciešanu kausā. 

56 Es jautāju šī laika cilvēkiem, kuri sevi uzskata par visattīstītākajiem visā pasaules vēsturē: Vai jūs 

ar visām savām dotībām neesat atraduši veidu, kā panākt mieru, varu un labklājību, nenogalinot, 

neiznīcinot un nenoplicinot savus kaimiņus? Vai jūs ticat, ka jūsu progress ir patiess un reāls, ja jūs morāli 

klīstat dubļos un garīgi klīstat tumsā? Es neiebilstu pret zinātni, jo Es pats esmu to devis cilvēkam; es 

iebilstu pret to, kādiem mērķiem jūs to dažkārt izmantojat. 

57 Es gribu, lai jūs būtu lieli izpratnē un gudri mācībās, ar kurām Es jūs esmu apbērusi, bet lai jūsu 

sirdsapziņa vienmēr būtu kā bāka visos jūsu dzīves soļos. Tad jūs ne tikai redzēsiet, kā attīstās jūsu gara 

spējas, bet arī sajutīsiet, kā veselība un spēks ienāk jūsu ķermenī. 

58 Atcerieties, ka Es jums teicu: "Ne ar maizi vien cilvēks dzīvo, bet ar katru Dieva vārdu." Ar to Es 

gribēju jums iemācīt, ka jūsu būtībā ir kaut kas tāds, ko jūs nevarat apmierināt tikai ar to, kas jums pieder 

šajā pasaulē, bet, lai to apmierinātu, jums jāmeklē tas, kas ir ārpus materiālā, tas ir, tas, kas mīt tikai 

pilnīgajā sfērā, no kuras rodas gars, - Dievs. 

59 Jūs ne mirkli neesat palaiduši garām manu gaismu. Bet tu esi kā aukstas akmens plāksnes, kas klāj 

kapus, kas uz brīdi sasilst, bet tūlīt atkal atdziest. 

60 Mans spēks un Mana pacietība ir neizsmeļama, un, ja jūs vēlaties, lai Es jums sniegtu vēl vienu 

mīlestības pierādījumu bezdibeņa malā, Es jums to došu. Bet Man jums jāsaka, ka šajā bezgalīgajā 

mīlestībā, ko Es jums tagad vēlreiz apliecinu, būs klātesošs arī Mans gudrais un nepielūdzamais 

taisnīgums. 

61 Lai jums palīdzētu, jums jātic Man, bet esiet modri un gatavi cīņai. Esiet karotāji, bet ne tie, kas 

iznīcina savu līdzcilvēku dzīvības, bet tie, kas ceļ ar mīlestību, ar morāli, ar mieru un labiem darbiem. 

62 Neļaujiet, lai vajadzības vai apspiestība liktu jums atgriezties pie materiālistiskā dzīvesveida. Gluži 

pretēji, pacelieties ar garīgumu kārdinājumu un pārbaudījumu priekšā. Patiesi, Es jums saku: ja jūs 

pratīsiet izmantot šos dzīves pārbaudījumus un pārdzīvojumus, jūs spēsiet caur tiem pacelties uz augstāku 

dzīvi un kļūsiet drosmīgi, cēli, dedzīgi sava Tēva mīlestības mācekļi. 

63 Vīriešiem un sievietēm, kas kā ģimeņu tēvi un mātes piedalās Manā Mācības Vārdā, Es saku, lai 

tie bruņojas ar drosmi, ar gaismu un mieru, jo uz zemes gaidāmi lieli notikumi, un viņiem ir ar mieru 

jāpaliek savos amatos. 

64 Vienmēr meklējiet to, kas jūsu bērniem dod godu un spēku, un atturiet no viņu ceļa kļūdas, kas 

viņiem varētu būt šķērslis. 

65 Es neesmu aizmirsis jūsu solījumus, ko jūs Man devāt, lai jūs novērstos no materiālās tiekšanās un 

atgrieztos uz garīgā ceļa, kas ir mīlestības un žēlsirdības likums un ko vienmēr izgaismo jūsu sirdsapziņas 

gaisma. 

66 Kad jūsu soļi šajā ceļā ir kļuvuši droši, jums ir nepieciešams aizmirst sevi, lai pievērstos savu brāļu 

vajadzībām. 

67 Tad jūs pieredzēsiet, ka visos tajos, kurus jūs vienaldzīgi palaižat garām, ir bijis rūgts ciešanu 

kauss, brūce vai smags krusts. 

68 Cik daudz ir siržu, kas klusi raud par savām ciešanām, un neviens to nepamana! Cik daudz 

rūgtuma slēpjas aiz smaida, kuru tu nezini, kā interpretēt! Bet es, kas jūtu visas bailes un sāpes, kas lasa 

sirdis, saku jums: Sagatavojieties, lai jūs varētu attīstīt intuīciju un lasīt savu brāļu iekšienē, jo sirdis ne 

vienmēr atvērsies, lai parādītu jums savas sāpes. 

69 Šīs slepenās žēlošanās, šīs iekšējās raudas, šo skumju dēļ, kas neparādās cietušo sejās, ir 

nepieciešams iedziļināties sirdīs, kas ir iespējams tikai caur garīgumu, kas liek tevī uzplaukt mīlestībai. 
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70 Ak, ja jūs zinātu, ka, neraugoties uz visu savu nabadzību, jūs varat tik daudz dot un darīt! Taču jūs 

joprojām esat tik materiāli noskaņoti, ka daudzi no jums uzskata, ka labus darbus var darīt tikai ar naudu. 

Tāpēc Man nācās nākt pie jums, lai pateiktu, ka nav pareizi, ka jūs raudat no sāpēm, bada un ciešanām, 

neapzinoties, ka jūs nomāc dārgumu smagums, ko nesat, paši to neapzinoties. 

71 Nē, jūs, cilvēki, ne tikai jūsu grēku nasta jūs nomāc. Lieta tāda, ka jūsu ķermenis, kas arvien vairāk 

un vairāk novājināts šīs dzīves kaislībās un cīņās, nespēj pretoties sava gara spēkam, tā spēkam, kas cīnās, 

lai atbrīvotu savu matēriju no tās vājībām. 

72 Atcerieties to nakti, kad es piedzimu kā cilvēks: Bija auksti un tumšs, bet ne tik ļoti, kā cilvēces 

sirds šajā laikā. Kamēr Mans Gars tajā naktī bija prieka pilns, jo Viņš bija nācis apmesties starp cilvēkiem, 

tie gulēja dziļā miegā, nejūtīgi pret Manu klātbūtni, nezinādami, ka Apsolītais ir atnācis. Tad sākās Mans 

ciešanu ceļš. 

73 Salmi, kas kalpoja kā šūpulis jaundzimušajam, un mazprasīgo dzīvnieku siltums bija vienīgais, kas 

bija pieejams šai ģimenei Manas ierašanās brīdī. 

74 Jūs uzskatāt, ka daba ir nejūtīga pret dievišķajām izpausmēm, bet tā ir cilvēka kļūda, jo neatkarīgi 

no jums viss radītais, sākot ar lielāko un beidzot ar mazāko, ir pakļauts Maniem likumiem, no kuriem tas 

nevar novirzīties. Tikai cilvēks, kurš ir veidots citādi nekā visas radības, jo viņam piemīt gars, sirdsapziņa 

un gribas brīvība, ir tas, kurš paliek nejūtīgs pret Manu Dievišķību. 

75 Kāpēc tu esi nocietinājis savu sirdi līdz tādai pakāpei, ka nejūti Tēva klātbūtni un nedzirdi Viņa 

balsi? - Jūsu brīvās gribas dēļ. Tagad Es nenācu kā cilvēks, un tomēr Es sajutu, cik auksta ir tā nemīlošā 

sirds, ar kādu cilvēce Mani uzņēma. 

76 Nedomājiet, ka šis zemes punkts, kur skan šis vārds, ir vienīgā vieta, kur Es atrodos kopā ar 

Saviem bērniem. Patiesi Es jums saku: Mana izpausme dažādās formās ir universāla. 

77 Elija, kas kļuva pazīstams jūsu vidū kā Mana pasludinājuma caur cilvēka prātu priekšgājējs, nāca 

ne tikai uz šo zemi, kur jūs dzīvojat. Viņš devās no vienas vietas uz zemi uz otru, pasludinot Jauno 

laikmetu un Debesu valstības tuvošanos. 

78 No visām pusēm atskanēja balsis, kas vēstīja par Manu atnākšanu pie jums: daba satricināja zemi, 

zinātne brīnījās par jaunām atklāsmēm, garīgā pasaule steidzās pie cilvēces, bet cilvēce palika kurla pret 

šīm balsīm, jaunā laikmeta vēstnešiem. 

79 Dievišķās gaismas plūdi nolaidās, lai izvestu cilvēkus no tumsas. Bet tie, egoistiski un 

materializēti, tālu no tā, lai tiektos pēc dvēseles pilnības, pēc savas zemes dzīves morālas uzlabošanas, 

izmantoja šo gaismu, lai radītu sev troņus un godu, miesas ērtības un baudas, un, ja uzskatīja par 

vajadzīgu, ieročus, lai iznīcinātu savu līdzcilvēku dzīvi. Viņu acis apžilbināja Manas gaismas intensitāte, 

un viņu iedomība kļuva par viņu bojāeju. Bet es jums saku, ka tieši caur šo gaismu viņi atradīs patiesību, 

atklās ceļu un izglābs sevi. 

80 Tiem, kuri spēja uztvert šo gaismu savos prātos un pieņēma to kā dievišķu vēsti, sirdsapziņa vadīja 

viņu soļus un kalpoja kā vadlīnijas viņu darbiem. Jo viņi nojauta, ka Kungs atkal ir atnācis un ka Viņš ir 

kopā ar ļaudīm. 

81 Dažādu sektu un konfesiju pārstāvji negribēja Mani pieņemt, viņu sirds, viņu cieņa un viltus lielība 

neļāva viņiem pieņemt Mani garā. Tāpēc visā zemē ir izveidojušās grupas, brālības un apvienības no tiem, 

kas jūt Jaunās ēras klātbūtni, kas meklē vientulību, lai lūgtos un saņemtu Kunga iedvesmu. 

82 Jūs, Mani bērni, piederat pie tiem ļaudīm, kas pakāpeniski veidojušies dievišķas iedvesmas 

gaismā, lai gan man jums jāsaka, ka šī iedvesma, pārveidota cilvēciskā vārdā, jums ir žēlastības dēļ. Tāpēc 

jums daudz jāseko līdzi, jālūdzas un jāpārdomā, lai nekļūdītos un nepalaistu garām šīs garīgās mācības 

mērķi. 

83 Kas jūs varētu sabojāt ceļā? - Tukšums, Mana tauta. 

84 Patiesi es jums saku, šī iedvesma triumfēs starp pazemīgajiem, starp žēlsirdīgajiem un starp tiem, 

kas vēlas patiesību, taisnīgumu un mieru. 

85 Miers un spēks, ko iegūsiet lūgšanā, padarīs jūs centīgus un nenogurstošus sēt labo, celt kritušos, 

iedegt ticību un būt par svētību un mierinājumu visām zemes tautām. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 38  
1 Es uzņemu "pēdējos" un pārpildu tos ar to pašu gaismu, ko devu "pirmajiem", lai tie celtos un 

darītu zināmu Manu mācību. 

2 Īss ir laiks, kad jūs vēl dzirdēsiet Manu Vārdu, jo Es jums paziņoju, ka beigšu runāt ar jums 1950. 

gadā, un pēc tam Mana balss vairs neskanēs caur cilvēka prātu. Tie, kas to dzirdēja un noticēja, jutīsies 

apmierināti un stipri, bet tie, kas pēc dzirdētā šaubījās, būs apjukuši. Turpretī daudzi, kas Mani nekad nav 

dzirdējuši, meklēs Manus mācekļus, lai jautātu viņiem par to, ko viņi ir iemācījušies no Skolotāja. 

3 Meklējiet gaismu, un tas, kam tā pieder, lai palīdz atrast gaismu visiem, kas staigā tumsā. Jo tas, 

kurš šajā dzīvē glabā neskaidras idejas, ir vēl vairāk apjucis, kad viņš nonāk garīgajā ielejā. Tāpēc Es esmu 

atbalstījis visus Savus bērnus šo trīs laiku laikā un esmu parādījis tiem ceļu, pa kuru viņiem jāceļas, attīstot 

savu garu. 

4 Par gara dzīvi Es jums esmu atklājis visu, ko jūs pamazām spējat aptvert. Šodien es jums parādīšu 

vēl dziļāku šo zināšanu šķautni. 

5 Šis ir tas laiks, par kuru Es jums pravietoju, ka ikviena acs Mani ieraudzīs. Katrs gars Mani 

sadzirdēs, un, kad cilvēce būs sapratusi šo mācību, cilvēki vairs nekrīt elkdievībā vai fanātismā, jo viņi būs 

iemācījušies pacelt savu garu uz Mani ar to vienkāršību un tīrību, ko dod garīgums. 

6 Cilvēku gars pamazām mostas, kad viņi dzird debesu zvana atbalss atbalsis savas sirdsapziņas 

balsī. Tas ir Elijas gars, tā ir tā balss, kas aicina tuksnesī, neredzams vēstnesis šajā laikā, kurš kā gans ar 

mīlestību aicina savas avis paklausīgi ieiet miera sētā, kas tās gaida. 

7 Kas domā, ka tas ir dīvaini, ka Es atstāju Savu valstību, lai meklētu grēciniekus, tas patiesi 

nepazīst Mani. Es atstāju taisnos, jo viņi ir glābti un viņiem pieder viss. Es nāku pie atstumtajiem, 

pazudušajiem un aptraipītajiem, jo arī viņi ir Mani bērni, kurus Es mīlu tāpat kā taisnos, un Es vēlos viņus 

aizvest uz Savām mājām, lai viņi varētu priecāties par savu Tēvu. 

8 Ja Es mīlētu tikai taisnos un nicinātu grēciniekus, vai jūsu sirdsapziņa domātu, ka Tēvs rīkojas 

taisnīgi? 

9 Es jums rādu veidu, kā jums vajadzētu nomazgāt savus traipus un attaisnot sevi Manā priekšā: 

Darot labu saviem brāļiem un praktizējot labdarību dažādās formās. 

Jau šodien jūs varat nodot tālāk to, ko esat iemācījušies. Jūs varat arī apmeklēt slimos un ar savu mīlestību 

sniegt viņiem balzāmu Manā vārdā, jo savā ticībā jūs atradīsiet varu dziedināt, un jūsu žēlsirdība būs 

vislabākais balzāms. Lai neviens nešaubās par to, vai viņam ir dāvana to darīt vai nav. 

10 Neuztraucieties nodarboties ar labdarību, jo domājat, ka esat nabadzīgs. Kad Jēzus bija kopā ar 

saviem mācekļiem otrajā laikmetā, Viņš viņiem stāstīja šo līdzību: "Viens muitnieks ienāca templī un 

atstāja monētu kā žēlastību. Tad kāds labi ģērbies farizejs atdeva septiņas naudas zīmes, metot vienu pēc 

otras, lai tas, ko viņš darīja, būtu pamanāms un visi redzētu, ka viņa dāvana ir liela. Vēlāk kāda slima un 

nabadzīga sieviete noliecās ceļos, lai lūgtos, un pēc tam atlika divas mazvērtīgas monētas, kas bija viss, 

kas viņai piederēja. Jēzus sacīja saviem mācekļiem: "Redzi, tas, kas gribēja dot vairāk, deva mazāk, bet tā, 

kas deva mazāk, deva vairāk, jo viņa deva visu, kas viņai piederēja, un tā arī maizi, kas viņai tajā dienā 

bija jāēd." 

11 Jums, kas Mani klausāties, Es liku saprast, cik daudz jūs nesat sevī, lai jūs nekad nejustos trūkumā 

patiesi trūkumcietēju priekšā. 

12 Jūs esat tie, par kuriem reiz tika teikts, ka jūs dzīvosiet Svētā Gara laikmetā. Šis ir gaismas 

laikmets, kurā katrs gars atvērs acis patiesībai. Mans sirpis jau ir sācis izraut nezāles ar saknēm. 

Nebrīnieties, ka Es esmu nācis, kamēr pasaule ir karu nomocīta; tas bija pareģots. 

13 Cilvēki ir redzējuši tik daudz gaismas caur zinātni, ka ir apžilbuši. Bet, kad šis aklums beigsies, 

tad, pateicoties Manai žēlastībai, viņi atpazīs patieso ceļu un uz tā satiks Mani, atbrīvojot un glābjot 

pazudušos, kā gans dara ar pazudušajām avīm. 

14 Šajā laikā Es neesmu kļuvis cilvēks jūsu vidū, Es esmu nācis tikai kā gaisma, ko Es sūtu no Savas 

Valstības jūsu garam. No bezgalības Es jūs iedvesmoju, lai rīt jūsu gars varētu pacelties pie Manis savā 

lūgšanā. 

15 Šodien jums ir jārūpējas par to, lai jūsu dvēsele attīrītos caur jūsu aprīkojumu un sajustu Manu 

Klātbūtni jūsu vidū. Garīgojiet sevi, lai jūs zinātu, kā saņemt to, ko lūdzat, kas Man nekad nebūs par 



U 38 

53 

daudz. Neaizmirstiet par savas dvēseles vajadzībām, ko apgrūtina jūsu ķermeņa prasības. Apzinieties, ka 

tas, kā jums visvairāk trūkst, ir Dievišķās pamācības, un tagad, kad tās bagātīgi plūst šajā formā, meklējiet 

tās, izprotiet tās un pielietojiet tās ar mīlestības darbiem pret saviem brāļiem. 

16 Es gribu, lai jūs saprastu Manu mācību un pilnveidotos savā dzīvē, lai jūs sargātu šo darbu, ko Es 

jums esmu atklājis, kā nenovērtējamu dārgakmeni, lai jūs nekļūtu tukši, ka jums pieder šī žēlastība, un 

nenoliegtu to nevienam, kam tā vajadzīga, un, protams, neiegūtu no tās materiālu labumu. 

17 Patiesi es jums saku: Sestā zīmoga templis nekad nebūs tirgus vai laupītāju bedre. Šī svētnīca, kas 

ir garīgajā, tur savus vārtus atvērtus, lai visi Mani bērni varētu tajā ieiet. Tur grēcinieks atradīs izpirkšanu, 

izzudīs naids, atriebības alkas un ļaunās tieksmes. 

18 Šobrīd jūs tiekat sagatavoti, lai jūs ar patiesu ticību un drosmi varētu pasludināt šo Labo vēsti. Es 

vēlos, lai arī jūsu interpretācija, ko jūs sniedzat Manam Vārdam, būtu pareiza, lai jūsu darbi būtu skaļāki. 

Es negribu, lai Manu mācekļu vidū būtu fanātiķi, puritāni vai entuziasti, bet lai jūsu gara pacēlums būtu 

iekšējs un visas jūsu ārējās darbības būtu vienkāršas un dabiskas; lai tad, kad šī tauta vairosies kā 

zvaigznes debesīs un kā smiltis jūrā, to veidotu patiesi Manas garīgās mācības mācekļi, lai viņi būtu 

dzirdētā Vārda skaidrotāji un tie, kas ar saviem darbiem apliecina Manas mācības patiesumu. 

19 Nebaidieties no laika, kad jums būs jārunā, neuztraucieties ne Man, ne sev. Es jums esmu teicis, ka 

pārbaudījuma stundā jums nav jādomā par to, ko jūs teiksiet, ka jūsu ticība un garīgais pacēlums būs 

pietiekams, lai Mana Dievišķā Gaisma runātu caur jūsu lūpām. Ja cilvēki lūgs jums paskaidrojumu vai 

attaisnojumu iedvesmai, ko esat saņēmuši, Es arī jums darīšu saprotamu Manu atklāsmju patiesību, lai jūs 

varētu tās izskaidrot saviem brāļiem. 

Starp vēstnešiem būs Mani pravieši, kuru uzdevums būs modināt cilvēkus. Bet viņi nedarīs to, ko 

darīja pravietis Jona, kurš devās uz pagānisku un grēcīgu pilsētu, lai to brīdinātu, pasludinot tās 

iedzīvotājiem postu, ciešanas, sērgas un slimības, ja viņi neatjaunosies. Kad pienāca laiks viņa 

pravietojumam piepildīties, viņš ar lielu izbrīnu ieraudzīja, ka viņa vārdi nav piepildījušies, jo tā vietā, kā 

viņš bija pasludinājis, cilvēki baudīja mieru, veselību un labklājību. 

Tad pravietis kaunēdamies aizgāja vientulībā, un tur viņš runāja ar savu Kungu, sacīdams Viņam: 

"Kāpēc nav piepildījies vārds, ko Tu esi ielicis manā mutē? Redzi, tā vietā, lai mani uzskatītu par Tavu 

pravieti, tie mani uzskata par pašlepkavu." 

Bet tad viņš dzirdēja Tēva balsi, kas viņam atbildēja: "Es tevi sūtīju pasludināt apmeklējumus, kam 

bija jānotiek, kad šie ļaudis būs kurli pret Manu vārdu. Bet viņi jūs uzklausīja un nožēloja grēkus, gāza 

savus viltus dievus un noliekās ceļos, lai pielūgtu Mani, raudādami par saviem pārkāpumiem un ar bailēm 

gaidīdami Manu spriedumu. 

20 Es redzēju, ka viņi ir aprīkoti, un ciešanu vietā es sūtīju viņiem prieku un mieru. Vai jūs domājat, 

ka, lai izpildītu jūsu vārdu, kā jūs to saprotat, man vajadzētu ievainot tūkstošiem? Ja jūs nesajūtat līdzi 

nevienam no viņiem - es jūtu līdzi visiem! Vārds, ko jūs devāt, bija, lai viņi atjaunotos un tādējādi 

izvairītos no apmeklējumiem. Viņi ir nožēlojuši grēkus, un tāpēc redzi, kā viņi tur ir pilni prieka un ticības 

patiesajam Dievam!" 

21 Paturiet prātā šīs mācības, mācekļi, tie ir piemēri, kas jums noderēs jūsu ceļā. Tev ir garīgās 

vīzijas, pravietisko sapņu un intuīcijas dāvanas, lai tu vienmēr redzētu savu ceļu apgaismotu un padarītu 

savus brāļus modrus. 

22 Jūsu uzdevums ir brīdināt, modināt, paziņot. Taču ziniet, ka, ja jūsu brāļi lūgsies, viņi spēs mainīt 

notikumus. Taču jums nevajadzētu justies maldinātiem vai zaudēt ticību šī iemesla dēļ. Jūsu liktenis 

aprobežojas ar ciešanu novēršanu un miera nodrošināšanu. Ja ar savām dāvanām sasniegsiet šo rezultātu, 

jūs varat būt apmierināti. Lūdzieties par cilvēces mieru, visi kopā veidojiet svētnīcu, kurā jūsu brāļi var 

atrast pestīšanu, mieru un iedvesmu. 

23 Nāciet un ēdiet no šīs maizes, kas ir Mans Vārds, lai, jūs barojot savu garu ar Manu žēlastību, Es 

varētu remdēt Savas mīlestības slāpes jūsu vidū. Kad vien jūs esat mīlējuši savus brāļus, jūs esat mīlējuši 

Mani; kad esat piedevuši saviem ienaidniekiem, jūs esat samierinājušies ar Mani un esat uz sava ticības 

altāra likuši savu nopelnu upuri, upuri, kas vienmēr ir tīkams Manai Dievišķībai. 

24 Dzirdēt: Es esmu Tas, kas jūs veidojis pēc Sava tēla un līdzības. Es esmu vienīgais Dievs, neviens 

nav pastāvējis pirms Manis, Mans Gars nav radīts, Es esmu mūžīgs, vienmēr esmu bijis un vienmēr būšu. 
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25 Es jums esmu atklājis Savu Būtību un Trīsvienību, kas pastāv Manī, Trīsvienību, kuru jūs 

atpazīstat Tēvā, kas ir Jehova, kurš jums deva Likumu Pirmajā Laikā, "Vārdā", kurš jums mācīja mīlestību 

caur Jēzu Otrajā Laikā, un Svētajā Garā, kurš jūs piepilda ar gaismu un gudrību un izskaidro jums visas 

atklāsmes šajā Trešajā Laikā, kurā Viņš rada vibrācijas katrā garā un izpaužas jūsu vidū caur cilvēka prātu. 

26 Tēvs caur praviešu mutēm pasludināja Kristus atnākšanu, un Jēzus pasludināja Svētā Gara, 

Patiesības Gara, parādīšanos. Tie ir trīs atklāsmes posmi, caur kuriem Es esmu atklājis Sevi cilvēcei - kā 

Likumu, Mīlestību un Gudrību; trīs atklāsmes veidi un viens Dievs, trīs darbības veidi un viena Griba, 

viena Mīlestība. 

27 Ja Tēvs ir mūžīgs, tad arī Dēls ir mūžīgs, jo dievišķais Vārds, kas runāja Jēzū, vienmēr ir bijis 

Tēvā. Svētais Gars ir mūžīgs, jo Viņš ir Dieva Gudrība, kas vienmēr ir bijusi Viņā. Kad Es veidoju cilvēku 

pēc sava tēla un līdzības, kas nozīmē, ka viņā ir Trīsvienības tēls, Es devu viņam trīs būtības sastāvdaļas, 

proti, miesu, dvēseli un garu. Tā ir būtne, kas veidota no trim pamatkomponentiem: materiālā - ķermeņa, 

garīgā - dvēseles un dievišķā - gara. 

28 Jūsu dvēseles visaugstākajā vietā spīd Mana dievišķā intelekta dzirksts, kas ir jūsu gars, tādēļ jūs 

patiesībā esat Mana gara bērni. 

29 Es gribēju, lai jūs dalītos laimē būt par tēvu, un tādēļ Es darīju jūs par cilvēku vecākiem, lai jūs 

dotu formu tādām būtnēm, kas līdzinās jums un kurās iemiesotos garīgās būtnes, kuras Es jums sūtīju. Tā 

kā Dievišķajā un Mūžīgajā ir mātes mīlestība, es gribēju, lai cilvēka dzīvē būtu būtne, kas to iemieso, un šī 

būtne ir sieviete. 

30 Dzīves (zināmā) sākumā cilvēks tika sadalīts divās daļās, un tā tika radīti divi dzimumi, viens - 

vīrietis, otrs - sieviete; viņā - spēks, inteliģence, cieņa, viņā - maigums, grācija, skaistums. Viens - sēkla, 

otrs - auglīga zeme. Redziet šeit divas būtnes, kas var justies pilnīgas, perfektas un laimīgas tikai tad, kad 

ir vienotas. Savā harmonijā tās veidos vienotu "miesu", vienotu gribu un vienotu ideālu. 

31 Ja šo savienību iedvesmo sirdsapziņa un mīlestība, to sauc par laulību. 

32 Laulības likums nāca kā gaisma, kas runāja caur "pirmo "* sirdsapziņu, lai viņi saprastu, ka vīrieša 

un sievietes savienība nozīmē derību ar Radītāju. Šīs savienības auglis bija bērns, kurā vecāku asinis plūda 

kopā kā pierādījums tam, ka tas, kas ir savienots Dieva priekšā, nedrīkst izšķirties uz zemes. 
* Pirmā laika izraēlieši 

33 Laime, ko izjūt tēvs un māte, kad viņiem piedzimst bērns, ir līdzīga tai, ko piedzīvoja Radītājs, kad 

Viņš kļuva par Tēvu, dāvājot dzīvību Saviem tik ļoti mīļajiem bērniem. Vēlāk, kad Es jums caur Mozu 

devu likumus, lai jūs saprastu, kas ir izvēle un lai jūs nevēlētos sava tuvākā sievu, tas bija tāpēc, ka cilvēki 

savas brīvās gribas dēļ bija aizgājuši laulības pārkāpšanas un kaislību ceļā. 

34 Kad šis laiks bija pagājis, Es nācu pasaulē Jēzū un paaugstināju laulību un līdz ar to arī cilvēka 

morāli un tikumu ar Savu žēlastības pamācību, kas vienmēr ir mīlestības likums. Es runāju līdzībās, lai 

Mans Vārds kļūtu neaizmirstams, un padarīju laulību par svētītu institūciju. 

35 Tagad, kad esmu no jauna starp jums, es jūs, vīrieši un sievietes, lūdzu: Ko jūs esat darījuši no 

laulības? Cik maz ir tādu, kas var sniegt apmierinošu atbildi! Mana svētā institūcija ir apgānīta, no tās 

dzīvības avota nāk nāve un sāpes. Uz šīs likuma lapas tīrās baltās krāsas ir vīrieša un sievietes traipi un 

pēdas. Auglis, kam vajadzētu būt saldam, ir rūgts, un biķeris, ko cilvēki dzer, ir pilns žults. 

36 Jūs novirzāties no Maniem likumiem, un, paklupuši, jūs bailīgi jautājat sev: Kāpēc ir tik daudz 

sāpju? -: Tāpēc, ka miesas vēlmes vienmēr ir pārspējušas sirdsapziņas balsi. Tagad es jums jautāju: Kāpēc 

jums nav miera, lai gan Es jums esmu devis visu, kas vajadzīgs, lai jūs būtu laimīgi? 

37 Es esmu izklājis zilu apmetni debess debesīs, lai jūs zem tā būvētu savas "mīlestības ligzdas", lai 

tur, tālu no pasaules kārdinājumiem un ierautībām, jūs dzīvotu ar putnu vienkāršību, jo vienkāršībā un 

sirsnīgā lūgšanā var sajust Manas Valstības mieru un daudzu noslēpumu atklāsmi. 

38 Vīrieši, ja jūsu izvēlētais draugs ir kā neauglīga zeme, kas jums nav devusi augļus, jūs esat 

devušies meklēt jaunu zemi, aizmirstot, ka jums vajadzētu būt veltītiem savam liktenim un izpirkšanas 

pienākumam. Kāpēc jūs vaino likteni par pārbaudījumiem un ciešanām, ar kurām saskaraties savā laulībā, 

ja jūs paši esat izvēlējušies šo ceļu? 
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39 Ikviens, kurš savienojas laulībā Manas Dievišķības priekšā, pat ja viņa savienību neapstiprina 

neviens garīdznieks, noslēdz līgumu ar Mani, līgumu, kas paliek ierakstīts Dieva grāmatā, kurā ir ierakstīti 

visi likteņi. 

40 Kurš var izdzēst šos divus savstarpēji saistītus vārdus? Kas var izšķīdināt pasaulē to, kas ir vienots 

Manā Likumā? 

41 Ja Es jūs atdalītu, Es iznīcinātu Savu Darbu. Ja jūs esat lūguši, lai Es jūs apvienotu uz zemes, un Es 

jums to esmu devis, kāpēc jūs pēc tam neturat savus solījumus un noliedzat savus zvērestus? Vai tas nav 

izsmiekls no Mana likuma un Mana Vārda? 

42 Jums, neauglīgajām sievietēm, Skolotājs saka: "Jūs esat ļoti vēlējušās un lūgušas, lai jūsu dzemde 

kļūtu par dzīvības avotu, un esat cerējušas, ka kādu vakaru vai rītu jūsos atskanēs maigas sirds pukstēšana. 

Bet dienas un naktis ir pagājušas, un no tavām krūtīm ir izplūdušas tikai nopūtas, jo neviens bērns pie 

tavām durvīm nav klauvējis. 

43 Cik daudziem no jums, kas Mani dzirdat un kam zinātne ir atņēmusi jebkādu cerību, būs jākļūst 

auglīgiem, lai jūs ticētu Manam spēkam un daudzi varētu Mani atpazīt caur šo brīnumu. Vērojiet un esiet 

pacietīgi. Neaizmirstiet Manus vārdus! 

44 Ģimeņu tēvi, izvairieties no kļūdām un sliktiem piemēriem. Es neprasu no jums pilnību, tikai 

mīlestību un rūpes par jūsu bērniem. Gatavojieties garīgi un fiziski, jo aizsaulē lieli garu leģioni gaida 

brīdi, kad varēs kļūt par cilvēkiem jūsu vidū. 

45 Es gribu, lai jaunā cilvēce pieaugtu un vairotos ne tikai skaita ziņā, bet arī tikumā, lai cilvēki 

redzētu, ka apsolītā pilsēta ir tuvu, un viņu bērni nonāktu līdz dzīvei Jaunajā Jeruzalemē. 

46 Es vēlos, lai zeme būtu piepildīta ar labas gribas cilvēkiem, kas ir mīlestības augļi. 

47 Iznīciniet šī laikmeta Sodomu un Gomoru, neļaujiet savai sirdij pierast pie viņu grēkiem un 

nedariet to pašu ar to iedzīvotājiem. 

48 Šādā veidā Es jūs sagatavoju Trešajai Ērai, jo nāks tie ļaudis, par kuriem Es jums esmu paziņojis. 

49 Katrs lai uzņemas viņam pienākošos lomu, un tā nu klausieties Manu mācību līdzībā: 

50 "Dieva priekšā bija gaismas, tīrības un nevainības pilns gars, kas sacīja savam Kungam: "Tēvs, 

pasaki man, kāds ir mans uzdevums, jo es ilgojos Tev kalpot." Un Kungs viņam mīļi atbildēja: "Esi 

pacietīgs, Es apvienošu pasaulē vīrieti un sievieti, un no viņu savienības piedzims dēls, kurā tu 

iemiesojies, lai tu kā cilvēkbērns gūtu pieredzi pasaules pārbaudījumos un sajustu mātes maigumu un tēva 

mīļo palīdzību, kas tev ir tuvu". 

51 Gars priecājās un gaidīja. Tikmēr Kungs ar mīlestības saitēm savienoja vīrieti ar sievieti, un tā 

(savienoti) Viņš sūtīja viņus dzīves ceļā. - — 

52 Jauna būtne dīgst sievietes miesās, un tad Dievs sūtīja šo garu, lai tas iemiesotos šajā miesā, un 

devītajā mēnesī tas ieraudzīja dienas gaismu. 

Māte staroja no laimes, un tēvs ar lepnumu skatījās uz viņu. Šis dēls bija viņu abu darbs, viņu 

mīlestības auglis. Sieviete jutās spēcīga, un vīrietis jutās mazliet līdzīgs savam radītājam. Viņi abi veltīja 

sevi šīs maigās sirds aprūpei. 

53 Dvēsele, kas atdzīvināja dēlu, atspīdēja, kad viņš ieraudzīja mātes mīļo skatienu un tēva nopietno, 

bet mīlošo seju. 

54 Pagāja laiks, un tēvs, cīnoties par dzīvību, attālinājās no mīlestības ligzdas, apmaldījās un aizgāja 

tik tālu, ka apmaldījās un ērkšķainajos krūmos atstāja savas drēbes gabalus. Viņš ēda indīgus augļus un 

apgraizīja ceļā atrastos ziedus. Kad viņš jutās slims un nomākts, viņš atcerējās par saviem mīļajiem, kurus 

bija atstājis. Viņš mēģināja atgriezties un meklēt viņus, bet viņam pietrūka spēka. Tad viņš sakopoja visus 

savus spēkus un, vilcinādamies un staigādams pa garo ceļu, nonāca pie mājas vārtiem. Viņa sieva ar 

asarām acīs uzņēma viņu rokās, jo dēls bija slims un mirstēja. 

55 Kad tēvs ieraudzīja savu mirstošo dēlu, viņš lūdza Dieva žēlastību par viņa izveseļošanos, 

izmisumā ķemmēja matus un zaimoja. Bet šis gars atdalījās no viņa ķermeņa un devās aizsaulē. Vecāki 

bija pamesti bezcerībā un pārmaiņus vainoja sevi par nelaimi, kas viņus bija piemeklējusi: viņš par to, ka 

aizbrauca, viņa par to, ka nespēja viņu aizturēt. 

56 Kad šis gars nonāca Radītāja klātbūtnē, viņš sacīja: "Tēvs, kāpēc Tu mani esi paņēmis prom no tās 

jaukās mātes rokām, kuru mana prombūtne ir padarījusi raudošu un izmisīgu?" Uz to Kungs viņam 



U 38 

56 

atbildēja: "Gaidi, esi pacietīgs, jo tu atkal atgriezīsies tajā pašā dzemdē, kad tie būs sapratuši savas kļūdas 

un izpratuši Manu likumu." 

57 Vīrietis un sieviete turpināja dzīvot vienoti, vienatnē, iekšēji nožēlojot savus pārkāpumus, kad 

viņus atkal pārsteidza jauna bērna pazīmes. Dievs lika garam no jauna atgriezties šajā dzemdē un sacīja 

tam: "Esi šajā miesā, kas gatavojas dzīvei, un atkal atsvaidzini sevi šajā dzemdē." Dievs lika garam no 

jauna atgriezties šajā dzemdē. 

58 Vecāki, kuri domāja, ka pirmdzimtais ir pazudis, nezināja, ka viņš ir atgriezies viņu vidū. Bet 

pirmā dēla atstāto tukšumu aizpildīja otrais, prieks un miers atgriezās šo māju mājoklī, māte atkal 

smaidīja, un arī tēvs priecājās. 

59 Bet šis vīrs baidījās šķirties no savējiem un, kamēr viņš bija pie viņiem, rūpējās tos mīļi aprūpēt. 

Taču laiks lika viņam aizmirst savu iepriekšējo pieredzi, un, slikto draugu kārdināts, viņš krita netikumos 

un kārdinājumos. Sieva viņam pārmeta un sāka viņu noraidīt; māja pārvērtās par kaujas lauku. Drīz vīrietis 

gulēja sakauts, slims un novājināts, bet sieviete atstāja bērnu vienu šūpulī un devās meklēt maizi 

nevainīgajam bērnam un ēdienu tam pavadonim, kurš nezināja, kā viņu mīlēt un aizsargāt. Viņa cieta 

pazemojumus un ļaunprātīgu izmantošanu, pārcieta briesmas un pretojās ļauno cilvēku vēlmēm, un 

tādējādi viņa nodrošināja savu mīļoto ar dienišķo maizi. 

60 Dievs apžēlojās par nevainīgo garu, un, vēl pirms viņš atvēra acis saprāta gaismai, Viņš atkal viņu 

aicināja. Bet, kad gars nonāca sava Kunga priekšā, tas ar sāpēm sacīja Viņam: "Tēvs, atkal Tu mani esi 

izrāvis no to, kurus es mīlu, rokām. Redziet, cik grūti man ir! Tagad es lūdzu Tevi, ļauj man palikt vai nu 

viņu, vai Tavā mūžībā, bet neļauj mani vairs vilkt turp un atpakaļ, es esmu noguris." 

61 Kad vīrietis pamodās no apātijas, viņš ieraudzīja jaunu sāpju ainu: sieva neapmierināti raudāja pie 

gultas, kur gulēja miris otrais dēls. Vīrietis gribēja atņemt sev dzīvību, bet sieva viņu apturēja, sacīdama: 

"Neņem sev dzīvību, turiet savu roku atpakaļ, apzinieties, ka mēs paši esam iemesls tam, ka Dievs atņem 

mūsu bērnus." Vīrietis nomierinājās, sapratis, ka šajos vārdos bija patiesības gaisma. 

Dienas pagāja un atnesa mieru tām sirdīm, kas ar sāpēm atcerējās savus bērnus, kuri bija aizgājuši 

mūžībā un kuri bija prieks šīm mājām, kas no tā brīža grimst tukšumā. 

62 Tad Gars jautāja savam Kungam: "Tēvs, vai Tu Mani atkal sūtīsi uz zemi?" "Jā," Tas Kungs viņam 

teica, "un tik bieži, cik vien nepieciešams, līdz šīs sirdis ir gludas." - Kad viņš atkal iemiesojās, viņa 

ķermenis bija slims, jo viņa māte bija slima, tāpat kā viņa tēvs. Ar lūgumu pēc atvieglojuma šis gars 

pacēlās no sāpju gultas pie tēva. Šoreiz viņš nebija redzējis dienas gaismu*, vecāku lūpās nebija smaida, 

bija tikai asaras. Māte no rīta līdz vakaram raudāja pie bērna šūpuļa, bet tēvs, pilns nožēlas, juta, kā sāpes 

pārņem viņa sirdi, kad viņš redzēja, ka dēls ir mantojis viņa paša trūkumus. 
* Viņš piedzima akls savu vecāku slimības dēļ. 

63 Gara uzturēšanās slimajā miesā bija īsa, un viņš atgriezās Kunga klātbūtnē. 

64 Laulātos atkal pārņēma vientulība, bet sāpes viņus vienoja kā nekad agrāk, viņu sirdis mīlēja viena 

otru, un viņi apsolīja iet kopā līdz mūža ceļa beigām. Vīrs pildīja savus pienākumus, viņa rūpējās par vīru, 

un abi izveseļojās no slimībām. 

65 Viņi diez vai ticēja, ka Dievs varētu dot viņiem vēl vienu dēlu, bet redzi, kad Kungs redzēja, ka 

šajās būtnēs uzplaukst fiziska un garīga veselība, Viņš sūtīja viņiem šo garu kā atlīdzību par sievietes 

pašaizliedzību un vīrieša pilnveidošanos, un no sievietes miesām izauga mazs ķermenītis, svaigs kā 

puķupods, kas pārpludināja šīs mājas ar laimi un mieru. 

66 Vīrietis un sieva pateicās savam Kungam uz ceļiem, raudādami no laimes, bet tas pacietīgais un 

paklausīgais gars smaidīja caur dēlu un sacīja Dievam: "Kungs, vairs mani neatdali no maniem vecākiem. 

Manās mājās ir miers, viņu sirdīs - mīlestība, manā šūpulī - siltums, mātes krūtīs - piens un medus, uz 

galda - maize. Tēvs mani glāsta, un viņa rokās ir darba rīki. Svētī mūs." Un Kungs tos svētīja ar prieku 

Savā Garā un atstāja tos vienotus vienā "miesā", vienā sirdī un vienā gribā." (līdzības beigas). 

67 Šodien Es jums saku: dzeriet no šī vīna, no Manas pamācības, un priecājieties, jo, kad jūs 

pulcēsieties pie sava Tēva, Kunga namā būs mielasts. 
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68 Cik daudzi no jums pamostas jaunai dzīvei, kad dzirdat Manu Vārdu šajā laikā. Jūs bijāt miruši 

ticībā, jo, kamēr zemes ārsti vieniem bija atņēmuši jebkādu cerību, priesteri citiem bija atteikuši piedalīties 

Kunga Vakarēdienā. 

69 Jūs atvērāt savu sirdi, kad sajutāt, ka Mans Vārds dziedina slimos, ar mīlestību piedod grēciniekam 

un ka Skolotājs visiem piedāvā mūžīgās dzīvības maizi. 

70 Savā dzīves ceļā tu esi redzējis ļaunuma upes, purvus un neauglīgu zemi, kuru neviens nezināja, kā 

padarīt auglīgu. 

71 Jūs esat redzējuši, kā lauki, kas kādreiz bija auglīgi un piedāvāja pasaulei bagātīgus miera un 

laimes augļus, tagad ir pārvērtušies par asins, iznīcības un nāves laukiem. 

72 Tēvam ir nepieciešams tuvoties Saviem bērniem. Es esmu rasa, kas nakts klusumā nolaižas uz 

laukiem un krīt uz ziedu vainagiem. Bet ziedi, kas ir nokaltuši, sirdis, kas ir zaudējušas cerību, nespēj 

sajust Manu mīlestību. 

73 Mācekļi, apzinieties, ka ar Savu pamācību Es esmu pamodinājis jūsu sirdīs žēlsirdības izjūtu, lai 

jūs padarītu cilvēku ciešanas par savām un nebūtu vienaldzīgi pret viņu konfliktiem, pārbaudījumiem un 

traģēdijām. 

74 Apvienojiet savas domas un lūdzieties par saviem brāļiem. Es uzklausīšu jūsu lūgšanas un atalgošu 

jūsu lūgumus. Jūs joprojām esat pārāk vāji, lai aizmirstu savas ciešanas vai rūpes un domātu par citiem. Es 

jums saku: Apstipriniet šos pārbaudījumus ar drosmi un paļāvību uz savu Kungu, jo tie neatkāpsies vai 

neizplūdīs no jūsu dzīves ceļa jūsu nepakļāvības vai noraidījuma dēļ. No otras puses, ar garīgu pacēlumu, 

ticību un iekšējo mieru jūs pārvarēsiet visbriesmīgākās ciešanas. Katrs ērkšķis, katrs pārvarētais 

bezdibenis atstās gaismas dzirksti jūsu garā. Tie, kuri prot mierīgi pieņemt savus pārbaudījumus, sajutīs, 

ka sāpju brīži, kas citiem šķistu mūžīgi, kļūs īsāki. 

75 Šī dzīve ir jūsu krusta ceļš, uz kura jūs dažkārt krītat, bet tajā pašā laikā jūs jūtat, ka neesat viens 

pats ar savu krustu, jo neredzams un mīlošs palīgs jūs atkal ceļ augšā ikreiz, kad jūs nogrimstat zem sava 

likteņa smaguma. 

Kad vilks tev tuvojās, es viņu aizdzinu. Kad neticīgie un spiegi ir iebrukuši jūsu sapulcēs, lai atklātu 

jūsu kļūdas un apsūdzētu jūs par tām, Es esmu jūs apsedzis ar Savu maiguma apmetni un aizvēris to lūpas. 

Kad cilvēki jūs pārbaudīja ar saviem jautājumiem, Es pāragri liku Svētā Gara balsi uz jūsu lūpām, jo jūs 

vēl nebijāt sagatavojušies pārliecināt viņus ar gaismas vārdiem. 

76 Es jūs neaizliedzu, bet Mana Vārda labestībā meklējiet cerību, labošanu un arī spriedumu. Kas 

būtu ar tevi, ja es tevi glaimotu tavās nepilnībās un slavētu tavos grēkos? Vai tas nav tas, ko cilvēki dara ar 

pasaules valdniekiem? - Es vienmēr esmu jūs iedrošinājis, kad esmu redzējis, ka jūs dedzīgi meklējat 

garīgo progresu, kad jūs apmeklējat slimniekus, nedomājot par stundu vai par to, vai laikapstākļi ir 

nelabvēlīgi, un kad esat stāvējuši tiesnešu priekšā, jūs esat palikuši mierīgi un liecinājuši par Mani ar 

patiesības vārdiem. 

77 Tā jūs esat iemācījušies, ka sirdis ir lauki, kas jums ir jāapstrādā, un jo plašāki lauki, jo lielākām 

pūlēm ir jāvelta tiem, un ka to, ko esat iesējuši, jūs nedrīkstat atstāt. 

78 Starp jums ir tādi, kas dosies uz citām tautām, lai meklētu jaunas sējas lauka platības. Es jums 

esmu devis universālo valodu, ar kuras palīdzību jūs varēsiet sazināties savā starpā - nevis izsmalcinātu 

valodu, ko runā cilvēku lūpas, bet gan to, ko Gars izsaka caur mīlestību. 

79 Citiem nebūs nepieciešams doties šajos lielajos ceļojumos. Viņiem pietiks ar to, lai sagatavotos 

izrādīt žēlastību pavisam tuvajiem, kā arī dotu gaismu apjukušajiem gariem, kas ir apjukuši. Bēdas tam, 

kas aizver savas durvis šo leģionu aicinājumam, jo viņi savā apjukumā nepiedos! 

80 Uzcītīgais māceklis svētī Mani ar katru soli, jo viņš jūt, ka viņa krusta smagums ir viegls, un viņš 

priecājas, ka var Man kalpot. Slinkš cilvēks jūtas atņemts no savas brīvības un pakļauts ļoti smagam 

slogam. Es nevienu nesavienoju un nevienu nepadaru par vergu, gluži otrādi, Es jums dāvāju patiesu 

brīvību, lai ne cietums, ne nāve nevarētu jūs ieslēgt važās, bet lai tur, kur daudzi domāja, ka ir pazuduši, 

jūs paceltu savu garu uz bezgalīgajām attīstības kāpnēm. 

81 Mācekļi: Vai esat gatavi piedot tiem, kas jūs aizvaino? Kas ir jūsu ienaidnieki? - Patiesi es jums 

saku: jūs nedrīkstat saukt savus līdzcilvēkus par ienaidniekiem! Es jūs sūtu nevis pret cilvēkiem, bet pret 

viņu grēku un nezināšanu. 
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Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 39  
1 Es esmu miers, kas nolaižas pār jums, jo pasaulē es redzu tikai haosu. 

2 Vērojiet un lūdziet, dariet labu, un jūs ar žēlsirdības palīdzību likvidēsiet karu. 

3 Zinātnes koks, kā cilvēki to ir kopuši, nes cilvēcei rūgtus augļus. Bet tagad Es jums dodu 

kristāldzidru mīlestības ūdeni, lai jūs varētu to aplaistīt un piedzīvot, cik atšķirīgi būs augļi, ko šis koks 

pēc tam nesīs. 

4 Pirms jūs Manā mācībā atklāsiet zinātnes koka kopšanas noslēpumu, to skars spēcīgi viesuļvētras, 

kas līdz pēdējam nogāzīs tā sliktos augļus un attīrīs to. 

5 Pēc šīs vētras jūs pamazām ieraudzīsiet jaunu gaismu, kas spīdēs jūsu garā un atspoguļosies visos 

jūsu dzīves ceļos. 

6 Tagad jūs dzīvojat tiesas laikā. Atcerieties, cik bieži Es jums esmu teicis, ka Mana Dievišķā 

Taisnīguma sirpis nenogurstoši pļauj nezāles. 

7 Gan zinātne, gan reliģijas vai varas vīri sajutīs Manu taisnīgumu. Nekas nepaliks neizpētīts Mana 

skatiena priekšā un netiks nosvērts uz Maniem svariem. Jau no cilvēces pirmsākumiem grēks ir notiesāts 

uz nāvi, un Manam Vārdam ir jātop izpildītam. 

8 Kad jūs, Mana tauta, redzēsiet uz zemes šo notikumu pazīmes, celieties pie Manis lūgšanā, 

apvienojieties ar savu ģimeni vienā domā un sūtiet savu garu kā Manas mīlestības vēstnešus saviem 

brāļiem, kuriem ir nepieciešams miers. 

9 Nešaubieties par lūgšanas spēku, jo, ja jums nebūs ticības labdarībai, jūs nespēsiet neko dot saviem 

brāļiem. 

10 Vai es jums neesmu mācījis, ka pat nevaldāmie dabas spēki var sadzirdēt jūsu lūgšanu un 

nomierināties? Ja viņi klausa Manai balsij, tad kādēļ gan viņiem nepaklausīt Tā Kunga bērnu balsij, kad 

viņi ir sagatavojušies? 

11 Arī laikā, kad es biju ar jums pasaulē, es mācīju jūs lūgties, lai pārbaudījumu brīžos jūs varētu 

apvienoties ar savu Tēvu un, smeļoties spēku no Viņa, pildīt savu mīlestības un žēlsirdības misiju starp 

cilvēkiem. 

12 Lūgšana ir žēlastība, ko Dievs ir devis cilvēkam, lai tā kalpotu viņam kā kāpnes, pa kurām (garīgi) 

pacelties, kā ierocis, lai sevi aizstāvētu, kā grāmata, lai mācītu sevi, un kā balzāms, lai dziedinātu sevi un 

izveseļotos no katras slimības. 

13 Patiesa lūgšana ir pazudusi no zemes, cilvēki vairs nelūdzas, un, kad viņi mēģina to darīt, viņi to 

dara ar savām lūpām, nevis runā ar Mani ar garu, izmantojot tukšus vārdus, rituālus un izlikšanos. Kā 

cilvēki vēlas redzēt brīnumus, ja viņi izmanto veidus un praksi, ko Jēzus nemācīja? 

14 Ir nepieciešams, lai patiesa lūgšana atgrieztos cilvēku vidū, un es esmu tas, kas jums to māca no 

jauna. 

15 Svētīgs tas, kurš, iedvesmots mīlestībā uz citiem, kalpo viņiem kā solis viņu augšupceļā uz Mani. 

Jo, kad viņš atvērs acis, lai paskatītos uz sevi, viņš ieraudzīs sevi tuvu savam Tēvam. 

16 Nejautājiet, kas jums jādara, lai zinātu, ka esat izpildījuši savu misiju, jo Mans Likums aprobežojas 

ar savstarpēju mīlestību. Saprotiet, ka katra jūsu dzīves diena piedāvā jums iespēju īstenot šo dievišķo 

bausli. 

17 Katrs var īstenot mīlestības misiju savā veidā. 

Kas vada dvēseles, kas māca, zinātnieks, pārvaldnieks, ģimenes tēvs - jūs visi varat kalpot savam 

tuvākajam, ja iedvesmojaties no Mana augstākā baušļa, kas jums saka: Mīliet cits citu! 

18 Viss tiks attīrīts, viss tiks atjaunots, lai jaunās paaudzes atrastu zemi sagatavotu sava lielā garīgā 

uzdevuma izpildei. 

19 Neizvēlieties tos, kurus jums jāmīl, mīliet visus bez izšķirības. Garīgā mīlestība nedrīkst būt 

labvēlīga. 

20 Mīlestība, ko Es jums mācu, ir vairāk nekā jūsu mīļoto mīlestība, jūsu tēvzemes un jūsu pašu 

mīlestība. 

21 Nebaidieties, ka nebūsiet noderīgi šajā mīlestības darbā, ja domājat par savu materiālo nabadzību. 

Garīgojiet sevi, un jums nebūs vajadzīgas zemes mantas, lai spētu darīt labu savam tuvākajam. Redziet, kā 

Es esmu izvēlējies Savus darbiniekus no šīs trūcīgās un vienkāršās tautas un darījis viņus par 
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padomdevējiem, ārstiem un uzticības personām, kas cieš, un ka pie viņiem nāk cilvēks, kam vajadzīgs 

mierinājums un mierinājums. 

22 No viņu mīlestības neizsmeļami plūst dziedinošs balzāms, no viņu iepriekš smagnējām lūpām nāk 

gaismas vārds, kas pamāca, atjauno, iekšēji aizkustina un pārliecina. Un ko šie strādnieki domāja, ko viņi 

nesa savās sirdīs, pirms Es viņiem atklāju viņu mantojumu? - Nekā, viņi jutās kā atstumtie, nespēja 

praktizēt labdarību un vadīt paši sevi. 

23 Redziet, kā šo darbinieku pazemības priekšā parādās bagātie un lūdz palīdzību, ārsti, lai iztaujātu 

viņus par viņu neatrisinātajām problēmām; un tie, kas ir mācījušies teoloģisko vai filozofisko zināšanu 

jomā, nāk, lai apgūtu pirmo nodarbību. Vai jūs nebrīnāties par šo brīnumu, kas noticis jūsu vidū? Tad jūs 

to jau saprotat, cilvēki, un jūs, cilvēce, to sapratīsiet. Ar zemes varu un bagātībām nepietiks, lai jūs 

iemantotu mieru, lai jūs būtu viens otram noderīgi, sniedzot viens otram materiālo palīdzību, ja jūs 

nemācēsiet mīlēt. 

24 Ja jūsu garā ir mīlestība un jūs ļaujat to sajust savam tuvākajam, tad jūs redzēsiet, ka notiek 

brīnumi. Sāciet praktizēt tikumu, jūs, kas esat palikuši nejūtīgi vai attālināti no žēlsirdības, mīlestības, 

labestības, kas ir garīgās dzīves būtība. Un, ja kāds nāk pie jūsu durvīm, izslāpis, noguris un izsalcis, 

apsēdiet viņu pie sava galda, nedomājot, vai kastē ir pietiekami daudz maizes. Pajautājiet savai sirdij, vai 

jūs to darāt ar patiesu mīlestību, kad aicināt ceļinieku pie sava galda, ar patiesu līdzjūtību. Ja tas tā būs, jūs 

redzēsiet, ka maize vairojas, jūs visi būsiet sātīgi, un ceļinieka sirdī iedegsies ticības liesma, kas pateiksies 

Man un svētīs Mani. Viņš savā dzīvē darīs to pašu, ko jūs esat darījuši viņam, jo esat viņam devuši 

mīlestības mācību, kas ir pieejama visierobežotākajam prātam. 

25 Esi pazemīgs, atceries, ka Es, tavs Dievs, piedzimu pazemībā un vēlāk apsedzu Savu Miesu ar 

vienkāršu efodu. Kāpēc jūs vienmēr sapņojat par labām drēbēm un pat ilgojaties pēc karaliskām drēbēm? 

26 Arī tava valstība nav no šīs pasaules. Šī dzīve ir kā kaujas lauks, kurā jūs ejat, lai nopelnītu 

nopelnus, lai uzvarīgi ieietu iekarotajā zemē un saņemtu savu atlīdzību. 

27 Nekad neatstājiet krustu pusceļā, nepametiet savu uzdevumu, jo tas būtu tas pats, kas mest ieročus 

kaujā, gļēvi bēgt no cīņas un atteikties no triumfa, kas gaida jūsu garu. 

28 Es esmu perfekts Ceļš, savā zemes dzīvē Es jums atstāju ar Savu piemēru - Patiesās Dzīves 

Grāmatu, ar kuras mācībām jūs mācīsieties cīnīties, lai uzvarētu visās cīņās. Mans mīlestības zobens 

nepārtraukti cīnījās pret cilvēces ļaunumu un nezināšanu. Mani ieroči nebija slepkavnieciski, es nesu jums 

nāvi, bet mūžīgo dzīvību. Mana lēnprātība noveda tos, kas Mani nicināja, līdz izmisumam un apjukumam, 

Mana mīlošā piedošana uzvarēja viņu siržu cietību, Mana nāve kā cilvēkam pamodināja viņus žēlastības 

dzīvei. Vai jūs neatceraties, ka apsolītais Mesija tika pasludināts par neuzvaramu cīnītāju? 

29 Ir pienācis laiks, lai mīlestība, piedošana un pazemība nāktu no cilvēku sirdīm kā īsti ieroči pret 

naidu un augstprātību. Kamēr naids saskaras ar naidu un augstprātība ar augstprātību, tik ilgi tautas viena 

otru iznīcinās un sirdīs nebūs miera. 

30 Cilvēki nevēlējās saprast, ka laimi un progresu var atrast tikai mierā, un dzinās pēc saviem 

ideāliem par varu un viltus varenību, izlejot brāļu asinis, iznīcinot dzīvības un sagraujot cilvēku ticību. 

31 Cilvēks ar savu lepno zinātni izaicina Manu Likumu, un Es jums saku, ka Es cīnīšos pret viņa 

grēku vēl vienu reizi. Bet cilvēks neatradīs Manī lepnu un augstprātīgu tiesnesi - jo tās ir cilvēciskas 

kļūdas - un viņš nejutīs uz sevi atriebības nastu, jo zemās kaislības ir piemītošas jūsu nepilnīgumam. Viņš 

sastapsies ar nepielūdzamu tiesnesi un Skolotāju, kurš viņu pamācīs lielajā mīlestības mācībā. 

32 Ne visi no jums vēlas karus, ne visi audzina naidu vai lepnumu pret nevainīgajiem, pret tiem, kam 

ir laba griba un ticība. Es došu zīmes, kad sāksies karš, lai viņi (labas gribas cilvēki) varētu vērot un lūgt, 

jo ar savu lūgšanu un "vērošanu" viņi kļūs neaizsargāti pret slepkavības ieročiem. 

33 No austrumiem līdz rietumiem nācijas celsies un tiks apkaunotas, un no ziemeļiem līdz dienvidiem 

arī tās dosies ceļā, lai visas sadurtos krusta ceļā. Šajā sadursmē būs milzīgs bēru kaudze, uz kuras degs 

naids, iznīks augstprātība un tiks iznīcināti rauši. 

34 Jaunajām paaudzēm ir jāatrod tīra zeme, lai uz tās varētu uzplaukt miers un mīlestība. Bet pirms 

tam izzudīs pat pēdējās pēdas Kaina noziegumam, kura mantojumu cilvēce joprojām nes sev līdzi. 

35 Vai jūs, kas atrodaties Manas mācības garīgajā starojumā, saprotat, ka visās šajās sāpēs, kas 

tuvojas, ir Dieva sods vai atriebība? - Nē, jūs man sakāt, ka tie ir augļi, kurus mēs esam izaudzējuši un 

kurus tagad pļausim. 
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36 Man vienmēr ir līdzjūtība pret Maniem bērniem, jo jūs esat pārāk mazi, lai saprastu visu ļaunumu, 

ko paši sev nodarāt. Tāpēc Es tuvojos jums un, materializējot Savu Vārdu*, sūtu jums Savus vēstnešus, lai 

jūs pamācītu un brīdinātu par jūsu ļaunajiem ceļiem. Bet kad jūs esat ieklausījušies Manos aicinājumos? - 

Nekad. - Tāpēc cilvēce cieš. 
* Tas izsaka to, ka dievišķais vārds nāk pie mums ar balss nesēju starpniecību, tas tiek runāts materiāli un 

klausītāji to dzird materiāli - atšķirībā no garīgi saņemtā vārda ar iedvesmas palīdzību! 

37 Mīļotie ļaudis, nekļūstiet par vienkāršiem vērotājiem haosa, ko jūs redzēsiet, priekšā. Jo jums būs 

jāatskaitās Man par mieru un spēku, ko esat saņēmuši. 

38 Lai jums būtu miers un spēks, lai jūs varētu lūgt, lai jūsu prāts netiktu aptumšots un lai jūs būtu 

centīgi un nenogurstoši darīt labu, iedegt ticību un izplatīt mierinājumu starp cilvēkiem. 

39 Mīļotie mācekļi, izplatiet manu mācību starp saviem brāļiem. Es jūs aicinu runāt skaidri, kā Es 

jums esmu mācījis. Rūpīgi izpētiet visas šī darba daļas, jo patiesi, patiesi, es jums saku: rīt jūs iztaujās jūsu 

brāļi. Es zinu, ka viņi jums jautās, kāda ir jūsu izpratne par Dieva Trīsvienību, Kristus Dievišķību un 

Marijas šķīstību, un jums ir jābūt stipriem, lai jūs varētu izturēt šos pārbaudījumus. 

40 Par Trīsvienību jūs teiksiet, ka Dievā nepastāv trīs dažādas personas, bet gan tikai viens Dievišķais 

Gars, kas ir atklājies cilvēcei trīs dažādos attīstības posmos. Bet šī (cilvēce), nespēdama iedziļināties 

patiesībā, uzskatīja, ka tā redz trīs dievības tur, kur pastāv tikai viens Gars. Tāpēc, kad dzirdat vārdu 

Jehova, domājiet par Dievu kā par Tēvu un Tiesnesi. Kad domājat par Kristu, saskatiet Viņā Dievu kā 

Skolotāju, kā Mīlestību, un, kad cenšaties saprast, no kurienes nāk Svētais Gars, saprotiet, ka Viņš nav 

nekas cits kā Dievs, kas atklāj Savu gudrību mācekļiem, kuri ir attīstītāki. 

41 Ja Es būtu atradis pirmo laiku cilvēci tikpat garīgi attīstītu kā mūsdienās, Es būtu darījis Sevi 

viņiem zināmu kā Tēvu, kā Skolotāju un kā Svēto Garu, un tad cilvēki neredzētu trīs dievības tur, kur 

pastāv tikai viena. Bet viņiem nebūtu spējas interpretēt Manu mācību, un viņi būtu apjukuši un 

novirzījušies no Mana ceļa, lai turpinātu radīt pieejamus un mazus dievus saskaņā ar savām idejām. 

42 Tagad jūs zināt iemeslu, kāpēc Tēvs atklājās pa posmiem, un saprotat arī cilvēku kļūdu attiecībā uz 

Trīsvienības jēdzienu. 

43 Manā Dievišķajā Garā ir bezgalīgi daudz izpausmju un īpašību. Bet, tā kā trīs laikmetos Es esmu 

parādījis Sevi trijās galvenajās īpašībās, Es esmu jūs nosaucis par Trīsvienību, un tagad jūs jau atpazīstat 

Mani šajās trijās atklāsmēs un zināt, kā tās apvienot vienā, saskatot tajā vienotu Dievu, kas tikpat labi var 

atklāt Sevi šodien kā Tiesnesis, kā rīt kā Skolotājs un vēlāk kā bezgalīgās gudrības un labestības Tēvs. 

44 Vairs nemēģiniet Man piešķirt fizisku formu savā iztēlē, jo Manā Garā nav formas, tāpat kā 

inteliģencei, mīlestībai vai gudrībai nav formas. 

45 Es jums to saku tādēļ, ka daudzi, domājot par Tēvu, iedomājas Mani veca cilvēka veidolā, bet Es 

neesmu vecs cilvēks, jo Es esmu ārpus laika, Manam Garam nav vecuma. 

46 Kad jūs domājat par Kristu, jūs savā prātā uzreiz iztēlojaties Jēzus fizisko tēlu. Bet Es jums saku, 

ka Kristus, Dievišķā Mīlestība, kas piedzima miesā, Mans Cilvēks tapušais Vārds, kad Viņš atstāja miesas 

apvalku, saplūda ar Manu Garu, no kura Viņš bija nācis. 

47 Tomēr, kad jūs runājat par Svēto Garu, jūs izmantojat balodīša simbolu, lai mēģinātu iztēloties 

Viņu kādā formā. Bet es jums saku, ka simbolu laiks ir beidzies, un tādēļ, kad jūs jūtaties Svētā Gara 

ietekmē, jūs to saņemat kā iedvesmu, kā gaismu savā garā, kā skaidrību, kas kliedē neskaidrības, 

noslēpumus un tumsu. 

48 Kad es jums saku, ka Kristus ir Tēva mīlestība, saprotiet, ka Kristus ir dievišķs. Kas ir dīvains tajā, 

ka Dievs Savu mīlestību padarīja cilvēcisku, lai darītu to zināmu pasaulei, kurai trūka garīguma? Vai tas 

nav pierādījums Tēva pilnīgajai mīlestībai, kas tiek dota tiem, kurus Viņš meklē, jo viņi nevar aiziet pie 

Tēva? 

49 Tā Es jums parādīšu, ka Kristus nav mazāks par Mani*, nedz arī nāk pēc Manis, jo, ja Viņš ir 

Mīlestība, tad šī Mīlestība nenāk ne pēc, ne pirms kāda cita spēka, tā ir savienota un saplūdusi ar visiem 

(dievišķajiem būtības spēkiem), kas veido Absolūto, Dievišķo, Pilnīgo. 
Šeit Dievs runā visu Savu dievišķo spēku vienotībā. 

50 Un ko man jums stāstīt par Mariju, kuru Kungs sūtīja uz zemi, lai tā kalpotu par Jēzus Māti, kura 

miesā bija jāparādās Vārdam? 
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51 Patiesi es jums saku, ka viņa bija Dievišķās Maiguma iemiesojums. Tāpēc, kad viņa savā mājoklī 

dzirdēja Tā Kunga vēstneša vārdus, kas viņai paziņoja, ka viņa savā miesās ieņems Mesiju, viņas sirdī 

nebija ne šaubu, ne sacelšanās pret to, ko viņa zināja, ka tā ir Dieva griba. Viņas piemērs bija pazemība un 

ticība, viņas rīcība bija klusa un cildena. Tāpēc viņa bija vienīgā, kas spēja piepildīt šo debesu vēsti un 

pieņemt šo augsto likteni bez iedomības. 

52 Bērnību un jaunību Jēzus pavadīja pie Marijas, un viņas klēpī un pie viņas Viņš baudīja viņas 

mātes mīlestību. Dievišķā maigums, kas bija kļuvusi par sievieti, saldināja Glābēja pirmos dzīves gadus 

pasaulē, kad Viņam bija pienācis laiks dzert tik lielu rūgtumu. 

53 Kā ir iespējams, ka kāds varētu domāt, ka Marijai, kuras miesās tapa Jēzus miesa un pie kuras 

dzīvoja Skolotājs, varētu trūkt garīga pacēluma, šķīstuma un svētuma? 

54 Kas Mani mīl, tam vispirms jāmīl viss, kas Man pieder, viss, ko Es mīlu. 

55 Jums ir jāpievērš jūsu brāļu uzmanība šīm mīlestības un žēlsirdības mācībām. Jums jāzina, ka visai 

cilvēcei nav nepieciešams dzirdēt Mani tādā formā, kādā Es jums sevi atklāju. Man ir pietiekami, ka šī 

tauta ir klāt un dzird šīs mācības, lai pēc tam viņi varētu būt Mani liecinieki un vēstneši savu brāļu priekšā. 

56 Ja šī pasludināšanas forma būtu augstākais, ko cilvēki varētu sasniegt, Es to darītu zināmu visā 

zemē, un, kad tā būtu ieviesta, tai nebūtu gala. Bet, tā kā šī pasludināšana ar cilvēka balss nesēja 

starpniecību ir tikai sagatavošanās pilnīgam dialogam starp gariem, Es viņam (balss nesējam) esmu 

piešķīris tikai noteiktu laiku un norādījis laiku, kad tas tiks pabeigts, un tas būs 1950. gads. 

57. Šiem ļaužu pūļiem, kas gadu pēc gada ir apmeklējuši sava Skolotāja mācības, ir lemts izplatīt šo 

vēsti cilvēces vidū pēc tam, kad tie vairs nedzirdēs Manu Vārdu. 

58 Pirms Manas aiziešanas viņi nedosies mācīt, jo ir nepieciešams, lai viņi dzirdētu Manas pēdējās 

mācības, kas būs visdziļākās un tādējādi tās, kas padarīs viņus stiprus un gatavus cīņai. 

59 Visi, sākot no vecākajām draudzēm un beidzot ar tām, kas sāk pulcēties jaunākajās "vietās", ir 

dzirdējuši no Manis, ka šī pasludināšana beigsies 1950. gada beigās, ka tā ir Mana Dievišķā Griba, lai tā 

notiktu un lai ļaudis nekādā veidā neiebilstu pret to, ko ir nolēmis Tēvs. 

60 Tas būtu spītīgi censties likt Man ilgāk gaidīt starp jums, tas būtu noliegt Tēvam Viņa pilnību un 

Viņa taisnīgumu, un tas būtu noliegt, ka Es, Nemainīgais, esmu tas, kas uz jums runāju. 

61 Lai gan šajos brīžos neviens nejūtas spējīgs veikt šo apgānīšanu, Es jums to saku tādēļ, ka zinu, ka 

izšķirošajos brīžos, Manas aiziešanas rūgtajā un bēdīgajā stundā, pie Mana galda netrūks nodevēja, vājā, 

kurš metīs tālu no sevis maizi, kas viņu baroja ilgu laiku, un kurš ar viltus mīlestības skūpstu atstās Mani 

cilvēces izsmieklam un nicinājumam. 

62 Kā jūs domājat, kas, pēc jūsu domām, atklāsies ar šo smadzeņu palīdzību, kad beigsies Mans 

parādīšanās laiks? Vai jūs vēlaties, lai Es kļūtu līdzvainīgs jūsu nepaklausībā? 

63. Atcerieties, ka nepaklausība no jūsu puses vēlāk radītu apjukumu tautas vidū, ka šāda mēroga 

apgānīšana veicinātu haosu tautas vidū. Neviens neticētu Manai izpausmei kā Svētajam Garam, visi 

zaudētu ticību. 

64 Jau tagad Es jums saku, ka tie, kas gribēs ticēt, ka Es turpināšu izpausties ar viņu starpniecību pēc 

Manis noteiktā laika, tiks noraidīti un saukti par krāpniekiem, un tas, kas izpaudīsies ar viņu izpratni, tiks 

saukts par "viltus Kristu". Bet redzētājus, kas ar šo maldinātāju vienosies, sauks par "viltus praviešiem". 

65 Cilvēki, stipriniet sevi visā, ko Es jums šodien saku, lai tad, kad pienāks pārbaudījuma stunda, jūs 

spētu stingri pastāvēt, būdami saistīti ar Manu Likumu, un ievērotu Manu gribu. Jo ar savu uzvedību jūs 

visspilgtāk apliecināsiet, ka esat ticējuši, ka šis Vārds ir augstākā patiesība. Kas dara pretēji, tas Mani 

noliedz. 

66 Svētīgi tie, kas paliek uzticīgi Manam Vārdam, jo, kad pienāks laiks, Es viņus izmantosim kā 

vēstnešus un lieciniekus šai dievišķajai Vēstij, ko Es atstāju cilvēcei ar Savu pasludinājumu caur cilvēka 

prātu - kā celmlaužu mācību patiesai savienībai ar jūsu Tēvu, kas notiek no gara uz garu. 

67 Šodien es meklēju jūsu garu, jo garīgā pasaule pieprasa tā klātbūtni. 

68 Jūs neesat spējuši pacelties, jo katra jūsu nepilnība ir ķēdes posms, kas saista jūs ar zemes 

labumiem un neļauj jums vibrēt reģionos, kas atbilst Garam*. 
* Skatīt 6. piezīmi pielikumā. 
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69 Ko jūs strādājat sev pēc šīs dzīves? Vai jūs domājat, ka jūsu gars var ar stingru soli ienākt pasaulē, 

kur tikai garīgums ir tā gaisma un atbalsts? 

70 Dzirdi šo vārdu, saproti to, un tu sapratīsi, ka tas nāk tev palīgā, lai atbrīvotu tevi no visa 

nevajadzīgā, jo šīs ietekmes neatstāj tavu dvēseli brīvu. 

71 Atbrīvojiet savu dvēseli no visiem netīrumiem šeit, Manā klātbūtnē, un atbrīvojiet to. Nebīstieties, 

jo jūs neatklāsiet Man nekādus noslēpumus, Es jūs pazīstu labāk nekā jūs paši sevi. Atzīstieties Man savā 

dziļākajā būtībā, Es jūs sapratīšu labāk nekā jebkurš cits un piedošu jums jūsu pārkāpumus un vainu, jo Es 

esmu vienīgais, kas var jūs tiesāt. Bet, kad esat samierinājušies ar savu Tēvu un savā būtībā dzirdat 

uzvaras himnu, ko dzied jūsu gars, mierā apsēdieties pie Mana galda, ēdiet un dzeriet Gara barību, kas ir 

Mana Vārda būtībā. 

72 Kad jūs pieceļaties no galda, lai atgrieztos pie saviem ikdienas darbiem, neaizmirstiet, ka visos 

jūsu ceļos ir klātesošs Mans Likums un Mans skatiens jūs redz. Ar to Es gribu jums teikt, ka ne tikai tad, 

kad jūs ieejat šajās sapulču telpās, lai klausītos Manu Vārdu, jums vajadzētu sagatavoties garā un domās, 

bet ka bailēm no Manis aizskaršanas, ko jūs izrādāt šajās vietās, vajadzētu jūs pavadīt visur un vienmēr. 

73 Jūsu sirdsapziņā ir Mans Vārds, lai jūs varētu lūgt tam padomu, ejot pa savas misijas izpildes ceļu. 

74 Visiem, kas Mani klausās, Es dodu vienu un to pašu vārdu: nedz nabagam dodu vairāk, jo viņš ir 

trūcīgs, nedz arī bagātajam dodu mazāk. Patiesi es jums saku: garā jūs visi esat trūkumcietēji. 

75 Es mīlu jūs visus vienādi, es neredzu nekādas šķiru, rasu, valodu vai ticību atšķirības, pat dzimumu 

atšķirības. Es runāju gara vārdā, Es meklēju to, kuru Es esmu nācis mācīt, lai ar Savu pamācības gaismu 

vestu viņu uz Apsolīto zemi. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 40  
1 Jūsu Tēvs sagatavoja visu, lai Dieva "Vārds" varētu dzīvot cilvēku vidū un parādītu tiem ceļu, kā 

tie var izciest grēku izpirkšanu ar Viņa mīlestības cildenajiem piemēriem. 

2 Vispirms Viņš iedvesmoja praviešus, kuriem bija jāpaziņo, kādā veidā Mesija nāks pasaulē, kāds 

būs Viņa darbs, Viņa ciešanas un Viņa nāve kā cilvēkam, lai tad, kad Kristus parādīsies uz zemes, tie, kas 

zināja pravietojumus, uzreiz Viņu atpazītu. 

3 Daudzus gadsimtus pirms Manas klātbūtnes Jēzū pravietis Jesaja sacīja: "Tāpēc Tas Kungs jums 

dos šo zīmi: redzi, jaunava ieņems un dzemdēs dēlu, un Viņu sauks par Emanuēlu". (kas nozīmē Dievs ar 

mums). Ar šo pravietojumu viņš cita starpā pasludināja Manu atnākšanu. 

4 Daudzus gadsimtus pirms Manas atnākšanas Dāvids psalmos, pilnos sāpju un pravietiskas jēgas, 

dziedāja par Mesijas ciešanām krustā sišanas laikā. Šajos psalmos viņš runā par vienu no septiņiem 

Maniem vārdiem pie krusta, norādot uz nicinājumu, ar kādu pūļi Mani vedīs uz krustā sišanu, uz cilvēku 

izsmiekla izpausmēm, kad viņi dzirdēs, ka Manī ir Tēvs, uz atteikšanos, ko jutīs Mana miesa cilvēku 

nepateicības priekšā, uz visām mokām, kam Es būšu pakļauts, un pat uz to, kā viņi metīs izlozes par Manu 

drēbi. 

5 Katrs no Maniem praviešiem pasludināja Manu atnākšanu, sagatavoja ceļus un sniedza precīzu 

raksturojumu, lai tad, kad pienāks Diena, neviens nekļūdītos. 

6 Nācaretē dzīvoja šķīstuma un maiguma zieds, jaunava vārdā Marija, par kuru pravietis Jesaja bija 

pasludinājis, ka no viņas miesām nāks patiesas dzīves auglis. Pie viņas nāca garīgais Kunga vēstnesis, lai 

paziņotu par misiju, ko viņa bija atnesusi uz zemes, sacīdams: "Slava tev, augsti svētītā, Kungs ir ar tevi, 

tu esi svētīta starp sievietēm." 

7 Bija pienākusi stunda, kad atklāsies dievišķais noslēpums, un viss, kas bija teikts par Mesijas, 

Glābēja, Pestītāja klātbūtni, tagad bija nekavējoties piepildījies. Bet cik maz bija to siržu, kas sajuta Manu 

klātbūtni, cik maz bija to garu, kas bija gatavi iepazīt debesu valstību Manas patiesības gaismā. 

8 Cilvēki, kuri lielākoties bija kļuvuši materiālisti, pateicoties savām ambīcijām, kuri visu bija 

pakārtojuši savām cilvēciskajām zināšanām un pieredzei un mēģināja pārbaudīt garīgo ar savas 

materiālistiskās zinātnes palīdzību, bija spiesti apjukt nesaprotamā (viņiem) priekšā un galu galā noliedza 

Mani. 

9 Maz bija tādu, kas Mani mīlēja un Man sekoja, un daudzi, kas Mani nepareizi novērtēja. 

10 Mani mīlēja tie, kas atzina Manu klātbūtni ar savu garīgo jūtīgumu un ticību - dāvanām, kas ir 

augstākas par cilvēka saprātu, zinātni un intelektu. 

11 Ik uz soļa viņi Mani iztaujāja. Visi Mani darbi un vārdi tika nosodīti ar ļaunu nodomu, un 

galvenokārt viņi (kritiķi) bija apjukuši Manu darbu un pierādījumu priekšā, jo viņu prāts nebija spējīgs 

saprast to, ko var saprast tikai gars. 

12 Kad es lūdzos, viņi teica: "Par ko viņš lūdz, kad saka, ka ir pilns spēka un gudrības? Kas viņam var 

būt vajadzīgs vai ko viņš var lūgt?" Un, kad es nelūdzos, viņi teica, ka es nepildu viņu reliģiskos 

priekšrakstus. 

13 Kad viņi redzēja, ka Es neņemu sev ēdienu, kamēr Mani mācekļi ēd, viņi sprieda, ka Es neesmu 

ievērojis Dieva iedibinātos likumus; un, kad viņi redzēja, ka Es ņemu sev ēdienu, viņi jautāja: "Kāpēc 

Viņam jāēd, lai dzīvotu, Tam, kas teica, ka Viņš ir dzīvība?" Viņi nesaprata, ka Es esmu nācis pasaulē, lai 

atklātu cilvēkiem, kā cilvēcei būtu jādzīvo pēc ilga attīrīšanās perioda, lai no tās izaugtu garīga paaudze, 

kas būtu augstāka par cilvēcisko postu, augstāka par miesas vajadzībām un miesas maņu kaislībām. 

14 Ir pagājuši daudzi gadsimti, kopš Es caur Savu Klātbūtni apgaismoju cilvēkus, un, kad viņi 

mēģināja aptvert patiesību par Marijas ieņemšanu, par Manu cilvēcisko dabu un Manu garīgo Būtību, viņu 

apjukušie prāti nespēja to aptvert, nedz arī viņu saindētās sirdis šo patiesību saprata. 

15 Prāts un sirds, uz mirkli atbrīvojušies no tumsas, ļaus savam garam aizbēgt uz gaismas reģioniem, 

kur tas jutīsies apgaismots ar augstāku skaidrību, kas nebūs ne saprāta, ne zinātnes skaidrība. 

16 Tad, izmantojot tagad attīstīto prātu, viņi sapratīs patiesību, ko viņu mazais un ierobežotais prāts 

nespēja atklāt. 

17 Jo, ja cilvēki spētu sajust un izprast visu mīlestību, ko Mans Gars izlej pār viņiem caur dabu, viņi 

visi būtu labi. Bet daži ir nezinoši un citi nepateicīgi. 
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18 Tikai tad, kad dabas spēki pasludina Manu taisnīgumu, viņi trīc, bet ne tāpēc, ka saprastu, ka viņus 

uzrunā Mana taisnīguma balss, bet tāpēc, ka baidās par savu dzīvību vai par savu zemes īpašumu. 

19 No cilvēces pirmsākumiem līdz pat mūsdienām Mana taisnība ir izpaudusies cilvēku vidū ar dabas 

spēku starpniecību, jo pirmo laiku rupjumā un tagadējā materiālismā viņi (bija un ir) jutīgi tikai pret 

materiālām nelaimēm. 

20 Cik ilgi vēl cilvēki attīstīsies, lai saprastu Manu mīlestību un sajustu Manu klātbūtni caur 

sirdsapziņu? Kad cilvēki sadzirdēs Manu balsi, kas viņiem dod padomu, un pildīs Manu likumu, tas būs 

rādītājs, ka materiālisma laiki viņiem ir beigušies. 

21 Pagaidām viņiem vēl ir jācieš no dabas spēkiem dažādās formās, līdz viņi pārliecinās, ka pastāv 

augstāki spēki, pret kuriem cilvēka materiālisms ir ļoti mazs. 

22 Zeme drebēs, ūdens attīrīs cilvēci, un uguns attīrīs cilvēci. 

23 Visas dabas stihijas un spēki izpaudīsies uz zemes, kur cilvēki nav pratuši dzīvot harmonijā ar 

apkārtējo dzīvību. 

24 Ar to daba necenšas iznīcināt tos, kas to apgāna; tā tiecas tikai pēc harmonijas starp cilvēku un 

visām radībām. 

25 Ja viņu taisnība izpaužas arvien vairāk un vairāk, tad tas ir tāpēc, ka arī cilvēku pārkāpumi un 

neatbilstība likumiem ir (kļuvusi) lielāka. 

26 Es jums teicu, ka neviena koka lapa nekustas bez Manas gribas, un tagad Es jums saku, ka neviens 

dabas elements nepakļaujas nevienai citai gribai, kā tikai Manai. 

27 Tāpat es jums saku, ka daba var būt cilvēkiem tāda, kādu viņi vēlas: māte, kas dāsni apveltīta ar 

svētībām, glāstiem un barību, vai arī tuksnesis, kurā valda bads un slāpes; gudru un bezgalīgu atklāsmju 

par dzīvi, labestību, mīlestību un mūžību meistare, vai arī nepielūdzams tiesnesis cilvēku aplamību, 

nepaklausības un kļūdu priekšā. 

28 Mana Tēva balss teica pirmajiem cilvēkiem, svētījot tos: "Esiet auglīgi un vairojieties, piepildiet 

zemi, pakļaujiet to un esiet kungi pār jūras zivīm, pār gaisa putniem un pār visām radībām, kas kustas uz 

zemes." 

29 Jā, cilvēce, Es veidoju cilvēku, lai viņš būtu kungs un lai viņam būtu vara gaisa telpā, ūdeņos visā 

zemē un radības dabas spēkos. Bet es teicu - kungs, jo cilvēce, kas domā, ka ar savu zinātni valda pār 

zemi, ir vergi. Lai gan viņi uzskata, ka ir apvaldījuši dabas spēkus, viņi kļūst par upuriem savai 

nenobriedušībai, iedomībai un nezināšanai. 

30 Cilvēces vara un zinātne ir iekarojusi zemi, jūras un gaisa telpu, bet tās vara un vardarbība nav 

harmonijā ar Dabas varu un vardarbību, kas kā Dievišķās Mīlestības izpausme ir Dzīvība, Gudrība, 

Harmonija un Pilnība. Cilvēku darbos, viņu zinātnē un varā izpaužas tikai augstprātība, egoisms, iedomība 

un ļaunums. 

31 Drīz dabas spēku vardarbība satricinās cilvēci. Cilvēki caur ciešanu kausu atstās materiālismu, lai 

ieraudzītu patiesības gaismu, kas viņiem parādīs ceļu, pa kuru viņiem būtu jāiegūst gudrība un patiess 

spēks. 

32 Nekad nebūs par vēlu nožēlot grēkus, labot kļūdas vai atjaunot grēcinieku. Manas valstības vārti 

vienmēr būs atvērti un gaidīs to bērnu, kurš pēc ilgiem klejojumiem pēc savas brīvās gribas beidzot atvērs 

acis gaismai un sapratīs, ka nav pilnīgākas un brīnišķīgākas brīvības par to, ko dod Gars, kurš zina, kā 

pildīt sava Tēva gribu. 

33 Bezgalīga brīvība mīlestībā, labestībā, taisnīgumā un pilnībā. 

34 Lai piepildītu Manu Likumu, jums ir jālūdzas, vienmēr paceliet savu garu uz Tēvu. 

35 Es esmu redzējis, ka lūgšanai jūs dodat priekšroku vientulībai un klusumam, un jūs darāt labi, ja 

meklējat iedvesmu caur lūgšanu vai ja vēlaties pateikties Man. Bet tāpat Es jums saku, lai jūs lūgtos 

jebkurā situācijā, lai jūs zinātu, kā savas dzīves grūtākajos brīžos lūgt Manu palīdzību, nezaudējot mieru, 

paškontroli, ticību Manai klātbūtnei un paļāvību uz sevi. 

36 Lūgšana var būt gan gara, gan īsa, atkarībā no vajadzības. Ja vēlaties, varat pavadīt garīgā 

svētlaimē veselas stundas, kad jūsu ķermenis nav noguris vai kad jūsu uzmanību neprasa citi pienākumi. 

Un tas var būt tik īss, ka tas aprobežojas ar sekundi, kad esat pakļauts kādam pārbaudījumam, kas jūs 

pēkšņi pārsteidzis. 
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37 Mani sasniedz nevis vārdi, ar kuriem jūsu prāts cenšas formulēt lūgšanu, bet gan mīlestība, ticība 

un vajadzības, ar kurām jūs vēršaties pie Manis. Tāpēc es jums saku, ka būs gadījumi, kad jūsu lūgšana 

ilgs tikai sekundi, jo nebūs laika formulēt domas, teikumus vai idejas, kā jūs esat pieraduši. 

38 Visur jūs varat Mani piesaukt, jo Man ir vienalga vieta, jo Es meklēju jūsu garu. 

39 Ja jums patīk lūgties brīvā dabā vai ja jūs jūtaties vairāk dievbijīgi šajās sanāksmju telpās, vai ja 

jums labāk patīk jūsu guļamistaba, lūdzieties tur, kur jūtaties vistuvāk savam Tēvam. Bet neaizmirstiet, ka 

Man, kas esmu visur, ir vienalga, kur ir vieta, kur komunicēt ar savu garu. 

40 Jūs ne vienmēr lūdzaties ar to pašu iekšējo krājumu, tāpēc ne vienmēr izjūtat to pašu mieru vai 

iedvesmu. 

41 Ir gadījumi, kad jūs iedvesmo un pacilā jūsu domas, un ir citi, kad jūs paliekat pilnīgi vienaldzīgs. 

Kā jūs vienmēr saņemsiet Manus ziņojumus tādā pašā veidā? Jums ir jāizglīto savs prāts un pat ķermenis, 

lai lūgšanas brīžos sadarbotos ar Garu. 

42 Gars vienmēr ir gatavs savienoties ar Mani, bet tam ir nepieciešams labs ķermeņa stāvoklis, lai tas 

varētu pacelties šajos brīžos un atbrīvoties no visa, kas to ieskauj zemes dzīvē. 

43 Centieties sasniegt patiesu lūgšanu, jo tas, kurš prot lūgt, sevī nes miera, veselības, cerības, garīgā 

spēka un mūžīgās dzīves atslēgu. 

44 Mana likuma neredzamais vairogs pasargās viņu no atkārtotiem notikumiem un briesmām. Savā 

mutē viņš nēsās neredzamu zobenu, ar kuru satrieks visus ienaidniekus, kas iestāsies pret viņa ceļu. Bāka 

izgaismos viņa ceļu starp vētrām. Brīnums vienmēr būs viņa rīcībā, kad vien viņam tas būs vajadzīgs, vai 

nu viņam pašam, vai viņa brāļu labā. 

45 Lūdzieties, īstenojiet šo augsto Gara dāvanu, jo tas būs tas spēks, kas virzīs nākotnes cilvēku dzīvi 

- to cilvēku, kuri (jau) miesā sasniegs (sava) gara savienošanos ar (Manu) Garu. 

46 Ģimeņu tēvi ļaus, lai lūgšana dod viņiem iedvesmu vadīt savus bērnus. 

47 Slimie saņems veselību ar lūgšanu palīdzību. Valdnieki atrisinās savas lielās problēmas, meklējot 

gaismu lūgšanā, un arī zinātnieki saņems atklāsmes caur lūgšanas dāvanu. 

48 Meklējiet šo garīgās gaismas pasauli, praktizējiet gara lūgšanu, pilnveidojiet šo formu, cik vien 

varat, un nododiet šīs zināšanas saviem bērniem, paļaujoties, ka viņi spers soli tālāk par jums. Lai 

palīdzētu jums lūgšanā, Es jums vienkāršā veidā izskaidroju Savu Doktrīnu un izgaismoju atklāsmes, ko 

Es jums devu pagātnē. Vai jūs zināt, kāpēc jūs varat labāk saprast Manu Vārdu? - Jo jūsu gars ir attīstījies. 

49 Drīz jūs runāsiet tautai par Manu mācību, pierādot, ka esat sapratuši mācību, ko sludināt, un 

atbalstot savus vārdus ar labiem darbiem. Patiesi, es jums saku, ka, ņemot vērā jūsu piemēru, pat 

visnepaklausīgākie pārliecināsies par šīs mācības patiesumu. 

50 Tikai tas no Maniem mācekļiem, kurš ir attīstījis savas garīgās dāvanas un stiprinājis savu sirdi 

tuvākā mīlestības praktizēšanā, izturēs visus pārbaudījumus, kādiem cilvēki vēlas viņu pakļaut. Jo tad, kad 

viņš ir iemācījies izteikt Manu Vārdu tā garīgajā nozīmē un patiesībā un ir pārvērtis savu sirdi par 

neizsmeļamu mīlestības un žēlsirdības avotu pret saviem brāļiem - ar to tiek teikts, ka viņš ir lūdzis un ir 

uz garīguma ceļa sava tikuma dēļ -, tad šis māceklis ir sagatavots liecināt par Mani. 

51 Tagad, kad vēl ir daži gadi līdz Manas izpausmes šajā formā beigām, glabājiet Manu Vārdu savās 

sirdīs un mācieties no Manis. Ja jūs to darīsiet savas cīņas ceļā, jūs zināsiet, kad runāt ar saviem brāļiem 

un kad mācīt ar savu klusēšanu. 

52 Jums sevī jānēsā pilnīga paļāvība uz Manu dievišķo palīdzību un nelokāma ticība, ka tam, ko darāt 

vai nododat tālāk, būs labs rezultāts, jo, to darot, jūs pildāt Manu likumu. 

53 No šīs uzticības un ticības būs atkarīga jūsu vārdu un darbu efektivitāte. 

54 Jūs ne vienmēr spēsiet runāt, bet visos gadījumos parādīsiet sava gara dāvanu attīstību. 

55 Apbruņojiet sevi, tad jūsu klātbūtne pārbaudījuma brīdī būs pietiekama, lai gaisma iedegtos 

(cilvēku) prātos, vētra pārvērstos mierā, un jūsu garīgā lūgšana radītu brīnumu - žēlastības un maiguma 

apmetni, kas atklāsies pār tiem, par kuriem jūs lūdzaties. 

56 Jūsu labajai ietekmei ir jākontrolē gan garīgais, gan materiālais. Jums nevajadzētu aprobežoties 

tikai ar cīņu pret redzamajiem elementiem, bet arī pret neredzamajiem. 
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57 Ja Mana Gara gaisma ir apgaismojusi zinātnieku, lai atklātu ķermeņa ļaunumu cēloņus, ko jūs 

saucat par slimībām, tad tā apgaismo arī jūs, lai jūs ar savu garīgo izjūtu varētu atklāt visu to ļaunumu 

izcelsmi, kas nomāc cilvēka dzīvi - gan to, kas aptraipa garu, gan to, kas apžilbina prātu vai nomāc sirdi. 

58 Pastāv spēki, kas - neredzami cilvēka skatienam un nav uztverami cilvēka zinātnei - pastāvīgi 

ietekmē jūsu dzīvi. 

59 Ir labas un ir sliktas; dažas dod jums veselību, bet citas izraisa slimības; ir gaišas un tumšas. 

60 No kurienes nāk šīs spējas? - No gara, mācekle, no prāta un jūtām. 

61 Katrs inkarnēts vai dezinkarnēts gars*, domājot, raida vibrācijas; katra sajūta iedarbojas. Jūs varat 

būt pārliecināti, ka pasaule ir pilna ar šīm vibrācijām. 
* Šie termini sastopami bieži un nozīmē: Jebkurš gars, kas joprojām dzīvo savā materiālajā ķermenī vai vairs 

nedzīvo tajā. 

62 Tagad jūs varat viegli saprast, ka tur, kur cilvēks domā un dzīvo labestībā, ir jābūt veselīgiem 

spēkiem un ietekmēm, un tur, kur cilvēks dzīvo ārpus likumiem un noteikumiem, kas raksturo labestību, 

taisnīgumu un mīlestību, ir jābūt neveselīgiem spēkiem. 

63 Abi piepilda telpu un cīnās viens pret otru; tie ietekmē cilvēku emocionālo dzīvi, un, ja viņi spēj 

atšķirt, viņi pieņem labās iedvesmas un noraida sliktās ietekmes. Bet, ja viņi ir vāji un netrenēti darīt labu, 

viņi nespēj pretoties šīm vibrācijām un ir pakļauti briesmām kļūt par ļaunuma vergiem un pakļauties tā 

varai. 

64 Šīs vibrācijas nāk gan no inkarnētiem gariem, gan arī no inkarnētām būtnēm, jo uz zemes, tāpat kā 

aizsaulē, ir gan labie gari, gan apjukušie gari. 

65 Šajā laikā ļaunuma ietekme ir lielāka nekā labuma ietekme. Tāpēc cilvēkā valda ļaunuma spēks, no 

kura rodas egoisms, meli, netiklība, augstprātība, vēlme kaitēt, iznīcība un visas zemākās kaislības. No šī 

traucētā morālā līdzsvara rodas slimības, kas moka cilvēku. 

66 Cilvēkiem nav ieroču, lai cīnītos pret šiem spēkiem. Viņi ir uzvarēti un kā gūstekņi nonākuši 

bezdibenī, bez garīgās gaismas, bez veselīga prieka, bez tieksmes pēc labā. 

67 Tikai tagad, kad cilvēks domā, ka atrodas zināšanu virsotnē, viņš nezina, ka atrodas bezdibenī. 

68 Es, kas zinu jūsu sākumu un jūsu nākotni mūžībā, esmu devis cilvēkiem ieročus, ar kuriem tie 

varēja cīnīties pret ļaunuma spēkiem jau no vissenākajiem laikiem. Bet viņi tos nicināja un deva 

priekšroku ļaunuma cīņai pret ļaunumu, kurā neviens nav uzvarētājs, jo visi iznāk uzvarēti. 

69 Ir rakstīts, ka ļaunais nesaglabās savu varu, un tas nozīmē, ka laika beigās uzvarēs labais. 

70 Ja jūs Man jautāsiet, ar kādiem ieročiem Es apbruņoju cilvēkus cīņai pret ļaunuma spēkiem vai 

ietekmi, Es jums saku, ka tā bija lūgšana, neatlaidība Bauslībā, ticība Manam Vārdam un mīlestība vienam 

pret otru. 

71 Tagad Man vajadzēja garīgi darīt Sevi zināmu šai cilvēcei, lai vārds pēc vārda tai izskaidrotu labā 

un ļaunā izcelsmi un veidu, kā cīnīties, lai uzvarētu Trešās Ēras lielajā cīņā. 

72 Es daru jūs modrus, dodot jūsu garam jūtīgumu, lai jūs iemācītos pieņemt visu labo, kas nāk pie 

jums, un noraidīt un apkarot ļauno. 

73 Neļaujiet nevienam ņirgāties par to, ko es saku, jo ar savu ņirgāšanos viņš parādīs savu milzīgo 

nezināšanu. 

74 Jūs zināt, ka visi jūsu vēstneši - garīgās vai zinātniskās atklāsmes priekšgājēji - ir tikuši izsmieti, 

un tomēr pēc kāda laika cilvēcei ir nācies pieņemt viņu atklāsmes, pārliecinātai par viņu sludināto 

patiesību. 

75 Vai senči zināja, kādā veidā notiek kādas slimības pārnešana vai kāds ir epidēmijas izplatīšanās 

cēlonis? - Nē, viņi nezināja, un no šīs nezināšanas radās māņticīgas idejas un noslēpumaini kulti. Taču 

pienāca diena, kad cilvēka intelekts, apgaismots ar Radītāja gaismu, atklāja savu fizisko slimību cēloni un 

sāka cīnīties, lai atrastu veidu, kā atgūt veselību. Tad tas, kas viņam bija apslēpts un neredzams, kļuva 

saprotams zinātniekam, un cilvēce ieguva zināšanas, kādu nebija pagātnes cilvēkiem. 

76 Tādā pašā veidā viņi beidzot sapratīs labā un ļaunā spēku izcelsmi un ietekmi uz cilvēku, un, kad 

šīs zināšanas būs vispārzināmas, vairs nebūs neviena, kas šaubīsies par Manas mācības patiesumu, kad to 

dzirdēs. 
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77 Es apgaismoju jūs ar šo pamācību gaismu, lai jūs savā garā atklātu spējas, kuras cilvēce ir 

nicinājusi jau no vissenākajiem laikiem, un lai jūsu gars, pamodies no dziļā miega un apgaismots ar 

sirdsapziņas gaismu, zinātu, kā noraidīt ļaunuma spēkus un pilnībā attīstīt savu garīgo attīstību. Tāpat kā 

piesārņotā gaisā līdz jums nonāk slimības perēklis, tā nemanāmi un klusi nāk ļaunā garīgā ietekme, 

mulsina jūsu prātu un izraisa jūsu gara svārstības. 

78 Tikai lūgšana var dot jums iekšēju izpratni un jūtīgumu, spēku un iedvesmu, lai spētu pastāvēt 

ikdienas un pastāvīgajā cīņā pret ļaunumu. 

79 Es jums esmu runājis par ļaunuma spēkiem un ietekmi, bet vai esmu pieminējis kādu garu? Vai es 

varbūt esmu viņu nosaucis vārdā? - Nē, tu man saki. Šobrīd man drīzāk ir jāinformē jūs par to, ka nav tāda 

gara, kas būtu ļaunuma cēlonis vai kas būtu ļaunums. 
* Skatīt pielikuma 7. piezīmi. 

80 Vecajiem ticējumiem, attēliem, figūrām un simboliskajiem nosaukumiem, ar kuriem cilvēki 

agrākos laikos attēloja ļaunumu, piešķirot tam cilvēcisku formu un piedēvējot tam garīgu eksistenci, - 

ticējumiem, kas ir saglabājušies līdz pat mūsdienu paaudzēm, - tiem ir jāizzūd. Jo, paši to neapzinoties, jūs 

kopā ar tiem esat radījuši māņticīgus mītus un kultus, kas nav cienīgi garīgajai attīstībai, ko cilvēks ir 

sasniedzis šajā laikā. 

81 Saprotiet, ka ļaunums izriet no cilvēka, no viņa vājībām, un, pieaugot cilvēces skaitam, tās 

nepilnībām un grēkiem, pieauga arī ļaunuma spēks un ietekme. Šis spēks, ko veidoja domas, iedomas, 

jūtas un kaislības, sāka ietekmēt cilvēkus, un viņi beidzot noticēja, ka tas ir gars, kas noteikti iemieso 

ļaunumu, neapzinoties, ka šis spēks sastāv no viņu nepilnībām. 

82 "Esiet nomodā un lūdzieties, lai jūs neiekļūtu kārdinājumā." 

Mans miers lai ir ar jums! 



U  41 

69 

Instrukcija 41  
1 Visos laikos Es jums esmu runājis par mūžīgo dzīvi, kas pastāv ārpus materiālā. Es jums esmu 

apsolījis, ka jūs visi to iemantosiet, bet Es jums esmu arī atklājis, ka jums ir jāatlīdzina ļaunums, ko esat 

radījuši, lai jūsu gars varētu attīstīties. 

2 Lai jums palīdzētu, Es jums esmu sacījis: dariet labus darbus uz zemes, lai sēkla, ko jūs sējat, nestu 

labus augļus un Es, kas esmu Ceļš un Dzīvība, varētu saņemt ražu. 

3 Es esmu redzējis, ka cilvēce ir nepakļāvīga, ka tā ir materializējusies, tāpēc Man bija jādod tai 

Savas pamācības, lai tā saprastu, kāds ir ceļš, pa kuru tai jāiet, lai sasniegtu patieso dzīvi, un lai iedegtu 

tajā cerību sasniegt Mani. 

4 Ceļš uz pilnību ir garš, un bez Manas dievišķās palīdzības jūs to nevarētu sasniegt. Garīgā dzīve 

aizsaulē cilvēkam ir noslēpums, bet studējiet Manas pamācības, izpildiet to, ko jums māca jūsu garīgā 

izjūta, un tad, kad jūs pārkāpsiet patiesās dzīves slieksni, jūs nebūsiet pārsteigti vai apjukuši. 

5 Pirmajos cilvēces laikos tās garīgā attīstība bija tik zema, ka iekšējo zināšanu trūkums par dvēseles 

dzīvi pēc miesas nāves un zināšanu trūkums par tās galīgo likteni izraisīja dvēseles dziļu miegu, kad tā 

pameta miesas apvalku, no kura tā lēni pamodās. Bet, kad Kristus Jēzū kļuva par cilvēku, lai sniegtu Savu 

mācību visiem gariem, Viņš, tiklīdz bija izpildījis Savu uzdevumu starp cilvēkiem, sūtīja Savu gaismu 

lielam daudzumam būtņu, kas kopš pasaules pirmsākumiem gaidīja Viņa atnākšanu, lai atbrīvotos no 

apjukuma un varētu pacelties pie Radītāja. 

6 Tikai Kristus varēja izgaismot šo tumsu, tikai Viņa balss varēja pamodināt tās dvēseles, kas bija 

aizmigušas, lai saprastu savu attīstību. Kad Kristus nomira kā cilvēks, Dievišķais Gars ienesa gaismu 

garīgajās pasaulēs un pat kapos, no kuriem iznāca dvēseles, kas bija tuvu saviem ķermeņiem nāves miegā. 

Šīs būtnes tajā naktī šķērsoja pasauli, kļūstot redzamas cilvēku skatienam kā liecība tam, ka Pestītājs ir 

dzīvība visām būtnēm un ka dvēsele ir nemirstīga. 

7 Tikai Jēzus varēja viņiem parādīt ceļu, kā sasniegt patiesās dzīves kalna virsotni. Tie, kas tic 

Viņam, tic Viņa darbiem un praktizē Viņa mācības, nepaliks stagnācijā. 

8 Mācekļi, nejūtieties pārāki par saviem brāļiem, jo dzirdat šīs atklāsmes, kas apgaismo jūsu ceļu. 

Ceļš, kas jums ir jānoiet, ir ļoti garš, un jums jāsaprot, ka esat spēris tikai pirmos soļus šajā ceļā. Ja Es 

jums atklāju dažus aizsaules noslēpumus, tad tas ir tādēļ, lai jūs jau tagad zinātu ceļu un sagatavotos, lai 

nepazaudētu ceļu un tajā neapjuktu. Apzinieties, ka tāpat kā šajā pasaulē ir daudz ceļu, pa kuriem cilvēks 

var apmaldīties, arī plašajā Garīgajā ielejā ir ceļi, kas dvēseli var novest apjukumā, ja tā nav vērojusi un 

lūgusi. 

9 Ļaujiet Manas mīlestības "dzīvības asinīm" dot jums dzīvību, atcerieties, ka Es jums esmu teicis: 

"Es esmu vīnogulājs, un jūs esat zari". Jums ir jānes augļi, kas pagodina koku, no kura esat cēlušies. 

10 Ir nepieciešams, lai jūs pacietīgi studētu Manu Vārdu, lai rīt jūs zinātu, kā to izskaidrot saviem 

brāļiem, un lai jūs to praktizētu saskaņā ar tajā ietverto patiesību. Kad cilvēks sasniegs to pilnību, ko 

viņam māca Mans Likums? - Kad viņš ir izpildījis pirmo bausli. Jo līdz šim cilvēce ir mīlējusi visas 

pasaules labumus vairāk nekā savu Radītāju. Bet visi cilvēki, kad viņi ceļ lūgšanu pie Manis, saka, ka mīl 

Mani, un, kad viņi piedzīvo sāpes sava grēka dēļ, viņi jautā Man: "Kungs, kāpēc Tu mani sodi, lai gan es 

Tevi tik ļoti mīlu?" Bet pēc tam, kad Es no viņu ceļa esmu aizvācis ērkšķi, kas viņus ievainojis, viņi 

aizmirst To, kas viņus tik ļoti mīl. 

Līdzība: 

11 Klausieties: Kādā sinagogā divi cilvēki lūdza Dievu. Viens no viņiem bija tērpies krāšņās 

ceremoniju drēbēs, otrs staigāja gandrīz kails. Pirmais pateicās Radītājam par visu, kas viņam piederēja, jo 

viņš uzskatīja, ka tas viņam piederēja pēc viņa nopelniem, un viņš uzskatīja, ka tas, kas bija viņam blakus, 

bija nabags, kails un izsalcis, jo šādā veidā viņš saņēma ražu no tā, ko viņš bija sējis ar savu grēku. 

12 Nabaga vīrs jutās necienīgs atrasties sava Kunga klātbūtnē un lūdza piedošanu un spēku, lai 

izpildītu savu grēku izpirkšanu. 

13 Varenais pateicās, domādams, ka, ja viņa miesa ir izrotāta, tad arī garam jābūt vēl izrotātākajam. 

14 Pagāja laiks, un nāve viņus abus apsteidza. Bagātnieku apraudāja savējie, viņa bēres bija svinīgas, 

un viņam bija grezna kapavieta. Viņa gars atdalījās no ķermeņa, un, kad viņš nonāca garīgajā ielejā, viņš 
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bija satraukts, jo viņa materiālisms neļāva viņam pacelties. Lai kur viņš vērsa savus soļus, viņš paklupa, un 

viss apkārt šķita tumsā. 

Tikmēr nabaga vīrs, kurš bija klejotājs, jutās noguris, apsēdās zem koka un ar nopūtu pameta šo dzīvi. 

Neviens viņu neapraudāja, neviens nebija kopā ar viņu tajā stundā, viņam nebija kapa, jo viņa ķermenis 

kļuva par barību plēsīgajiem putniem. Arī viņa gars devās aizsaulē ar ticību, ar kādu viņš bija dzīvojis šajā 

pasaulē, ar ticību, kas vērsta uz nākotni. Viņš iegāja "garu ielejā", un neviens viņam netraucēja tur ieiet. 

Viņš virzījās uz gaismu, un, kad viņš nonāca pie tās, viņš jutās tērpies un rotāts, un šīm drēbēm bija spožs 

mirdzums. Šis gars jau grasījās atpūsties no sava garā dzīves ceļojuma, kad viņš ieraudzīja savu Tēvu, kas 

ar mīlestību deva viņam atlīdzību, kuru viņš bija ieguvis ar saviem ticības un nodošanās darbiem. 

15 To, kurš bija spēcīgs, joprojām mocīja viņa izklaidība. Uz brīdi viņš aizmirsa, kas viņš ir, brīžiem 

raudāja un jautāja, kur viņš ir, kur ir viņa ķermenis un kur viņš bija atstājis savus dārgumus. Tad viņš 

atcerējās savu Kungu un sacīja Viņam: "Es esmu tas, kas atnāca uz templi, lai parādītu savas drēbes un 

savu spēku un pateiktu, ka Viņš ir apmierināts, ka tu viņam tik daudz esi devis. Kāpēc tu mani tagad 

nepazīsti un neesi man piezvanījis?" - Tad viņš dzirdēja balsi, kas viņam sacīja: "Uz zemes tu rūpējies 

tikai par savu cilvēcisko iedomību slavu, tu biji augstprātīgs, tu pazemoji nabagus un tev bija riebums pret 

trūcīgajiem. Nekas no tā, ko esat uzkrājuši pasaulē, nevar jums palīdzēt šajā dzīvē. Tāpēc tagad tu esi 

visnabadzīgākais no visiem nabagajiem." 

16 Šis gars, tālu no tā, lai pieņemtu un atzītu dievišķo taisnīgumu un pazemībā uzsāktu gandarīšanu, 

zaimoja savu Kungu, saucot Viņu par netaisnu, un aizgāja no Viņa. Arvien vairāk apjucis dusmās, viņš 

savā ceļā sastapa leģionu būtņu, kas virzījās uz zemi, lai kaitētu cilvēcei. Viņš apvienojās ar viņiem un sēja 

savā ceļā tukšumu, materiālismu, egoismu un augstprātību. Taču pamazām viņš sajuta riebumu un 

nogurumu, ka nodarījis tik daudz ļaunuma, un uz brīdi apstājās, lai pārdomātu: bija pagājuši gadsimti, 

daudzi bija kļuvuši par viņa upuriem, jo visus, kurus viņš ietekmēja, viņš noveda postā. Viņš jutās 

vientuļš, bet vientulībā dzirdēja balsi, kas uzrunāja viņu no viņa būtības. Tā bija viņa sirdsapziņa, kas 

beidzot spēja tikt sadzirdēta. Viņš novērtēja sevi un saprata, ka ir ļoti mazs salīdzinājumā ar radību. Tad 

pazemībā, kad viņa lepnums bija pazemots, viņš meklēja savu Kungu un savā lūgšanā runāja ar Viņu, 

lūdzot piedošanu par saviem pārkāpumiem, un Tēva balss viņam sacīja: "Es tev piedodu, bet ej meklēt to 

izsalkušo, kuru tu nosodīji sinagogā." 

Kad viņš bija gatavs pildīt šo misiju, viņš pacēla savu skatienu un apjauta, ka tas, kuru viņš bija 

redzējis nelaimīgu pasaulē, bija tērpies žilbinoši baltā drēbē un bija veltījis sevi kalpošanai savam 

Kungam, apgaismojot pazudušo dvēseļu ceļu. Tad viņš, kas bija augstprātīgs, bet tagad nožēloja grēkus, 

sacīja savam (garīgajam) brālim: "Palīdzi man izpildīt manu garīgo izpirkumu!" Otrs, pilns līdzjūtības un 

mīlestības, neizjūtot riebumu pret netīrumiem, ko šis cilvēks nesa savā dvēselē, palīdzēja viņam attīrīties. 

(Līdzības beigas). 

17 Ar šīs līdzības palīdzību es atviegloju jums izpratni par to, ar ko jūs varat sastapties ārpus savas 

cilvēciskās dzīves, lai jūs varētu nojaust, kādi pārbaudījumi var piemeklēt visus tos, kuri ar saviem 

mīlestības darbiem nesagatavojas ieiešanai garīgajā ielejā. 

18 Es liksim jums saprast, ka no visu to cilvēku gara, kuri dzīvo garīgu, veselīgu un taisnu dzīvi bez 

fanātisma, kā spoži gaismas starmeši nāks labie piemēri, kas izgaismos gan iemiesotā gara ceļu, gan Tā 

ceļu, kurš dzīvo neredzamajā. 

19 Pirms Kristus neviens nespēja iedegt gaismu garīgajās būtnēs, kas dzīvoja grēka tumsā. 

20 Es biju pirmais, kas ienāca apjukuma pasaulēs, lai ienestu tur gaismu, un tādējādi mācīju Savus 

mācekļus darīt to pašu ar saviem brāļiem. Jo "Jērs" bija vienīgais, kurš atplombēja zīmogus, kas glabāja 

Lielo Patiesās Dzīvības un Patiesās Gudrības Grāmatu. 

21 Balss, ko jūs dzirdat, ir Sestā Zīmoga balss, un tā netika dzirdēta visās tautās tikai tādēļ, ka cilvēki 

nebija sagatavoti, jo viņi bija augstprātīgi Mana aicinājuma balss priekšā un atstāja Mani dzirdēt tikai 

izsalkušajiem un nomocītajiem*. 
* Tie ir simboliski apzīmējumi garīgām vajadzībām: nabadzīgs - garīgās zināšanās; izsalcis - pēc taisnības un 

mīlestības; izģērbts - bez labo darbu drēbēm. 

22 Šodien es jums saku: piedodiet un pasniedziet savu roku, kad jums to lūdz. 
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23 Sekojiet Elijas pazemības un pacietības pēdās; viņa uzdevums ir šķīstīt dvēseles un vest tās pie 

Manis. Viņš ir nenogurstoši strādājis, piedāvājot Man tīrus, iejūtīgus un sagatavotus cilvēkus, lai tie 

uzklausītu Manu Vārdu. Viņš jūs ir atvedis uz Jaunās Ciānas kalnu, lai dzirdētu Manu Balsi, un, kad jūs 

Mani dzirdējāt, jūs bijāt dziļi aizkustināti. Nešaubieties, jo tagad Es jums dodu Savus norādījumus ar 

cilvēka starpniecību. Es vienmēr esmu jūs pārsteidzis un pārbaudījis jūsu ticību. Jūs esat iegājuši jaunā 

laika posmā, un jums ir jāuzkāpj vēl viens pakāpiens gara attīstības ceļā. 

24 Svētīgi tie, kas upurē savu miesas apvalku, lai pilnveidotu savu dvēseli; svētīgi tie, kas nes savu 

krustu pazemībā un pacietībā. Kad Es redzēšu jūs gatavus, Es jūs nostādīšu ļaužu priekšā, lai jūs tos 

vadītu; un, ja jūs būsiet neatlaidīgi tikumībā, jūsu sirdīs neienāks augstprātība, jūs jutīsieties nevis kā 

kungi, bet kā kalpi, un šie ļaužu pulki vairosies. Bet bēdas tiem, kas nepareizi interpretē Manus baušļus un 

ieved savus brāļus bezdibenī, tā vietā, lai liktu viņiem kāpt savas attīstības kalnā. Cik daudz viņiem 

nāksies cīnīties, lai aizstāvētu sevi pret saviem ienaidniekiem, un cik bieži viņu sirdis šajā cīņā tiks 

salauztas. Taču jūs savā paklausībā atcerieties, ka jūs gatavojaties iekarot kalna virsotni, kur visas ciešanas 

līdzsvarosies ar Manām svētībām. 

25 Pēc neilga laika uz zemes nāks apsolītās paaudzes, kas sasniegs lielu progresu garīgās attīstības 

ceļā. Viņi interpretēs Manu Vārdu labāk nekā jūs un izplatīs to visām tautām. Šie jaunie cilvēki, kurus Es 

šodien gatavoju, sarunāsies ar Mani no gara uz garu un apliecinās savu autoritāti savu tuvāko vidū. 

26 Mīļotā tauta, kad jūs sagatavosieties, Es jums došu likumus un darbus, kas pārsteigs cilvēkus. Jūsu 

apgaismotais prāts atklās dabā un jūsu garā visu, kas ir liels un pilnīgs. Tad jums būs pilnīgas zināšanas 

par savām spējām, un jūsu darbi būs lieli mīlestībā un žēlsirdībā pret jūsu brāļiem. 

27 Esiet labi strādnieki sava Kunga dārzā, izravējiet nezāles, kopiet augus, un, kad redzēsiet tos 

ziedam, priecājieties un piedāvājiet Man savu darbu. Atcerieties, ka tad, kad Es jums uzticu uzdevumu dot 

dzīvību augiem, jūs nedrīkstat nodarīt sāpes vai kaitējumu šīm radībām. Es runāju par jūsu brāļiem, par 

viņu jūtīgajām sirdīm, lai jūs tos vienmēr sargātu ar mīlestību, kā Es jums esmu mācījis. 

28 Saprotiet, ka nav neiespējami izpildīt Manus likumus, jums tikai jālūdzas un jābūt piepildītiem ar 

stingru gribu, ar mīlestību pret savu Tēvu, ar izpalīdzību un mīlestību pret saviem brāļiem, un tad Es ieliku 

jūsos Savu spēku. Es nevēlos, lai jūs kļūtu par upuri. Mīliet, esiet tikumīgi, un Mana labā griba būs pār 

jums. 

29 Nevaino Mani par savām kļūdām. Es jums esmu devis sirdsapziņu, lai jūs varētu vadīties pēc tās 

gaismas. Tas ir nesatricināms tiesnesis, kas vienmēr ir rādījis jums labā ceļu un brīdinājis jūs, lai jūs 

neiekristu kārdinājumos. Es arī esmu jūs ieskaujis ar būtnēm, kas palīdz jums izprast jūsu uzdevumu un 

iemantot pazemības un lēnprātības tikumu. 

30 Jūs, kas ar mīlestību gatavojaties klausīties Manu mācību, jūs nevēlaties palaist garām nevienu no 

Manām mācībām, un savās sirdīs jūs lūdzat Mani, lai Es jums ļauju noklausīties pēdējos Manus vārdus 

šajā laikā. 

Jūs arī turpmāk būsiet šīs žēlastības mantinieki, bet jums jāsaprot, ka tad, kad Es jums saku: "Lūdziet, 

un jums tiks dots!", jums jāceļas lūgšanā, lai lūgtu to, kas ir labs jūsu garam, jo daži lūdz tikai par savu 

zemes dzīvi. Bet Es jūs uzklausu saskaņā ar Savu, nevis jūsu gribu. Kas ar jums notiktu, ja es vienmēr 

piepildītu jūsu vēlmes? Cik bieži jūs esat neatlaidīgi lūguši kaut ko tādu, kas, lai gan ticējāt, ka tas ir jūsu 

labā, un gaidījāt to no rīta līdz vakaram, tomēr nepiepildījās. Bet pēc kāda laika jūs sapratāt, ka kļūdījāties 

un ka Tēvam bija taisnība. 

Tomēr spītīgajam, neapmierinātajam, prasīgajam tika dots tas, ko viņš prasīja, lai sāpīgās un 

nelabvēlīgās sekas piespiestu viņu pazemīgi atzīt patiesību. Bet gan vieniem, gan citiem es esmu devis 

pārbaudījumus viņu pašu labā: Kamēr daži mācās caur mīlestību, citi mācās caur sāpēm. 

31 Tas Mani piepilda ar prieku, redzot, ka jūs nācāt uz Manām pamācībām, un jūsu pacelšanās brīdī 

Es savā garā jūtu bērna glāstu. Tēvs, kurš ilgojas, lai Viņu mīlētu tie, kas ir tālu no Viņa Valstības, ir 

tuvojies jums, lai saņemtu jūsu skūpstu. Bet, kamēr vien cilvēce neļaus sevi glābt, daži redzēs Mani, kas 

viņus gaida dienu pēc dienas un gadsimtu pēc gadsimta, un citi aizdomāsies, ka Es karājos pie krusta viņu 

mīlestības trūkuma dēļ. 

32 Tiem jūs piederat, bet, klausoties Manu Vārdu, jūs esat piedzīvojuši, ka Es jums esmu piedevis, 

nevis nosodījis. Es esmu redzējis jūsu lūpas rūgtas un esmu tās saldinājis ar Savu Vārdu. Es esmu redzējis 

jūs dzīves pārbaudījumu nogurdinātus un esmu devis jums Savu spēku. 
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33 Tas, kurš jūt, ka viņa ķermenis ir sāpju sagrauts, jautā sev, vai viņš to nav ļaunprātīgi izmantojis, 

un nožēlojot grēkus, viņš konsultējas ar Mani, lai uzzinātu, kā atgūt savu vitalitāti, kas ļaus viņam cīnīties 

tālāk. Tad Es viņam saku: iedziļinieties Mana Vārda, kas ir Bauslība, visdziļākajā būtībā, un tā baušļos un 

principos ikviens atradīs sev nepieciešamo mācību. 

34 Neatstājiet, kamēr neesat apēduši visus šī galda augļus, un, ja pēc tam nejūtaties apmierināti, varat 

doties meklēt citus ēdienus. Bet, ja jūs vēlaties saprast Manu patiesību, sagatavojieties un nešaubieties par 

Manu klātbūtni tikai tāpēc, ka neesat saņēmuši to, ko esat lūguši no Manis. Patiesi Es jums saku, Mana 

Gara noslēgtībā atpūšas jūsu mantas, gaidot brīdi, kad jūs sagatavosieties, lai būtu savā garā. 

35 Daži paliek stipri uz šī ceļa, citi ik mirkli svārstās, jo klausās brāļu vārdos, kuri kārdina viņus 

atteikties no šīs mācības. 

36 Skolotājs jums saka: Palieciet vēl dažus "rītausmas" brīžus, kad jūs saņemat Manu mācību, un 

pievērsiet uzmanību tam, ko dzirdat no Manis, lai jūs vismaz savā garā paņemtu līdzi gaismu, jo jūs 

joprojām esat akli. Es zinu, ka jums jāatgriežas pie Manis un ka jūs būsiet šī Darba apustuļi. 

37 Kas Mani ir dzirdējis vienu reizi, tas savā sirdī nes mīlestības brūci, kas nekad neaizsitīsies. 

38 Jo cik daudziem no tiem, kas šeit atrada mieru, to neapzinoties, būs nepieciešams to (atkal) 

pazaudēt, lai viņi atgrieztos pie Manis; jo viņi pārliecināsies, ka mieru nevar nopirkt par materiālām 

lietām, jo tas ir dārgums, kas nāk no Dieva. 

39 Miers ir aizbēdzis no cilvēkiem, un, lai to atrastu, viņiem būs jāceļas pie Manis. Šodien varenie ir 

zaudējuši savu varu, ķēniņi dreb savu dumpīgo padoto priekšā, kungi ir kļuvuši par kalpiem. 

Tie, kas domāja, ka ir brīvi, ir saistīti ar Manu taisnīgumu, un zinātnieki ir zaudētāji. 

40 Apzinieties, ka ar visiem cilvēku dārgumiem un spēkiem nav iespējams iegūt nevienu miera atomu 

un ka pat dziedināšanas dāvana ir aizgājusi no ārstiem, kuri ar visu savu zinātni nespēs nopirkt ne pilienu 

Mana balzama, kamēr viņu sirds nebūs atbrīvojusies no savtīgās intereses. 

41 Mīļotie mācekļi, nešaubieties par žēlastību, ko Es jums esmu uzticējis, ne kautrējieties sava 

apģērba nabadzības dēļ, ne arī tādēļ, ka esat zemā stāvoklī starp saviem brāļiem. Nebīstieties, jo redzat, ka 

esat starp pēdējiem savās darba vietās. Nejūtieties pazemoti, esiet apmierināti un cienīgi, domādami, ka, 

lai gan fiziski esat pakļauti saviem brāļiem, jūsu gars ir pārāks par viņiem. Jūs pat varētu kļūt par vergiem 

šajā pasaulē, bet jūsu gars ir atbrīvots no Manas Gaismas, lai dzīvotu Bezgalīgajā un Mūžīgajā. Gars, kas 

patiesi ir Mans kalps, pazīst mieru un patiesu brīvību. 

42 Jums ir jāpilda savs uzdevums cilvēku vidū. Es jūs vadīšu, lai nestu gaismu jūsu brāļiem, un jūs 

nedrīkstat justies nespējīgi izpildīt savu likteni, jo Es nevienam neesmu uzticējis uzdevumu, ko nevarētu 

izpildīt. Man pietiek ar to, ja jūs lūdzaties ar sirsnību un ja jūs vienmēr esat sagatavoti. 

43 Ar lūgšanu cilvēks iegūst gudrību, tā ir atslēga, kas atver dievišķos noslēpumus, un tā ir valoda, 

kurā Dēla Gars runā ar savu Kungu. 

44 Cik daudz brīnumu un cik daudz žēlastības jūs spēsiet izplatīt savā ceļā, ja sagatavosieties tā, kā Es 

esmu jūs mācījis. Lai iegūtu zināšanas vai mācītu, jums nebūs vajadzīgas zinātnes vai filozofijas grāmatas. 

Jums pietiks ar to, ka studēsiet un izzināsiet mācības, ko Es jums esmu devis Trīs laikos. 

45 Ja esat nabagi, jūs nekad nebūsiet likumpārkāpēji. 

Cīnieties tāpat kā visi par zemes maizi, bet necīnieties vairāk, nekā nepieciešams, nevajag upurēt savu 

miesu, lai iegūtu un uzkrātu zemes labumus. Sadaliet savu laiku tā, lai jūs varētu veltīt dažus mirkļus sava 

gara attīstībai. 

46 Ja es neatbalstu neierobežotu materializēšanos cilvēkā, es neiesaku jums tiekties tikai uz garīgo. 

Kamēr vien esat pasaulē un jums pieder materiālais ķermenis, jums ir jāsaskaņo ķermeņa vajadzības ar 

gara vajadzībām, ciktāl to atļauj jūsu dzīves attīstība. Atdodiet Dievam, kas pieder Dievam, un pasaulei, 

kas pieder pasaulei. 

47 Apģērbiet savu ķermeni un pasargājiet to no laikapstākļu barguma, bet apģērbiet savu garu ar 

gaismu. Iegādājieties maizi savai miesai, un, kā jūs rūpējaties, lai tā būtu labas garšas un saturētu vielas, 

kas jūs uztur, tā arī savam garam sagādājiet patiesas dzīvības barību. 

48 Kad "miesa" gūst virsroku, cieš gars; kad gars gūst virsroku, cieš matērija. Bet patiesi, es jums 

saku, tas ir tāpēc, ka starp abiem komponentiem nav harmonijas. Tas notiek tad, kad abi veido vienotu 

"ķermeni" un vienotu gribu. 
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Neapmierinieties ar uzskatu, ka ar lūgšanu esat izpildījuši savu misiju. Es lūdzu no jums tikai piecas 

minūtes lūgšanai, lai pārējo laiku jūs varētu veltīt cīņai par materiālo dzīvi un tajā pildīt sava gara 

pienākumus, sējot mīlestības un žēlsirdības sēklas starp saviem brāļiem ar saviem labajiem darbiem. Mans 

Vārds jūs sagatavo; Es nevarētu sūtīt jūs kā vājos, lai celtu kritušos, nedz arī sūtītu jūs kā slimos, lai 

mierinātu nomāktos. 

49 Mācekļi, ko jūs lūdzat Man par tiem, kas liek jums ceļā akmeņus, lai jūs sagrautu? - Jūs lūdzat, lai 

piedošana būtu ar viņiem. Es svētīju pat tos, kas jums sagādā ciešanas Manas lietas dēļ. 

50 Dzīvojiet mierā savās mājās, veidojiet tās par svētnīcu, lai tad, kad ienāks neredzamās būtnes, kas 

apmulsušas klīst garīgajā ielejā, tās varētu atrast jūsu būtnē gaismu un mieru, ko tās meklē, un varētu 

pacelties aizsaulē. 

51 Kas notiktu ar šīm būtnēm, ja tās jūsu mājās redzētu tikai strīdus? Kas notiks ar šiem 

trūkumcietējiem? 

52 Ņemiet lāpu, iededziet to un neļaujiet tās gaismai izdzist, kas ir mīlestība uz jūsu brāļiem un ticība 

jūsu Tēva žēlsirdībai; tad jūsu mājās būs Mans miers. Sagatavojiet tam savu sirdi, attīriet savu dvēseli, 

nožēlojot grēkus un atjaunojoties, lai jūs varētu saņemt Mana Vārda nozīmi un stiprināties ar to. Es 

apmetos jūsu vidū un pasludinu Savu Mācību Savā Vārdā, lai jūs varētu sajust Manu Klātbūtni un liecināt 

par Mani. Es jums dodu vēl vienu iespēju uzklausīt Manu mācību, jo Es vēlos, lai jūs pildītu Manus 

baušļus, lai jūs staigātu pa pareizo ceļu, līdz atradīsiet apsolīto zemi, drošu zemi, kur jūs varēsiet atpūsties 

no sava svētceļojuma un saņemt augsto atalgojumu, ko piedāvā jūsu Tēvs. 

53 Ir nepieciešams, lai jūs saprastu Manu Vārdu, lai jūs to neizmestu, kā to dara lepns bērns, kad tas 

nicina viņam piedāvāto maizi. Šis Vārds vēlas jūs glābt, vēlas novērst jūs no jūsu viltus paražām, no 

fanātisma un apjukuma, kurā jūs ir iegrāvušas reliģijas. Ja jūs nesaprotat Manu Vārdu vai arī nevēlaties to 

dzirdēt un studēt, jūs noraidāt Mani un neatpazīsiet Mana parādīšanās galīgo mērķi trešajā laikmetā. 

Pienāks norādītais datums, kad tā beigsies, un tad jūs sajutīsiet tukšumu savās sirdīs, un, sapratuši, ka tā 

bija žēlastība, kuru jūs nenovērtējāt, jūs piesauksiet Mani. Bet Mans Vārds vairs netiks uzklausīts ar 

cilvēka prāta starpniecību. 

Tad uz tevi uzkritīs tava neizpratnes nasta, un tev nebūs miera. Vai jūs dzersiet šo rūgto kausu? - Es 

skatīšos uz jums ar sāpēm un gaidīšu jūsu atgriešanās dienu. Ļaujiet savam garam atbrīvoties un nākt pie 

Manis. Garīgojiet sevi, lai jūs varētu iet pa pacelšanās un virzības ceļu uz patieso dzīvi. 

54 Esiet taisnīgi visās savās darbībās un, kad jūs pārmetat saviem brāļiem, neesiet ne tiesnesis, ne 

sodītājs. Neņemiet pātagu, lai sodītu savu tuvāko. 

55 Otrajā Laikā, kad Jēzus bija iegājis Jeruzalemē, Viņš atrada, ka Templis, vieta, kas bija iesvētīta 

lūgšanai un Dieva pielūgsmei, bija pārvērsts par tirgu, un Skolotājs, dedzības pilns, izdzina tos, kas to šādi 

zaimoja, sacīdams viņiem: "Mana Tēva nams nav tirdzniecības vieta." Tie bija mazāk vainīgi nekā tie, kas 

bija iecelti, lai vadītu cilvēku prātus Dieva Bauslības pildīšanā. Priesteri bija pārvērtuši templi par vietu, 

kur valdīja goda un krāšņuma meklējumi, un šī vara tika iznīcināta. 

56 Šodien Es neesmu lietojis biču, lai sodītu tos, kas zaimoja Manu likumu. Tomēr Es esmu (tomēr) 

ļāvis, lai viņu pašu pārkāpumu sekas izpaustos cilvēkos, lai viņi zinātu, kā interpretēt to nozīmi, un 

saprastu, ka Mans Likums ir nelokāms un nemainīgs. Es esmu parādījis cilvēkam ceļu, taisnu ceļu, un, ja 

viņš no tā novirzās, viņš pakļauj sevi taisnīgā likuma grūtībām, jo tajā izpaužas Mana mīlestība. 

57 Ar dedzību rādiet saviem bērniem ceļu, māciet viņiem pildīt gara un matērijas likumus, un, ja viņi 

tos pārkāpj, pārmetiet viņiem, jo jūs kā vecāki pārstāvat Mani uz zemes. Tad atcerieties Jēzu, kurš, pilns 

svēto dusmu, mācīja Jeruzalemes tirgotājiem mācību visiem laikiem, aizstāvot Dieva lietu, nemainīgos 

likumus. 

58 Cilvēki lūdz Man mierīgu eksistenci, jo tajā viņiem ir miera dāvana, ko viņi iegūst, pildot savus 

pienākumus. Bet es jums jautāju: Vai ir absolūti nepieciešams, ka, lai būtu miers, vispirms ir jāpiedzīvo 

karš? Redziet, kā ļaunums ir iznīcinājis labo sēklu! Dažas tautas iznīcina citas; tās, kas šodien ir stipras, rīt 

tiek iznīcinātas. Taču Israēla tauta šajos brīžos aizlūdz par cilvēci, sacīdama Man: "Skolotāj, es lūdzu, bet 

Tu nedeva man to, ko es lūdzu." Vai jūs zināt, cilvēki, cik daudz ciešanu jūs esat atvieglojuši un cik daudz 

cerības jūsu lūgšana ir iedvesmojusi šajās būtnēs? Ne Man ir jānosaka, lai pasaulē būtu miers, bet gan 

cilvēkam, kad viņš ir pievērsis savu sirdi mīlestībai un pazemībai. 
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59 Cik liela ir nezināšana, ko cilvēce nes Manā priekšā! Nedz mācītie, nedz nezinātāji nav pildījuši 

Manus likumus, un, lai gan Es esmu viņu vidū kā Skolotājs, viņi nav uzklausījuši Manas mācības. Ja jūsu 

pārkāpumi nes jums nāvi, tad ņemiet Manu Vārdu kā mūžīgās dzīvības maizi. Dzīvojiet modri, strādājot 

saskaņā ar Manu mācību, un mīliet savus brāļus. 

60 Šī mācība ir kā jauna diena, kas apgaismo cilvēces ceļu. Jūs esat redzējuši, kā laikmets pazūd kā 

rietoša saule un uzaus jauna diena, kurā jūs ieraudzīsiet varenas gaismas, kas izgaismos cilvēkus lielajā 

atmodā. Jūs esat redzējuši, ka kaislības ir atraisījušās, ka grēks nes rūgtus un bēdīgus augļus, ka ļaunums 

iebrūk mājās un tautās, ka cilvēkos valda netaisnība. Bet es nāku, lai apturētu šo mirdzumu: nevis lai 

spriestu par pasauli, bet lai ievirzītu to uz pareizā ceļa. Un nepiedēvējiet Man tās sāpes, kuras jūs nesat 

Man priekšā un kuras paši esat radījuši. Es esmu jūs radījis, lai jūs varētu dzīvot, gūt pieredzi un pacelties, 

pateicoties saviem nopelniem. - Tomēr Es jūs mīlu, un tādēļ jūsu sāpes ir nonākušas pie Manis, un tādēļ Es 

esmu nācis kā Mierinātājs un Skolotājs, lai atdotu jums to, ko esat zaudējuši, un pasludinātu jums, ka 

Miera Valstība tuvojas jums un ka jums ir jāgatavojas tajā ieiet. Cilvēce mainīsies, un tad cilvēku sirdīs 

iemiesosies labestība. 

61 Jau no laiku sākuma Es esmu runājis ar jums daudzos veidos, lai jūs Mani saprastu, un īpaši ar 

jums, kas esat Mani uzticības personas, Mani balss nesēji un vēstneši, kas nesuši Manus vēstījumus citām 

tautām. Šodien es jums saku, lai jūs pacietīgi turpinātu savu uzdevumu, lai neapstātos, saskaroties ar jūsu 

brāļu neticību un neizpratni. 

Kamēr jūs esat ticējuši un apstiprinājuši Manu Dievišķā Gara izpausmi šajā laikā, citi vēl nav gatavi 

pieņemt šo vēsti, bet tāpēc nepadodieties un nekrītiet izmisumā: to, ko jūs nevarat paveikt, Es darīšu un 

parādīšu pasaulei Savu Darbu un piepildīšu Savu apsolījumu. 

62 Es esmu izvēlējies šo tautu, un Man ir patīkami, ka no tās iznāk Mani strādnieki, lai izkliedētu 

sēklu. Es jūs gatavoju būt kungiem, bet ne tiesnešiem saviem brāļiem. Neaizmirstiet, ka Es jūs atstāju starp 

jūsu brāļiem kā kalpus, nevis kā kungus. Kad jūsu brāļi šo vārdu uzzinās un meklēs, es viņiem to pateikšu: 

63 Nāc pie Manis, ceļabiedrs, Man ir ūdens, kas remdē slāpes, kas izdzēš tavu garu. Es redzu jūs 

nabagus garā un miesā, bet Es gribu jums dot vairāk, nekā jūs Man lūdzat. Es jums piedāvāju miera 

valstību, tādu pašu, kādu Es piedāvāju pirmajām radībām, kuras Es sūtīju pasaulē. Tas nav avotu ūdens vai 

pārejošs miers, kas ilgst tikai mirkli, bet gan mūžīgā žēlastība un miers, patiesība un gaisma. 

64 Visiem Es nesu piedošanu un atvieglojumu gan tiem, kas Mani mīl, gan vienaldzīgajiem. Es 

neklinu to, kas Mani sāpinājis, bet svētīju viņu, jo zinu, ka kādu dienu viņš Mani mīlēs. 

65 Jums nevajadzētu tiekties pēc zemes baudām, jo tas, kas ir šodien, rīt vairs nepastāvēs. Meklējiet 

un strādājiet, lai iegūtu mūžīgo dzīvību, no kuras neviens neatgriežas atpakaļ, jo tā ir visaugstākā patiesība. 

Nāciet uz to pa Manas pamācības ceļu, nāciet pie tā, pildot Manu bausli, ko Es jums vienmēr esmu devis: 

"Mīliet cits citu!". 

66 Kā jūsu Tēvs priecājas, kad Viņš ir sadraudzībā ar saviem bērniem. Pēc šī laika, kad Es jums devu 

Savu Vārdu ar cilvēka starpniecību, jūs iemācīsieties meklēt Mani Bezgalībā, un jūsu sadraudzība (ar 

Mani) būs tīrāka un pastāvīgāka, tā būs gara dialogs ar garu. 

67 Kādu prieku Es redzu savos bērnos, jo viņi Mani no jauna ir dzirdējuši, un kā viņi Mani atpazīst un 

seko Man! Es vēlreiz atkārtoju, Mani bērni: "Mīliet cits citu", kā Es vienmēr esmu jums mācījusi. 

68 Es jūs esmu aicinājis, lai jūs kļūtu lieli garā, nevis pasaules kungi. 

69 Kad jūs pazemosieties Manis dēļ, Es jūs slavēšu; kad jūs panesīsiet ciešanas, Es jūs mierināšu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 42  
1 Es novēršu no jūsu ceļa šķēršļus, kas varētu kavēt jūsu darbu Manos laukos, jo jūs esat izredzētie 

šīs misijas izpildei, jūs darīsiet cilvēcei zināmu Manas mācības patiesību. - Esi stiprs! Jo es esmu redzējis, 

ka jums trūkst ticības, ka jūs ļaujat sevi uzvarēt nomāktībai un apņēmīgi neceļasat no kritieniem. Jūs atkal 

šaubāties, kā to darījāt Otrajā Laikā, un, lai noticētu, jūs lūdzat no Manis materiālus pierādījumus, kurus 

Es jums nevaru sniegt. Neesiet līdzīgi rakstu mācītājiem un priesteriem, kuri ar Svētajiem Rakstiem rokās 

domāja, ka Mana atnākšana pie tā laika ļaudīm notiks ļoti noteiktā formā, bet, kad viņi ieraudzīja, ka Mana 

misija izpaužas citādā veidā, nekā viņi gaidīja, viņi šaubījās. Jo brīnumi, kurus viņi pieprasīja, viņiem 

netika doti, jo ceļu jau biju iezīmējis Es, un viss bija paveikts, kā tas bija rakstīts no mūžības. 

2 Tu šaubies, jo tava sirds nav sagatavota. Jūs nezinājāt Manus pravietojumus, un tikai retais ir 

iedziļinājies un sapratis Manas atklāsmes visā to patiesībā. Bet, lai gan jūsu sirds bija neziņā, Gars zināja, 

ka Man atkal jānāk pie jums, un šodien Mans Vārds veido jūs kā smalku kaltu un pierāda jums Manu 

izpausmju patiesumu. Patiesi es jums saku: jūs nedrīkstat pakļaut savu Tēvu pārbaudījumiem. Lūdzieties 

un iegremdējieties dziļā apcerē. Tagad jums ir pienācis laiks atgriezties pie Manis, tuvoties savam 

Radītājam un atkal apvienoties ar Viņu. 

3 Atcerieties, ka, ja esat raudājuši uz zemes, tad ne Es esmu radījis jums šīs ciešanas. Es neesmu 

priecājies par jūsu izpirkšanu, nedz arī biju vienaldzīgs pret jūsu sāpēm; es tikai vēlējos veidot un pacelt 

jūsu garu. Es vienmēr esmu tevi mīlējis un vienmēr esmu tev piedevis. 

4 Iedziļinieties Mana Vārda jēgā un atklājiet visu, ko Es gribu jums paust caur balss nesēju 

neveiklajām lūpām. Bet necentieties Mani dzirdēt tikai ar viņu starpniecību: Es esmu jums iemācījis 

perfektu lūgšanu, lai jūs varētu sasniegt savienību ar savu Tēvu, caur kuru jūs varētu runāt ar Mani Garam 

atbilstošā valodā un saņemt Manas gudrās un mīlošās atbildes. 

5 Kāpēc jūs neņemat vērā Manu garīgo darbu un ignorējat sirdsapziņas balsi, kas uzrunā jūs iekšēji? 

Kāpēc jūs ticat tikai cilvēku vārdiem un spriedumiem un ļaujat, lai gars, kas dzīvo savā laikā*, nokalst kā 

ziedi zem dedzinošas saules, kad tiem trūkst apūdeņošanas? 
* Svētā Gara atnākšanas laikmetā, kad Dieva Gars sāk valdīt cilvēkā. 

6 Bērni sazināsies ar Mani, saņems Manus vēstījumus un pārsteigs jūs ar saviem panākumiem. Viņi 

mācīs jūs Manā mīlestības mācībā, un viņu pārliecība būs stingra. Bet nejūtieties pazemoti šī iemesla dēļ! - 

Kad jūs redzat, ka jūsu mājās viņi liecina par garīgumu, virziet viņu soļus. Lai viņi priecājas un ir sajūsmā, 

apcerot augstos apvidus, kur dzīvo taisnie, un viņi sajutīs, ka ir manā tuvumā, un aizmirsīs savas sāpes. 

7 Vai jūs neredzat sava Tēva pacietību un arī skumjas, saskaroties ar Viņa bērnu (tikai) lēno atmodu? 

Mana Tēvišķā mīlestība ved jūs uz mieru, apmeklējumi rāda cilvēcei šauru ceļu, kas ved pie Manis. Šajā 

ceļā jums visiem ir atkal jāapvienojas ar savu Radītāju. 

8 Starp jums ir "strādnieki", kas mīl cilvēci un cīnās, lai tai dotu gaismu. Šodien ticības pilni viņi 

kopā ar Mani noliek sava darba augļus. Ir "bērns", kurš ir klausījies Manu mācību un uzņēmies to darba 

daļu, kas viņam pieder, un kurš šodien Man piedāvā savas garīgās sēklas pirmos augļus. Viņa lūgšana ir 

lūgšana par mieru saviem cilvēku brāļiem. Viņam nepietiek ar to, ka viņa tauta ir mierā; viņu sasniedz 

cilvēku, kurus viņš nepazīst, bet par kuriem viņš zina, ka viņi cieš, sūdzības. Ar satraukto garu viņš lūdzas 

par saviem brāļiem, un es viņam saku, ka miers iestāsies tad, kad Apmeklējums būs atstājis savu sēklu to 

cilvēku sirdīs, kuri šodien cieš, un kad sāpes būs attīrījušas viņu dvēseles. 

9 Klausoties Manā Vārdā, jūs atceraties, ka prieka brīžos, kad paceļas, lai būtu Man ļoti tuvu, daudzi 

jūsu brāļi krīt kaujas laukos, ka daudzas mātes ir redzējušas, kā dēls šķiras un viņu sirdis plosa sāpes, ka 

daudzi bērni raud par to, ka vecāki viņus ir pametuši, un viņi visi mokās sāpēs. Es jums saku: jūs nezināt, 

kādā laikā esat iegājuši, jo šis ir izpirkšanas un smagu pārbaudījumu laiks. 

Jūs kā Mani mācekļi jūtat pienākumu lūgties, lai miers un mierinājums varētu nākt pār jūsu brāļiem. 

Bet es jums jautāju, vai jūs zināt, kā izmantot mieru, ko Es jums esmu dāvājis? 

10 Kāpēc tēvi sūdzas, kad jūt, ka ģimene ir smags krusts, ko viņi nes uz saviem pleciem, un kāpēc citi 

slimo ar dvēseli, lai gan es viņiem esmu tik tuvu? - Jo viņiem trūka ticības un paļāvības uz Mani, un viņi 

nespēja atjaunoties. 
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11 Jūs, Israēla tauta, negrēkojiet, bet gan glābiet grēciniekus, apgaismojiet tos, kas maldās, un, ja 

vēlaties saglabāt mieru, strādājiet viņu labā, cieniet savus vecākus, uzskatiet sevi visus par brāļiem. Mīliet 

cits citu! 

12 Ikreiz, kad tu tuvojaties Man, tu jūti, kā Mana mīlestība stiprina tavu garu un ķermeni. Jūs arī 

zināt, ka tad, kad jūs aizejat, no jums aiziet miers, un jūsu gars ir sarūgtināts. Jūsu sirdsapziņa vienmēr 

jums pilnīgi patiesi pateiks, vai jūs esat uz likuma ceļa, vai arī esat no tā novirzījušies. Es esmu likums, un 

es vienmēr aicinu jūs to pildīt. 

13 Ja jūs uzstājat uz aizliegto baudu baudīšanu, Es ļauju jums apzināties un saprast, ka šī kauss 

vienmēr rada jums sāpes. Pēc kritiena jūs saprotat savu kļūdu un atgriežaties pie Manis ar lūgumu, lai šīs 

sāpes kalpo jūsu izpirkšanai. 

14 Mācieties, lai jūs sagatavotu sirdis, kas ilgojas iepazīt Manu Vārdu, un lai jūs varētu runāt bez 

bailēm. Ja jūsu sirdī iesakņojas egoisms, jūs neko nevarat dot. Apzinieties mīlestību un žēlsirdību, ar kādu 

Es runāju ar visiem Saviem bērniem, un ar tādu pašu mīlestību dodiet saviem brāļiem. 

15 Jau tuvojas laiks, kad Es jūs sūtīšu uz zemēm un tautām, lai nestu Manu gaismu. Bet jums ir 

jāsagatavojas, studējot un izzinot Manas mācības un apliecinot tajās ietvertās patiesības ar saviem 

mīlestības un žēlsirdības darbiem pret saviem brāļiem. Es negribu, lai jūs vēlāk raudātu par to, ko esat 

palaiduši garām, jo nezinājāt, kā izmantot Manu mācību, jo nāks lielie apmeklējumi. Daudzi žēlosies, ka 

nav Mani dzirdējuši un nav Man ticējuši, un daži jau 1950. gadā būs "garā". 

16 Daži no Maniem bērniem raud, dzirdot Manu Vārdu; lai šīs asaras kalpo, lai attīra tos, kas sevi ir 

aptraipījuši! 

17 Jūs, kas Mani klausāties, pildiet Manu Voli, kā jūs to darījāt Pirmajā un Otrajā Laikā, jo jūs esat tie 

paši gari, kas ir pārgājuši no viena Laika uz otru, un, kad būsiet sasnieguši savas izpirkšanas beigas, jūs 

nāksiet pie Manis, lai vairs neatdzimtu šajā pasaulē. Es jums daudzkārt esmu teicis: ja Es būtu nācis miesā 

šajā laikā, lai dotu jums Savu Vārdu, kā Es to darīju otrajā laikā, Es atkal būtu ticis nomocīts. Šī mācība ir 

beigusies, un šodien es jums dodu to, kas ir piemērota šim laikam. Saprotiet, ka veids, kādā Es izpaužu 

Sevi, kad komunicēju caur cilvēku prātiem, ir vēl viens pierādījums Manai mīlestībai pret jums. 

Tie, kas Man kalpo, nes smagu krustu, un tādēļ, ka viņi seko Man, viņi cietīs, tiks apgrēcināti un 

izsmieti. Bet Es pasargāšu viņu garu, un vēlāk, kad viņi būs izpildījuši savu misiju, Es došu viņiem atpūtu 

un mieru. 

18 Šodien jūs lūdzat Man savu ķermeņa apvalku, bet Es jums saku: Lūdziet drīzāk par savu garu, jo es 

jums došu pārējo, kas ir virs tā. 

19 Padomājiet, ka jūs esat tikai pārejoši uz zemes, ka savā garajā ceļā esat piedzīvojuši sāpes un 

paklupuši grēkā, un ka (tikai) pēc tam, kad esat nokrituši, neatrodot palīdzīgu roku, lai jūs paceltu, 

atcerējāties, ka aizsaulē ir laipns Tēvs, kurš ir gatavs dot jums visu, kas jums vajadzīgs, un ka Viņā jūs 

varat atrast atveseļošanos no savām slimībām - ne tikai no tām, kas moka jūsu ķermeni, bet arī no tām, kas 

moka jūsu dvēseli un kas ir kā sāpīga nasta, kas jūs nomāc. 

20 Ak, mīļie bērni! Jūs negribējāt pacelt savu garu, jūs negribējāt dot tam nepieciešamo laiku 

pārdomām un pienākumu izpildei. Padomājiet, cik daudz dāvanu ir jūsos; jums netrūkst nekā, lai jūs 

varētu sasniegt kalna virsotni, kur jūsu Tēvs jūs gaida, lai pasniegtu jums savu balvu. Jūs visi esat 

apgaismoti un sagatavoti uzzināt šī laika atklāsmes. Ja jūs garīgi attīstīsiet sevi, jūs varēsiet ne tikai strādāt 

šajā pasaulē, bet Es jums ļausīšu pārcelties uz citiem reģioniem, kur dzīvo jūsu brāļi, un tur jūs kā labi 

strādnieki izkliedēsiet mīlestības un žēlsirdības sēklas, ko jūsu Tēvs jums ir uzticējis. 

21 Neapmierinieties ar pirmo saņemto mācību stundu. Ejiet tālāk, meklējiet Manu Vārdu, atpazīstiet 

tā garīgo nozīmi, lai jūs varētu pārliecinoši runāt ar saviem brāļiem. Nebaidieties no cilvēku sprieduma vai 

izsmiekla. Kādu vainu viņi var jums pārmest, ja jūsu sirdī ir sirsnība un visos jūsu darbos ir taisnība? 

22 Man sagādā prieku saņemt nevainīgās un labās sirdis, kas lūdz Manu palīdzību, tās, kas meklē 

Mani kā ārstu ārstu. Bet Es arī ar prieku redzu, ka jūs aizmirstat savas ciešanas, lai dāvātu Man savus 

trūkumā nonākušos brāļus, kurus esat pārveidojuši ar Maniem norādījumiem. Es svētīju tos, kas ir 

atvieglojuši ciešanas un dalījušies sāpēs, un dodu viņiem spēku pildīt Manu bausli, kas jums saka: Mīliet 

cits citu. 

23 Es esmu redzējis, kā daži Mani bērni šaubās par Mani un neļauj savam garam attīstīt savas 

dāvanas, un, kad bija nepieciešams runāt ar cilvēkiem par Manu Doktrīnu, viņi klusēja, neņemot pie sirds, 
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ka Es esmu teicis, ka runāšu caur visiem, kas ir gatavi, un, ja tādu nav, tad caur Manas radības dabiskajiem 

spēkiem. 

24 Saviem bērniem, kas staigā pa zemi, neapzinoties savu augsto likteni, Es saku: kad jūs plānojat 

izpildīt savu misiju? Ja tu šodien gulēsi, rīt pamodīsies aizsaulē un raudāsi par to, ko esi nokavējis. Jūs 

lūgsiet, lai Es ļauju jums atgriezties uz zemes, bet tad jūsu izpirkšana būs ļoti sāpīga. 

25 Kad jūs uzklausāt Skolotāja brīdinājumu un kad izvērtējat savus darbus savas sirdsapziņas gaismā, 

jūs redzat, ka sēkla, ko Es jums esmu devis, nav vairojusies. Un es jums jautāju: Kā jūs apmācīsiet jaunos 

mācekļus, kas nāks meklēt šo mantojumu, ja jūs nevarat ar saviem darbiem apliecināt mācību, ko Es jums 

devu? 

26 1939. gada pirmajā dienā es jums paziņoju par tuvojošos karu; jūs esat taustāmi iepazinuši iznīcību 

un haosu, kurā bija iegrimušas daudzas tautas. Jūs esat redzējuši vienu kara notikumu pēc otra, bet 

joprojām nesaprotat, kādā laikā dzīvojat. Tuvākajos gados jūs redzēsiet lielu šķelšanos starp tautām. 

27 Spēcīgais stāsies pretī stiprajam, un šajā cīņā viņi zaudēs savu spēku un piekāpsies. Tikmēr daudzi 

gari zaudēs savus ķermeņus un ieies garīgajā ielejā ar šausmām un sāpēm par to, ka nav sagatavojušies 

atgriezties pie Manis. Bet viņi savā ceļā sastaps Eliju, kas viņiem parādīs ceļu uz izpirkšanu (no viņu 

vainas). 

28 Šodien Es jums paziņoju, ka tuvojas laiks, kad uz Zemes nāks lieli gari, lai strādātu par mieru un 

augstāku cilvēces attīstību. Sagatavojiet ceļu šīm paaudzēm. 

29 Svētīgi tie, kas ir ticējuši, dzirdēdami Manu Vārdu, bet Es jums saku tālāk: svētīgi tie, kas, Mani 

nedzirdēdami, tic un kam ir svētnīca sirdī, kas mīl un aizlūdz par saviem brāļiem un kuru ticība ir kā 

ugunīga liesma, kas apgaismo viņu izpirkšanas ceļu, jo tie Mani redzēs caur savu ticību. 

30 Šodien jūs novietojiet sevi pie žēlastības avota, lai remdētu savas slāpes, un atcerieties Manus 

vārdus, kuros Es jums teicu: "Kas dzers no šī ūdens, tas nekad vairs nepiedzers slāpes". Šobrīd jūsu slāpes 

ir pēc gaismas, patiesības un miera. Jūs zināt tikai sāpes un 

maldus un meklējiet balzāmu, kas dziedinās jūsu brūces un dos dzīvību jūsu cerībai: Es esmu šeit, un es 

pieņemu jūsu sirdi un mierinu to. Jūs nepacietīgi gaidāt dienas, kad Es jums došu Savu Vārdu, un sakiet 

Man: "Tēvs, tikai šajā brīdī mans gars atrod mieru, un, pacelts uz Tevi, es aizmirstu, kas pieder pasaulei, 

un jūtu, kā Tavs Gara miers plūst caur manu būtni." 

31 Svētīgi jūs, kas esat sapratuši, ka šis ir žēlastības laiks, kad Mana Mācība jūs vada un palīdz jums 

jūsu gandarīšanā. Ja jūs zināt, kā dzirdēt Mani un palikt Manu likumu robežās, tad nebūs cilvēku varas, 

kas varētu jūs ievainot, un jūs jutīsieties mīlēti un vadīti no Tēva. 

32 Lai gan agrāk jūs Mani nemeklējāt, šodien jūs zināt, ka jūsu pamošanās stunda Manai patiesībai 

bija iepriekš paredzēta un ka Es gaidīju jūs, lai atnestu jūsu mantojumu jūsu atziņai. Tagad, kad esat 

saņēmuši Manus labumus, jūs ar pateicību lūdzat, lai Es jums atļauju būt par Maniem darbiniekiem, un Es 

to atļauju, jo Es esmu jūs sūtījis uz zemi, lai jūs iepazītu Labo Vēsti un izplatītu to starp cilvēkiem. 

Bet, lai sasniegtu zināšanas un garīgo dāvanu izpausmi, ar kurām esat apveltīti, jums vispirms ir jācīnās 

pret savu materializāciju, pret grēku un vājumu, un tad, kad jutīsiet, ka esat sagatavojušies un attīrījušies 

caur grēku izpirkšanu, nēsājiet savu mīlestību pret brāļiem kā nenovērtējamas vērtības dārgakmeni. 

33 Jūs neesat nākuši uz zemes, lai dotu cieņu pasaulei, jūsu pienākums ir augstāks, jūs gaida jūsu 

Tēva mācekļu uzdevums. Un, ja jums ir bijis grūti izplatīt Manu mācību, un jūsu kājas ir ievainotas no 

ērkšķiem, un jūsu drēbes ir saplēstas garā ceļa dēļ, nāciet pie Manis. Nebaidieties ierasties kaili, bez 

apaviem un bez ceļojuma piederumiem. Jo, kad jūs visu būsiet izdalījuši saviem brāļiem, Es jums atdošu 

to, ko esat viņiem atstājuši, un apveltīšu jūs ar žēlastībām par to mīlestību un labumiem, ko esat viņiem 

izrādījuši. 

34 Jūs gaida liela cīņa, kurā, izpildot savu uzdevumu, jūsu gars nejutīsies noguris, jo jūs atbalstīs 

Labais Gans un garīgā pasaule. Ja jūs Mani mīlat, ja jums ir ticība, tad darbs jums būs viegls. Es uzvarēšu 

nepakļāvīgo garu neticību, un viņi jūs uzklausīs. Citi šo gaismu pašreizējā inkarnācijā nepazīs, jo Es jau 

esmu jums paziņojis, ka ne visi, kas šodien dzīvo materiālajā ķermenī, iepazīs šīs Trešās Ēras Mācības 

gaismu. Daudziem nāksies doties garīgajā ielejā, un no turienes viņi pārdomās un noticēs šim Mīlestības 

Darbam. Tie, kas Mani dzirdēja, bet nesaprata Manu Vārdu un neatzina Manu Voli, strādās "garā" un 

tādējādi pildīs savu misiju. 
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35 Lai gan Mana mācība ir skaidri saprotama, jūs visi to neesat aptvēruši un sapratuši. Jūs neesat 

barojušies ar šiem augļiem, ko Es jums šobrīd esmu piedāvājis. Es jums teicu, ka katru koku pazīst pēc tā 

augļiem, un Mana Vārda "garša" ir salda, un tā būtība atdzīvina garu, bet jūs negribējāt zināt tā patiesību. 

36 Jūs esat bijuši trauslas laivas dusmīgas jūras vidū un bieži vien esat ļāvuši savai ticībai izslāpt. Jūs 

Mani nejūtat, lai gan zināt, ka Es esmu ar jums, un Es bieži esmu jums teicis, ka jūsu skropstas ir tālāk no 

jūsu acīm nekā Mans Gars no jūsu acīm. 

37 Pamosties, jo vilks aitas ādā vienmēr gaida, lai jūs apmānītu. Kad jūs jau esat apņēmušies dalīties 

šajā dievišķajā mīlestībā un žēlastībā ar saviem brāļiem, jums tuvojas kārdinājums un liek jums mainīt 

savu apņemšanos. 

38 Kad jūs redzat, ka jūsu brāļi, kas piekopj citu mācību, norāda uz jūsu kļūdām un pamāca jūs, esiet 

pazemīgi, ieklausieties viņu vārdos, jo Mana iedvesma nāk pie ikviena, kas sevi izglīto, un jūs nezināt, vai 

Mana griba nav izmantot tos, lai jūs labotu. No visiem dzīves slāņiem Es esmu izraudzījies Savus 

mācekļus - tos, kas ubagojuši, lai viņu mutē būtu (dienišķā) maize; bet ir arī citi, kas dzīvoja ērtu dzīvi un 

kurus Es esmu aicinājis. Bet, nesaprotot, kādu dārgumu viņi ir saņēmuši, viņi kaunas piederēt šai tautai. 

39 Es piedodu jūsu grēkus, pat ja esat grēkojuši, apzinādamies, ka esat izdarījuši pārkāpumu, un 

vienmēr parādīšu jums ceļu, pa kuru jums jānāk pie Manis. Vai bērns var parādīties Tēva priekšā ar 

aptraipītu dvēseli un bez labiem darbiem? - Viņa sirdsapziņa pateiks viņam, ka viņš var nākt pie Manis 

tikai pēc tam, kad būs izpildījis (savu uzdevumu). 

40 Saprotiet, ka katrs mirklis, kas paiet, saīsina laiku, kurā Es jums došu Savu Vārdu. Izmantojiet to, 

lai rītdien jums nebūtu jāraud par to, ka neesat saņēmuši norādījumus. 

41 Padomājiet par to, ka jums ir jāpilda misija nest Labo vēsti saviem brāļiem, tāpat kā kāds jūsu ceļā 

bija kāds, kas jūs aicināja. Kas var aizmirst to, kurš jums runāja Manu Vārdu un ieveda jūs Manā 

Klātbūtnē? Vai jūs nevēlētos, lai kāds atceras jūs ar mīlestību un pateicību? 

42 Uzturieties labestībā, ļaujiet savai sirdij šķīstīties tikumībā, un jūs pieredzēsiet savu garīgo dāvanu 

izpausmi. Neatkāpieties, jo citādi jūs jutīsieties tā, it kā šīs dāvanas jūs pamestu. 

43 Ir pienācis laiks ne tikai lūgt, bet arī saprast, kā lūgt, lai jūs neteiktu: "Tēvs, es daudz ko esmu 

lūdzis, bet neko neesmu saņēmis." 

44 Neaizmirstiet, ka Man ir vairāk, ko jums dot, nekā jūs varat no Manis prasīt, un, kamēr jūs lūdzat 

Tēvu, lai Viņš jums dod, Es jūs lūdzu, lai jūs protat saņemt. 

45 Piederiet Maniem labajiem mācekļiem, tiem, kas savu uzdevumu veic ar patiesu mīlestību un 

patiesu ticību. Ja vakar jūs staigājāt pa neskaidriem un aizliegtiem ceļiem, tad šodien jums jāiet pa Mana 

likuma ceļu. Ja pagātnē maldos tu pacēlis roku, lai ievainotu savu tuvāko, tad tagad centies, lai šī roka 

iemācītos glāstīt ar maigumu. Ja vakar savā dzīves ceļā jūs sējāt naida vai ļaunās gribas sēklu, tad tagad 

kļūstiet par miera un brālības sēklas sējējiem. 

46 Patiesi Es jums saku: kas atcerēsies jūsu vakardienas rīcību un redzēs jūs tagad pārtapušus par 

Maniem mācekļiem, tam būs jāatzīst, ka jūsu ticības pamatā ir patiesība, un jums nebūs daudz jārunā, lai 

pārliecinātu tos, kurus jūs mēģināt mācīt, jo jūsu darbi būs vislabākā liecība, ko jūs dosiet savu brāļu 

priekšā. 

47 Mātēm es saku: māciet bērniem spert pirmos soļus gan materiālajā, gan garīgajā dzīvē. Atvieglojiet 

viņiem ceļu, lai viņi varētu atrast Mani, mīlēt Mani un pacelties (garīgi). Apzinieties, ka ar katru jaunu 

paaudzi, kas aug jūsu vidū, tās sasniegtais garīgais progress būs arvien lielāks. Izmantojiet intuīciju, lai 

vadītu viņus, un nedodiet viņiem sliktus piemērus vai nedzirdīgus augļus (garīgai) barībai. 

48 Es nevēlos, lai šīs jaunās paaudzes jūsu vainas dēļ pakluptu vai apmaldītos. Es negribu redzēt, ka 

viņi raud, jo viņu vidū trūkst mīlestības. 

49 Šodien, redzēdams jūsu garu pazemīgu, Es dodu tam Savus jaunos baušļus. Agrāk jūs visi sapņojāt 

par varu, par bagātību, par pasaules slavu un jautrību. Tajās dienās jūs kliedzāt pret Jēzu: "Nokrusto 

Viņu!" Jo Kristus sludināja pazemību un mācīja jums atteikties no visa nevajadzīgā. Šodien jūs esat 

apmierināti ar nelielu mieru, ar maizes gabaliņu un stabilu jumtu. Dzīve ar savām mācībām ir padarījusi 

jūs pazemīgu, un caur to jūsu gars ir spējis atbrīvoties. 

50 Kamēr cilvēkam ir šķietamais miers, ko viņam sniedz pasaule, un viņš tic, ka viņam pieder viss, 

viņš Man nepietuvosies. Bet, kad cilvēce sasniegs patiesu garīgumu, tai piederēs viss, un tās 
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atspirdzinājums un prieks būs dziļš un patiess, tāpat kā Tēvs priecājas un priecājas par visu, ko Viņš ir 

radījis. 

51 Mana Tēvišķā mīlestība uzlūko jūs, Israēla tauta, un spriež par jūsu darbiem. Dievišķais sods jau ir 

piemeklējis visas būtnes, un neviens no tā neizvairās. 

52 Es Saviem bērniem esmu vēlējies tikai mieru un labklājību, bet viņi ir meklējuši sāpes, attīrīšanos, 

jo Mans Likums necieš nepilnības, un tādēļ ikvienam, kas sevi aptraipījis, ir jāattīrās, un ikvienam, kas 

novirzījies no ceļa, ir jāatgriežas uz tā. Jūs no šīs tautas redzat vētru, kas plosās un iznīcina tās ceļā esošās 

tautas, bet jūs neesat satriekti, un jūs nenovērtējat mieru, ko baudāt, un neatzīstat privilēģijas, ko Es jums 

esmu piešķīris. Un, neapmierināti ar Manu gribu, jūs uzskatāt savus pārbaudījumus par netaisnīgiem un 

vēršaties pret Mani. - Es gaidu, kamēr jūs būsiet izgājuši cauri šai pasaulei, lai paši spriestu par savu dzīvi. 

Tad jūs būsiet nepiedodošs tiesnesis savai dvēselei un redzēsiet Manī tikai Tēvu, kas piedod, kas svētī un 

mīl. 

53 Jūs esat noguruši no savas pastāvīgās nepaklausības, un tās rezultāts liek jums raudāt. Jūs esat 

gulējuši ilgu laiku, un jūsu pamošanās būs rūgta. Es esmu apsolījis cilvēcei, ka sūtīšu armiju, kas sastāvēs 

no simt četrdesmit četriem tūkstošiem būtņu, kuras būs izkaisītas pa visu pasauli, un tā to gaida, zinot, ka 

katrs no šiem kareivjiem ir vēstnesis, Manu baušļu tulks. 

54 Pēc tam, kad zeme būs nomocīta no pīlāra līdz pīlāram un visas tautas, visas iestādes un visas 

mājas būs nosodītas līdz pašām saknēm, un kad cilvēce būs nomazgājusi visus traipus, jūs Manā Vārdā 

dosieties uz priekšu, lai nestu Manu Mācību saviem brāļiem. 

55 Es, Tēvs, raudāju par šo cilvēci, kad redzēju, ka tā sasniedz vislielākos netikumības augstumus, 

apzināti ignorējot Manus Vārdus un apgānot Manus likumus. Bet 

Jau tuvojas viņas pārdomu stunda, un tajā dienā Es izliešu viņai visu, ko Es viņai esmu sagatavojis, jo viņa 

ir Mana ļoti mīlēta meita. 

56 Tie, kas Man tic, ieraudzīs Mani ātrāk nekā tie, kas šaubās. Cik bieži Es esmu klauvējis pie jūsu 

sirds, bet jūs neesat dzirdējuši un neesat sajutuši Manu klātbūtni. Es tikai vēlos jums teikt, lai jūs labotu 

savus ceļus un skaļāk ieietu šajā gaismas un žēlastības laikā. Un, ja jums pieder Mana sēkla, sējiet to un 

pārvērsiet neauglīgos laukus par auglīgiem, un jūsu lūgšana veidos auglīgu apūdeņošanu. 

57 Mīliet cits citu un dzīvojiet mierā savās mājās. Jo esmu redzējis, ka no pieciem (cilvēkiem), kas 

veido ģimeni, divi ir pret trim un trīs pret diviem. 

58 Ja jūs redzat sevi atdalītus no būtnēm, kas bija jūsu miesas miesa un pēc tam atrodas garīgajā 

ielejā, neaizmirstiet tās, apvienojieties ar tām ar savu lūgšanu un palīdziet tām. Ja jūtat, ka viņi ir 

apstājušies (savā attīstībā), iedrošiniet viņus strādāt un paceliet viņiem garastāvokli. Atcerieties, cik īsa ir 

jūsu dzīve uz zemes, tāpēc izmantojiet savas spējas un spēkus un dariet lielus darbus, kas jūs atpestīs un 

nesīs jums pestīšanu. 

59 Es jums dodu gara maizi, vai jūs meklējat materiālo maizi, bet tāpat kā jūs dedzīgi meklējat atpūtu 

un miesas labklājību, tā (arī) meklējiet garīgo progresu. Jūsu krusts nav smags; ja Es jums parādīju, kā 

uzkāpt Golgātas kalnā, nesot visas cilvēces grūtību, ciešanu un grēku krustu, tad kāpēc jūs, kam Es esmu 

uzticējis (tikai) mazu pulciņu, nevarētu uzkāpt tajā? Bet, ja tavs spēks zem tā svara tevi sagraus, tev ir Es, 

kas tev palīdzēs, un Es neļausim tev krist. 

60 Sāpes, no kurām jūs tik ļoti bēgat, ir neizsmeļams dvēseles attīrīšanās un atjaunošanās avots. Jūs 

paši bieži esat piedzīvojuši, ka pēc vizitācijas jūs jūtaties atviegloti, attīrīti un mierā ar savu sirdsapziņu. 

61 Šis Vārds atjaunos to tautu iedzīvotāju garu, kuri šodien ir ciešanu nomākti. Bet Es jums saku, ka 

drīz, pavisam drīz viņi Mani atradīs ar atvērtām rokām kā pie krusta, gaidot, lai ar mīlestību viņus 

apskautu un ievestu Manā Miera Valstībā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 43  
1 Kāpēc jūs jūtat bailes savā sirdī, kad Es nāku pie jums kā Jehova? Ja Es esmu jūsu Tēvs, Es esmu 

Mīlestība, Es esmu Tas, kas dod jums dienišķo maizi, kas vada jūsu garu un palīdz tam pacelties no 

kritieniem. 

2 Es dodu jums spēku šajos pārbaudījumu brīžos, kad dabas radības valstības satricina kara troksnis. 

Nebīstieties, centieties, lai jūsu pacēlums un dedzība atdzīvotos un jūs arvien vairāk tuvinātu jūsu brāļu - 

brāļu brāļu karu nomākto - sāpēm, lai jūs ar viņiem dalītos rūgtuma kausā, un lūgšana, ko jūs klusi sūtāt, 

būtu kā aicinājums uz mieru, vienotību un labu gribu starp cilvēkiem. 

3 Tavi dēli tiks aicināti ņemt rokās ieročus; ļaujiet viņiem iet, viņi neies bojā. Jau šodien Es daru 

viņus par Manas žēlastības nesējiem, un viņi izplatīs Manas mācības gaismu starp saviem brāļiem. 

4 Es gribu, lai jūs, neskatoties uz visu ļaunumu, ko radījis karš, neuzskatītu šo tautu iedzīvotājus par 

ienaidniekiem, lai rīt jūs tos uzskatītu par brāļiem. 

5 Šodien cilvēki ir apvienojušies, lai izraisītu karu. Tautas ir uzbrukušas tautām, dzēšot robežas un 

sajaucot valodas. Tā nav bijusi mīlestība vienam pret otru, kas ir radījusi savienību, bet gan naids, kas ir 

izraisījis brālīgu karu. Bet Es, kas esmu Spēks, pierādīšu jums, ka varu jūs apvienot, izmantojot jūsu 

kļūdas. Jo, kad šīs cīņas beigsies, sirdis būs attīrītas no sāpēm, domās būs gaisma, un cilvēki būs tuvu 

miera sasniegšanai. 

6 Svētīgi tie, kas cīnījās un strādāja par mieru. Svētīgi tie, kas noticēja Manai balsij, devās ceļā un 

izplatīja Manu gaismu un patiesību pa ceļiem. 

7 Mans Gars ir dziļi saviļņots, redzot cilvēces sāpes, viņu raudas ir dzirdamas debesīs, bet patiesi Es 

jums saku, ka Manas sāpes kā Tēvam pārvērtīsies žēlastības rasā un nolaidīsies pār Maniem bērniem. 

8 Iztukšojiet šo ciešanu biķeri ar pacietību un lēnprātību, jo jūsu raudāšana pārvērtīsies par prieku. 

9 Ja Tēvs šobrīd jums jautātu, vai esat izpildījuši savu misiju uz zemes, vai nesat savās rokās sava 

darba zelta klasi, vai esat mīlējuši cits citu un vai esat cits citam piedevuši, jums būtu jāatbild, ka neesat 

izpildījuši nevienu no šīm lietām. Vai jūs domājat, ka ar saviem nopelniem esat kļuvuši cienīgi klausīties 

Manu Vārdu? - Nē, saka tavs gars Man. 

10 Mana tauta, ir pagājuši gadsimti, bet jūs joprojām garīgi guļat; pamostieties un apzinieties, ka 

neesat pareizi izmantojuši dzīvi, ko esat baudījuši uz šīs zemes. 

11 Mana balss ir pamodinājusi jūs ar mīlestību, ar labestību, bet neuztveriet šo vārdu kā 

šūpuļdziesmu, lai ļautos miegam, jo tā būtībā ir klātesošs Tiesnesis, kas tiesā katru jūsu rīcību. 

12 Jūs nebūsiet no tiem, kas gaida, kamēr Mana taisnība tos nomocīs, lai ticētu un pamostos. 

13 Vēl nesakiet, ka jūs mīlat Mani patiesībā, bet gaidiet, kad tas notiks, lai ne jūsu lūpas to pasludina 

publiski, bet lai to dara jūsu darbi. Nelepojieties ar savu sirsnību un tajā pašā laikā nemēģiniet slēpt kauna 

traipus, jo tā jūs atdarinātu liekulīgos farizejus. 

14 Apzinieties, ka Es joprojām nāku kā Skolotājs un kā Tēvs, jo, ja Es nāktu tikai kā Tiesnesis, jums 

nebūtu, kur paslēpties, jo visur, kur jūs dotos, būtu klātesoša Mana taisnība. 

15 Kad jūs nāksiet Manā klātbūtnē, jums būs jāsniedz atskaite par Vārdu, ko esat dzirdējuši un kas 

būs ierakstīts jūsu sirdsapziņā. 

16 Vai jūs nejūtat, kā nenogurstošais Elijas gars apgaismo jūsu ceļu, novērš šķēršļus uz tā un palīdz 

jums ar savas žēlastības zizli, kad jūtaties noguruši? Meklējiet Viņu, piesauciet Viņu savā lūgšanā, un jūs 

sajutīsiet Viņa klātbūtni ļoti tuvu (jums). Jo Viņš ir garu Gans šajā Trešajā laikmetā, kas jūs aizvedīs līdz 

pat Apsolītās zemes vārtiem, kas ir "Debesu iežogojums". 

17 Lai jūsu garu piepilda prieks, apzinoties, ka trīs laikmetos jūs esat dzirdējuši Manas Dievišķības 

balsi, jo jūs atkal būsiet Mani liecinieki. Tādēļ Es jūs sagatavoju un svētīju jūsu lūpas, lai rīt no tām plūstu 

dzīvības vārdi daudzajiem, kas vēl nāks. 

18 Jūsu ticību ir iededzinājuši un atdzīvinājuši brīnumi, kurus Es jums esmu dāvājis un kurus jūs 

uzskatījāt par neiespējamiem. Jo es esmu ceļš, labais ceļš, ko es jums vienmēr esmu rādījis. Kad jūs ejat pa 

to, jūs ciešat no briesmām, kārdinājumiem un viltībām, bet, lai jums palīdzētu, Es jums esmu devis 

sirdsapziņas gaismu kā bāku, kas jums rāda ceļu un norāda pareizo virzienu. - Turklāt Es esmu jums 

piešķīris garīgu būtni kā ceļvedi un aizbildni visai jūsu dzīvei. Vai jūs domājat, ka jūs varētu apmaldīties 

dzīves ceļā, ja pareizi izmantotu šo žēlastību? Vai starp Maniem bērniem ir kāds, kas nejūt prieku savā 
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garā, kad dzird šo Vārdu? Patiesi, Es jums saku, ka Man ir prieks, kad Es dzirdu jūsu garīgo balsi, kad jūs 

ceļas lūgšanā. 

19 Pamodiniet savu garīgo jūtīgumu, lai jūs varētu priecāties par Manas izpausmes krāšņumu, ko jūsu 

gars nepamanīja, jo tas nav pietiekami cildens. Esiet atsvaidzināti ar garīgo redzējumu par to, kas ir 

aizsaulē, gluži tāpat, kā jūs dažkārt esat pārsteigti, kad apbrīnojat dabu, kad jūs apbrīnojat tās harmoniju, 

skaistumu un pilnību un atklājat, ka neviena būtne nevar dzīvot bez otras, bet visas dzīvo tāpēc, ka tās 

vieno harmonijas likums. - Tāda ir arī aizsaulē. - Es jums esmu teicis: kamēr vien būs garu, kas atrodas 

ārpus garīgās attīstības ceļa, nebūs ne pilnīga miera, ne pilnīgas harmonijas, jo tas ir tāpat, it kā kosmosā 

dažas zvaigznes izietu no savas orbītas. Kas notiks ar pārējiem? Vai tas viss nezaudētu līdzsvaru? 

20 Ja cilvēki ievērotu Mana likuma baušļus un saskaņotu savu materiālo dabu ar garīgo dabu, viņu 

eksistence būtu patīkamāka; dzīves ceļš būtu bez grūtībām un darbs būtu viegls. Viņus neiespaidotu 

nekādas slimības, un viņi nenovecotu priekšlaicīgi. 

21 Gari pastāvēja pirms matērijas radīšanas. Nevainīgi tie nāca no Manis. Bet, lai viņi zinātu, no kā 

viņi ir dzimuši, kāds ir viņu liktenis un kas viņi paši ir, Es liku viņiem dzirdēt Manu balsi un sacīju viņiem: 

"Lūk, šeit ir jūsu Dievs; Es esmu jūsu Tēvs, Es esmu mīlestības Gars. Bet, lai gan esat nākuši no Manis, 

jums ir jāattīsta un jāsaprot šis mīlestības gars. Dzīvojiet, staigājiet, atzīstiet un pastāvīgi palieciet 

labestībā, lai šī balss, ko esat dzirdējuši, mūžīgi būtu gaisma virs jūsu gara; tā ir jūsu sirdsapziņa, kas liks 

jums atgriezties pie Manis - vairs ne kā tikko dzimušiem bērniem, bet kā būtnēm, kas attīstītas tikumībā, 

pieredzē un visās spējās, ko Es jums esmu devis. Tad jūs Mani mīlēsiet, patiesi Mani iepazīsiet un būsiet 

harmonijā ar visu, kas eksistē." 

22 Ir būtnes, kas nekad nav dzīvojušas uz zemes, bet, ja tie, kas ir grēkojuši un cietuši lielas sāpes šajā 

pasaulē, domā, ka ir netaisnīgi, ka daži apdzīvo "asaru ieleju", kamēr citi, kas ir tuvu Tēvam, nekad nav 

piedzīvojuši sāpes, Es jums saku: lai gan daži nav nākuši uz zemes, tomēr aizsaulē viņi ar savu mīlestību ir 

palīdzējuši saviem brāļiem izlīdzināties. 

23 Šodien būtnes, kas apdzīvo dažādās "ielejās "*, dzīvo garīgi nošķirtas. Bet es neesmu norobežojis 

brāļu mīlestību. Ja jūs tikai zinātu, cik tuvu viens otram esat! Tieši cilvēks ar savu materiālismu pārrāva 

saites, kas viņu vienoja ar visiem viņa brāļiem, un, jo vairāk cilvēce ir kritusi, jo lielāka ir bijusi tās 

sašķeltība un harmonijas trūkums. Tā ne tikai ir attālinājusies no garīgā, bet pat savā pasaulē ir sadalījusies 

valstībās, tautās un nācijās, un, to darot, arvien vairāk un vairāk ir noslēgusies egoismā. * Šis izteiciens 

attiecas gan uz "asaru ieleju", t.i., zemes "asaru ieleju", gan uz "garīgo ieleju", aizsauli ar tās dažādajām sfērām. 

24 Tāpēc jūsu ticības gaisma ir izdzisusi un mūžīgās dzīves iekšējā atziņa ir apjukusi. 

25 Šodien, kad kāds no jūsu ģimenes locekļiem atvadās no jums, lai dotos uz tālu zemi, jūs ar asarām 

atvadāties no viņa, jo zināt, ka, ja viņš aizbrauc kā bērns, viņš var atgriezties kā pusaudzis, un, ja viņš ir 

jauns vīrietis, viņš atgriezīsies kā vecs vīrs. Bet jūs vienmēr lolojat cerību, ka viņš atgriezīsies, lai no jauna 

viņu apskautu, jo jūs zināt, ka viņš joprojām ir šajā pasaulē, kaut arī tālu prom. Bet, kad mīļotais cilvēks 

aiziet uz citu pasauli un tu redzi, ka viņa ķermenis paliek nekustīgs un auksts pazemē, tava sirds jūtas kā ar 

zobenu cauršauta, jo esi zaudējis cerību viņu atkal redzēt, aizmirstot, ka gars izdzīvo ķermeni un ka tu 

atkal būsi cieši savienots ar viņu, kad abi atradīs viens otru, kāpjot pa attīstības ceļu. 

26 Dievam bija nepieciešams kļūt par cilvēku Jēzū un dzīvot starp cilvēkiem, lai jūs atcerētos 

aizmirsto mācību. Viņš jums deva jaunas mācības un paziņoja, ka Viņš jums sniegs jaunas atklāsmes, kad 

pienāks laiks. 

27 Kristum, Dievišķajam Skolotājam, bija jānāk, lai mācītu jums patiesību, jo cilvēce jau bija 

zaudējusi savu garīguma sēklu, meklēdama šajā dzīvē savu svētlaimi, savu mūžību un savu laimi, 

aizmirstot to eksistenci, kas to nenovēršami gaidīja. 

28 Tie, kas šajā dzīvē nepiedzīvoja priekus un bagātības, kas tikai lēja asaras, nolādēja to un sauca par 

netaisnīgu; savās apjukušajās pārdomās viņi sauca savu likteni par nelabvēlīgu un kļūdainu. Bet Kristus 

atnesa jums jaunu gaismu. Mirušajiem Viņš atjaunoja garu, kad tas jau dzīvoja citā pasaulē, apsēstos Viņš 

atbrīvoja, un ar visām šīm acīmredzamajām zīmēm Viņš deva pasaulei pierādījumu, ka garīgā dzīve pastāv 

un ka tā ir patiesa dzīve. Pat pēc krustā sišanas Viņš parādīja Sevi garā ticīgo un neticīgo priekšā kā 

pierādījumu patiesībai, ko pasludināja Viņa Vārds. 
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29 Kāpēc jūs aizmirstat un uzskatāt par mirušiem tos, kas pametuši jūsu pasauli, ja viņi jūt, cīnās un 

dzīvo? Tāpēc es jums saku, ka viņi ir dzīvie, bet jūs - mirušie. Drīz jūs raudāsiet par savu ticības trūkumu, 

kā otrajā laikmetā, kad pēc Jēzus nāves jūs sacījāt: "Tas bija Kristus, kuru mēs nogalinājām, Viņš bija 

Jehovas sūtnis, kas nāca, lai atpestītu mūs no mūsu grēkiem. Viņš bija patiesā Dzīvība, kas uzmodināja 

mirušos un trešajā dienā uzkāpa debesīs." 

30 Tagad, kad Es esmu atgriezies pie jums garā, jūs redzat Mani apvītu noslēpumā, lai gan Es jums 

parādīju Sevi vislielākajā vienkāršībā, un, lai jūs atrastu ticību, Man bija jāmaterializē Savas izpausmes un 

jāpiešķir jums viss, ko jūs lūdzat. Tad ļaudis ticēja, jo cilvēki Mani redzēja - vieni garīgā vaibstos, citi 

ticībā, vēl citi savas sirdsapziņas gaismā. 

31 Mana gaisma apgaismo jūs šajā laikā, lai jūs varētu sadzirdēt balsi, kas jūs aicina no mūžības. 

32 Saiknes, kas jūs saista ar Tēvu un garīgo pasauli un kuras jūs bijāt pārrāvuši, Es no jauna sasēju, lai 

jūs sajustu, ka visi dzīvojat harmonijā, ka starp jums nav nekādu attālumu. Bet kad cilvēki saistīs savas 

dzīves ar mīlestības saitēm? - Kad viņi atgriezīsies uz Mana Bauslības ceļa, kur mājo taisnība. Kad viņi 

izpilda Manu bausli, kas jums saka: "Mīliet cits citu". 

33 Atzīstiet, mācekļi, ka tie, kas pametuši šo pasauli, nav miruši. Svētīgi tie, kas atvadās no miesas, 

ko tie guldīja zemē, un vairs nemeklē to, lai pastāstītu tai par savām problēmām, jo tā jau ir beigusi 

pastāvēt un nedzird (tos). 

34 Kad ķermenis nomirst, tas ir kā zieds, kas tiek nogriezts un pēc tam nokalst, bet tā smarža ir kā 

gars, kas atbrīvojas un pārpludina apkārtni ar savu būtību. 

35 Toreiz es jums teicu: "Ļaujiet mirušajiem apglabāt savus mirušos". Šodien es jums saku: celiet gan 

vienus, gan citus jaunai dzīvei. 

36 Pastāstiet viņiem, ka, kamēr ķermenis sadalās zemē, dvēsele attīrās aizsaulē. Nāve ir atpūta miesai 

un atbrīvošana garam, bet lai neviens nemēģina atbrīvoties pēc savas gribas, tas ir, ārpus Manis noteiktās 

stundas. 

Nedomājiet, ka esat glābti tāpēc, ka pēdējā stundā jūsu nometnē ir sprediķotājs, kas jums garīgi 

palīdzēs, nedz arī domājiet, ka esat Mani sasnieguši ar savu grēku nožēlu šajā stundā, domājot, ka esat 

sasnieguši savas evolūcijas beigas. Mācieties mīlēt, piedot un svētīt savā dzīvē, un ar saviem mīlestības un 

žēlsirdības darbiem brāļu labā veiciet savas dvēseles šķīstīšanu. 

37 Izpildiet Manu likumu uz zemes kā labas gribas cilvēki, un jūsu sirdīs iestāsies miers. Kad jūsu 

gars atdalīsies no šīs pasaules un ieies garīgajā pasaulē, tas atvērs acis un aizrāvīsies ar tās dzīves apceri, 

kas gaida visu garu atgriešanos, lai izpirktu tos un apciemotu ar savu mīlestību un gaismu. 

38 Tomēr, lai sasniegtu pestīšanu, jums ir jādodas ceļā ar nodomu izpildīt savu misiju. Es nesu jums 

nenovērtējamas garīgas bagātības, jo jūs esat Manas žēlastības mantinieki. Ja jūs ar mīlestību uzņemsieties 

savu krustu un pacietīgi iesiet savu ceļu, jūs būsiet kopā ar Mani pēdējā dienā un ieiesiet patiesajā dzīvē, 

kur jūs atradīsiet mierinājumu un mieru, ko tik ļoti esat meklējuši. 

39 Šoreiz esmu paņēmis vienkāršus cilvēkus (ar zemu izglītību) par kalpiem, lai sniegtu jums 

pierādījumu, ka šis vārds, ko dzirdat, nenāk no teosofa vai zinātnieka, jo jūs pēc savas dabas esat neticīgie. 

Tāpēc Es jūsu acu priekšā esmu izvēlējies jūsu brāļus un māsas, jūsu vecākus vai bērnus, lai padarītu viņus 

par Manas balss nesējiem, kas ir apveltīti ar Manu garīgo iedvesmu. Tomēr Es jums saku, ka jums ir jāpēta 

Mans Vārds tā garīgajā nozīmē, jo pienāks diena, kad uzradīsies vīrieši un sievietes, kas, izmantojot Manu 

Vārdu, runās jums šķietamas gaismas vārdus, un tad jūs nedrīkstat ļaut, lai viņi jūs pārsteigtu. 

40 Vērojiet un lūdzieties. Es esmu skatiens, kas meklē un zina ciešanas, kas ir katrā sirdī. 

41 Jūs esat nomākts un baidāties, jo konfesijas norāda uz jums un pārmet jūsu rīcību. Nebaidieties, 

nosusiniet savas asaras un saņemiet mierinājumu: 

42 Svētīgi tie, kas savās ciešanās klusībā meklē saikni ar Mani, jo Es viņus stiprināšu. Es viņus 

neesmu pametis, drīzāk Es tos esmu meklējis, lai dāvātu viņiem dievišķu žēlastību. Elija jūs vada Trešajā 

Laikā, un, cik lielā mērā jūs progresējat uz ceļa, jūs jutīsieties tuvāk Man. 

43 Dzirdiet manu šīs dienas līdzību: 

44 Uz viena ceļa stāvēja vienkārša un cienījama izskata vecs vīrs, kurš nenesa ne nūju, ne ceļojuma 

somu. Pa ceļam viņš sastapa trīs jaunus pārgājējus, kuru sirdis bija laimīgas un kuru rīkles dziedāja jaukas 

dziesmas. Vecais vīrs vērsās pie pirmā no viņiem un sacīja viņam: "Ceļinieks, es esmu izsalcis, man slāpst 

un es esmu slikti ģērbies; dod man kaut ko no tā, ko tu nesi savā ceļojuma somā, un dod man kādu no 



U 43 

83 

savām drēbēm. Jaunietis meklēja savā somā, bet neatrada ne maizi, ne ūdeni, un viņš negribēja šķirties no 

savām drēbēm. "Ej pie mana brāļa," viņš viņam sacīja, "viņš tev varēs dot, kas tev vajadzīgs, bet man nav, 

ko tev piedāvāt."" 

45 Vecais vīrs pagriezās pret otro un jautāja viņam to pašu. Pēdējais meklē savā ceļojuma somā, bet 

tajā nav ne ēdiena, ne ūdens, kas remdētu slāpes. "Vērsies pie trešā," viņš viņam saka, "viņš tev dos to, ko 

es nevarēju tev dot." Trešais lūdz to pašu, un viņa atbilde ir tāda pati: "Man nav, ko tev dot." Tad vecais 

vīrs jūt bailes, slāpes un izsalkums viņu ir nogurdinājuši, bet, redzēdams, ka jaunekļu ceļojuma somas ir 

tukšas, viņš viņiem saka: "Kā jūs turpināsiet šo ceļu, ko es esmu mērojis, nezinādami, kas jūs sagaida? 

Ceļš ir garš un klāts ērkšķiem un ērkšķiem. Lauki ir neauglīgi, nav koku, kur rast ēnu, nav augļu, saule 

dedzina, un nav ne upju, ne avotu, kas atvēsinātu ceļinieku." 

46 Klaiņotāji uzklausīja veco vīru un sacīja: "Tas nav svarīgi, mēs iesim tālāk, mēs esam jauni un 

stipri, jūtamies pilni enerģijas un spējīgi pieņemt dzīves likstas. Ar izsmiekla smaidiem viņi gribēja pamest 

veco vīru, bet viņš viņiem sacīja: "Pagaidiet, es jums iesaku vispirms sameklēt kaut ko, kas jums noderēs 

uzturā. Sakrājiet savās somās visu, kas jums nepieciešams ceļojumam, lai jūs varētu ceļot pa šo ceļu un 

nepazustu." 

Uzklausījuši veco vīru, viņi atbildēja: "Ja tu esi noguris, kails un izsalcis, tas ir tāpēc, ka esi vecs, pūles 

tevi ir nogurdinājušas. Tu esi redzējis daudzus rītus, un tavi mati ir kļuvuši balti kā sniegs - tāpēc tu esi 

apbēdināts. Mēs esam jauni un nebaidāmies no dzīves." 

47 Tad vecais vīrs viņiem atbildēja: "Arī es kādreiz biju jauns un spēcīgs, arī es dziedāju uz ceļiem, 

arī man bija enerģija ķermenī, bet laiks mani mācīja un deva pieredzi. Es jums parādīšu, kas jums būs 

jāiziet cauri." Un, aizvedis viņus uz kalna virsotni, viņš parādīja viņiem pasauli. 

No šejienes viņi redzēja vētras, kas plosījās pa labi un pa kreisi, plosīja tautas un radīja tajās postu. 

Jūras ūdeņi appludināja zemi, un cilvēki gāja bojā zem dabas stihijas mežonīgās iedarbības. Jaunieši sacīja 

vecajam vīram: "Kas mums ir darāms ar šiem notikumiem?" Un vecais vīrs viņiem atbildēja: "To, ko jūs 

tagad redzat un kas jūs satrauc, jums būs jāpiedzīvo, kad jūs staigāsiet pa šiem ceļiem." - Bet tie šaubījās. 

Un viņš atkal sacīja: "Skatieties!" un norādīja uz austrumiem. Tur viņi redzēja, kā tautas cīnās savā 

starpā nežēlīgā karā. Viņi redzēja, kā raud mātes un dēli, kā pēdējie zaudēja dzīvību kaujas laukā un pēdējā 

stundā sauca savus tuviniekus. Viņi redzēja skumstošas sievietes, kas sēroja par vīra vai dēla zaudējumu, 

redzēja badā mirstošus un kailus bērnus. 

Vēlāk viņu acu priekšā gaišs gars izkliedēja savu apmetni kā sniegs pār izpostīto zemi, un no tā pacēlās 

sirdi plosoša raudāšana, un tur, kur parādījās šis gars, cilvēku dzīvība bija pārtraukta kā augājs laukos, kad 

ir laiks novākt ražu. Un jaunieši jautāja: "Ko tas viss nozīmē?" - "Es jums rādu nākamos laikus," atbildēja 

vecais vīrs, "laikus, kurus jūs piedzīvosiet." 

48 Beidzot vecais vīrs aizturēja viņus atpakaļ, lai tie paskatītos, un viņi ieraudzīja, kā dabas spēki 

atraisās: uguns iznīcināja mežus un pilsētas, sērga apņēma cilvēkus kā migla, vulkāni izlēja uguni un 

apraka zem saviem pelniem veselas zemes platības. Viņš parādīja viņiem jūru, uz kuras notika lielas 

katastrofas: dažas jūras izžuva, bet citas mainīja savu stāvokli. Visbeidzot, viņi redzēja, kā debesīs parādās 

četri eņģeļi ar bazūnijām, kas pasludināja laikmetu noslēgumu. 

49 Jaunie vīrieši bija pārbijušies. Tad vecais vīrs tiem sacīja: "Redziet, tagad es jums esmu parādījis 

notikumus, kas jums jānāk un kas jums jāizcieš. 

50 Šie jaunie vīrieši ar izkropļotām sejām sauca dabu, bet daba viņus nedzirdēja. Bet brīdī, kad viņu 

sirdis raudāja no bailēm un bez mierinājuma, vecā vīra balss uzrunāja viņus ar tēvišķu labestību: 

"Nebīstieties, noliecieties ceļos un lūdziet Visuvarenajam, - Viņš klusi izstiepa roku, un visapkārt iestājās 

klusums, klusums un miers. Vīzija pazuda. Viņi ieraudzīja jaunas dienas gaismu un, sapratuši, ka vecais 

vīrs bija pareģojis šos notikumus, metās zemē un sacīja: "Lūgsim, lai Visuvarenais Tēvs sagatavo mums 

ceļu un mēs līdz mūža galam staigājam Viņa gaismā." Viņi lūdza, lai Tēvs sagatavo mums ceļu un mēs 

staigājam Viņa gaismā. (Līdzības beigas) 

51 Cilvēki, dziļi pārdomājiet un atveriet acis gaismai. Jūs esat trīs ceļabiedri, kurus Es esmu aicinājis 

un mācījis cauri gadsimtiem, lai jūs būtu pilni Manas gudrības un iedegtu jūsu ticību, lai jūs sagatavotos 

dzīves ceļojumam, sasniegtu mērķi un ieietu Garīgajā dzīvē, kur jūs atradīsiet Manu Mieru. 
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52 Agrāk jūs Mani vārdi jūs nepārliecināja, un, kad Skolotājs no jums aizgāja, jūsu gars neatrada 

mieru. Es jums sacīju: svētīti tie, kas tic. Svētīgi ticības cilvēki, jo viņiem būs mūžīgā dzīvība. 

53 Es jums saku, šī laika izpostītais: es esmu izsalcis un izslāpis pēc jūsu mīlestības. Mani bērni, 

garīguma trūkuma dēļ jūs neesat varējuši komunicēt ar savu Dievu. Tu esi atmetis tikumus, ar kuriem Es 

tevi apveltīju, un esi zaudējis savu dārgumu. 

54 Tagad es jums saku: Saņemiet Manu mācību, ko Es jums dodu sestās atklāsmes laikā. Nemeklējiet 

gaismu savam garam pasaules grāmatās, jo jūs to (tur) neatradīsiet. Nemeklējiet tajos atbildes uz saviem 

jautājumiem vai risinājumu savām problēmām. Lūdzieties, sazinieties ar Mani, Es uzklausīšu jūsu 

lūgumus. 

55 Vēl pirms jūs atnesat savas sirdssāpes Manā priekšā, Dievišķā Māte aizlūdz par jums un svētī jūs, 

un lūdz, lai jūs savukārt aizlūdzat un lūdzaties par tiem, kas cieš. Viņa aicina cilvēci atturēties no 

varaskāres un kariem un pārtraukt nevainīgu cilvēku asins izliešanu. Viņas mīlošais Gars jūs sargā un 

pazemīgi gaida, kad piepildīsies Mana Griba. 

56 Arī jūs viņu svētījiet un apbrīnojiet, zinot, ka viņa ir jūsu neatņemama pavadone gan miera, gan 

apciemojuma dienās. 

57 Manas asinis tika izlietas, lai starp cilvēkiem valdītu miers un taisnīgums, bet es netiku pareizi 

saprasts. Ja jūs būtu izmantojuši šo mācību, jūs būtu sasnieguši augstāku attīstības līmeni, un gaisma, ko 

Es esmu izplatījis cauri gadsimtiem, būtu pilnībā izgaismojusi jūsu garu. 

58 Jūs neesat Mani ņēmuši par piemēru: Es mācīju jums pazemību, bet jūs esat augstprātīgi. Es jums 

devu miera un veselības noslēpumu, bet jūs dzīvojat karā un slimojat. Es mācīju jūs mierināt cietušos, bet 

jūs nejūtat savu brāļu sāpes un esat cietsirdīgi. 

59 cilvēce, cik ļoti jūs esat nolieguši Manu eksistenci un savas garīgās dāvanas! Patiesi Es jums saku: 

jūs staigājat nevis pa cietu klinti, bet pa vaļīgām smiltīm, un šis ceļš nevedīs jūs pie mērķa, kuram esat 

radīti. 

60 Lasiet un mācieties no lielās "Patiesās Dzīves Grāmatas", ko Es jums esmu devis, un, ja sekosiet 

tās mācībai, esiet droši, ka šādā veidā nonāksiet pie Manis. Bet atcerieties, ka, ja jūs to nedarīsiet, jūs no 

Manis aiziesiet, un jūsu izpirkšana būs ļoti liela. 

61 Vīrieši un sievietes, kas klīst bez mierinājuma, kāpēc jūs nestiprināt sevi Manī? Nesauc Mani par 

netaisnu Tēvu, kad tu raudāsi un cietīsi savā trimdā. Pirms jūs nācāt uz zemes, Es jums paziņoju, ka šī 

pasaule ir asaru ieleja, ka tā nav miera un atalgojuma ieleja. Zeme nav jūsu mūžīgās mājas. "Svētīgi tie, 

kas raud, jo tie tiks mierināti." 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 44  
1 Ar mīlestību es uzņemu pazudušo dēlu, kurš ilgu laiku ir bijis prombūtnē un kurš šodien nāk, lai 

meklētu mieru un mierinājumu savai sirdij. Daži no Maniem bērniem tuvojas Man, meklējot savu 

mantojumu, citi vēl ir tālu, bet visos tajos gars ir uzmanīgs un cer, ka Mana balss viņam pateiks: šeit Es 

esmu. 

2 Viņi nav aizmirsuši Manus Vārdus par Otro Laikmetu, un, lai gan viņu miesa ir vāja, gars ir stiprs; 

tas tic un paļaujas uz Manu apsolījumu atgriezties kā Garu Mierinātāju. 

3 Jūs, kas šodien klausāties Mani, atcerieties tumsu, ko esat šķērsojuši, un ceļa grūtības, ko esat 

mērojuši, lai nonāktu pie Manis. Jūs atrodaties upes krastā, koka ēnā, un jūs dzirdat balsi, kuru esat ilgi 

gaidījis. Taču, neraugoties uz visu gaismu, kas jums piemīt, jūs vēl neesat sasnieguši kalna virsotni, nedz 

arī esat pilnības virsotnē. Jūs esat nākuši tikai sava Skolotāja priekšā, kas nāk garā, un, dzirdējuši Mani, 

jūs kļuvāt par mācekļiem un tad par Manas jaunās mācības sekotājiem. Kad jūs mācīsieties no Manis, jūs 

kļūsiet stipri, un, lai gan uz zemes esat nabagi, jūs iemantosiet gara bagātību. 

4 īsā laikā ziņas par Manu Vārdu šķērsos jūsu tautas robežas, zinātnieki un tie, kas studē Svētos 

Rakstus, gatavosies noliegt Manu parādīšanos, bet Es došu zīmes un darīšu brīnumus caur Saviem 

izredzētajiem un tādējādi izraisīšu lielu sajūsmu cilvēku vidū. 

Visās tautās ir izkaisīti augsta gara vīri, Manas Trīsvienības un Mārijas garīgās mācības pravieši, 

kuriem Es esmu devis gaismas zobenu, lai cīnītos pret katru viltus teoriju un ticības mācību, lai izdzīvotu 

tikai tie, kuru pamatā ir mīlestība un patiesība. 

5 Visos laikos Es esmu sūtījis uz zemi tikumīgus garus, lai tie jūs mācītu un ar saviem darbiem 

rādītu jums, kā jums jādzīvo, lai sasniegtu Mani. Padomdevēji, Mana likuma kalpi, likumdevēji un 

vadītāji: viņi jums ir parādījuši jūsu pienākumus, jums ir pateikuši, ka jūsu uzdevums neaprobežojas tikai 

ar mīlestību pret savu ģimeni, bet ka jums ir jāmīl un jāpalīdz saviem līdzcilvēkiem arī ārpus šīm robežām. 

Viņi jums ir arī mācījuši, ka pēc šiem dzīves pārbaudījumiem jūs gaida garīgā dzīve, kur jūs pļausiet 

augļus, ko esat sējuši uz zemes. 

6 Pēc tam, kad esmu apveltījis garus ar gudrību un spēku, es tos padarīju par cilvēkiem, un, kad viņu 

ķermeņi bija attīstījušies un viņiem bija pilnīgas spējas, viņu gars izrādījās spēcīgs un liels. Tie ir 

zinātnieki, mācītāji un valdnieki, bet to ir maz, kas ir izpildījuši savu misiju, attīstījuši savas dāvanas un 

strādājuši ar stingru ticību. Lielākā daļa ir kļuvuši tukši vai slikti izmantojuši savas spējas, un viņi nav 

barojuši tautas garu, viņi nav sapratuši, kā vadīt, kā atvieglot savu brāļu sāpes. 

7 Tāpēc, kad Es redzēju Savu ganāmpulku pazudušu un bez vadītāja uz zemes šajā laikā, Es atnācu 

kā Labais Gans, lai dotu jums Savu tīro un nevainojamo Doktrīnu. Es esmu jums devis Savas Doktrīnas 

baušļus, lai jūs varētu dzīvot mierā, pildīt Manu Likumu un pacelties garīgās attīstības ceļā, sekojot 

paraugam, ko Es jums devu ar Saviem mīlestības darbiem. 

8 Kur ir manu pazemīgo apustuļu sekotāji, kas krita par upuri cilvēku ļaunumam? Kādus ieguvumus 

zinātne ir pierādījusi cilvēcei? - Ir daudzi, kas uzdodas par gudriem, bet nemīl un nemāca mīlēt. Gudrība 

nozīmē gaismu, un gaisma ir mīlestība un dievišķo un cilvēcisko likumu izpratne. 

9 Otrajā laikmetā es kļuvu par cilvēku no mīlestības pret cilvēci. Šis ķermenis bija Mana Gara darbs, 

un cik daudz zinātnieki ir apsprieduši šo noslēpumu, kas pieder pie Maniem visdziļākajiem padomiem! 

Patiesi, es jums saku, ka dievišķos darbus nevar novērtēt cilvēciskā zinātne. 

10 Gars, kas atdzīvināja Jēzu, bija Mans, jūsu Dievs, kas kļuva par cilvēku, lai dzīvotu jūsu vidū un 

uz jums skatītos, jo tas bija nepieciešams. Es kā cilvēks izjutu visas cilvēciskās ciešanas. Zinātnieki, kas 

bija pētījuši cilvēka dabu, nāca pie Manis un atklāja, ka viņi neko nesaprot no Manas mācības. Lieli un 

mazi, tikumīgi un grēcīgi, nevainīgi un vainīgi saņēma Mana Vārda būtību, un Es tos visus pagodināju ar 

Savu klātbūtni. Bet, lai gan daudzi tika aicināti, tikai daži tika izredzēti, un vēl mazāk palika ar Mani. 

11 Es aizstāvēju grēciniekus. Vai jūs neatceraties laulības pārkāpēju? Kad viņu atveda pie Manis, pūļa 

vajātu un nosodītu, farizeji pienāca un jautāja Man: "Ko mums ar viņu darīt?" - Priesteri gaidīja, ka Es 

sacīšu: "Lai taisnība tiek izpildīta," un tikai atbildēja: "Kā tas ir, ka Tu sludini mīlestību un atļauj sodīt šo 

grēcinieku?" Un, ja es būtu teicis: "Atlaidiet viņu brīvībā," viņi būtu atbildējuši: "Mozus likumos, kurus - 

saskaņā ar jūsu vārdiem - jūs apstiprināt, ir noteikums: "Katra sieviete, kas pieķerta laulības pārkāpšanā, 

jāmētā ar akmeņiem". 
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Zinot viņu nodomu, es neatbildēju uz viņu vārdiem, noliecās un rakstīja zemes putekļos grēkus tiem, 

kas nosodīja (tos). Un atkal tie Man jautāja, ko tiem darīt ar to sievieti, un Es tiem atbildēju: "Kas ir brīvs 

no grēka, lai pirmais met akmeni." Tad viņi saprata savus pārkāpumus un aizklājuši sejas aizgāja. Neviens 

no viņiem nebija šķīsts, un, sajutuši, ka esmu viņus caurskatījusi līdz sirds dziļumiem, viņi vairs 

neapvainoja šo sievieti, jo visi bija grēkojuši. Bet sieva un ar viņu arī citi, kas bija izšķīruši laulību, 

nožēloja grēkus un vairs negrēkoja. Es jums saku, ka grēcinieku ir vieglāk atgriezt ar mīlestību nekā ar 

bardzību. 

12 Mana mācība ir ierakstīta sirdsapziņā, un to nevar izdzēst, jo tās būtība ir nemirstīga tāpat kā jūsu 

gars. 

13 Jūs, kas Mani tagad dzirdat, mācieties un māciet tos, kas dzīvo citās tautās. Atgādiniet viņiem 

Manus Otrā laikmeta vārdus līdz brīdim, kad pie viņiem nonāks Mana Trešā laikmeta vēsts. 

14 Es gribu, lai jūs nodrošinātu, ka Mans Vārds sasniedz citas valstis, pirms to iedzīvotāji gatavojas 

runāt par Manu jauno parādīšanos, un lai, kad jūs satiekaties, jūs viens otru nepareizi nenovērtētu, bet 

liecinātu, un viņi apstiprinātu Manus vārdus un darbus, pildot Manu bausli, kas jums saka: "Mīliet cits 

citu!". 

15 Es esmu jūs "aicinājis" uz savām mācībām, lai jūs mācītu un atbrīvotu no grēka. Lai gan jūsu 

pārkāpumi ir lieli, Mana piedošana ir lielāka. Dzīvojiet, gūstiet pieredzi, iepazīstiet Manu Likumu šajā 

pārbaudījumu un pārdzīvojumu ceļā, un, ja jūs vadīs sirdsapziņa, jūs nepārkāpsiet ne Manu Likumu, ne 

pasaules likumus. Bet, ja jūs kļūdīsieties, jūs nožēlosiet savas kļūdas un attīrīsiet savus pārkāpumus, un 

tad, kad jūs nonāksiet ceļa galā, jums nebūs ne sāpju, ne nožēlas - jūs būsiet mierā. 

16 Šajā Trešajā reizē Skolotāja Grāmata tiek no jauna atvērta mācekļu priekšā, lai sniegtu viņiem 

patiesas dzīves mācības. Kamēr jūsu ķermenis nododas klusumam un pārdomām, jūsu gars ceļas, lai 

atsvaidzinātos Manā Vārdā. Tā nāk pie Mana galda, lai paēstu vienīgo maizi, kas tai dod dzīvību. 

17 Ikvienam, kurš zina, kā pacelties (garīgi) šajos brīžos, izzūd ķermenis, caur kuru tiek nodots Mans 

Vārds, un viņš saņem to no dievišķā avota tieši savā garā. Tu saproti, ka kopš brīža, kad pirmo reizi Mani 

dzirdēji, tavā prātā spīd gaisma. Tā ir Manas Gudrības gaisma, kas sāk izgaismot jūsu ceļu, lai gan Man 

jums jāsaka, ka tie, kas Mani klausās, bet nesaprot Manu pamācību, joprojām staigā tumsā. Viņu dvēseles 

gaisma joprojām ir nodzisusi. 

18 Mana griba ir iezīmēt divpadsmit tūkstošus bērnu no katras cilts. Bet patiesi Es jums saku, ka ne 

tikai tiem, kas būs iezīmēti, piederēs Mana gaisma, bet ikviens, kas sekos Maniem norādījumiem, tiks 

saukts par "gaismas bērnu". 

19 Nesludiniet, ka esat Mani mācekļi, pierādiet to ar žēlsirdības darbiem. Daudzi publiski pasludina, 

ka pieder pie Maniem izredzētajiem. Bet Es viņu pārbaudīju, paslēpjot Sevi viņa paša ienaidnieka sirdī, 

kuram viņš, tā vietā, lai piedotu, atdeva triecienu - triecienu, kas bija lielāks par viņa brāļa vaigu, kas skāra 

Manu seju. Tajā brīdī Es uzrunāju viņu caur viņa sirdsapziņu, un viņš, lepojoties, ka ir Mans māceklis, ar 

vāju nožēlu sacīja Man: "Piedod man, Skolotāj!" Tad, uzskatīdams sevi par šķīstu un Manas piedošanas 

cienīgu, viņš turpināja savu ceļu. 

Tad es redzēju, ka pie Viņa nāk jaunava, kuras sirds un jaunība ir kā smaržīga roze. Viņa viņam saka: 

"Es nāku pie tevis pilnā paļāvībā uz tavu tikumu, lai lūgtu tev padomu, kas būs kā vairogs pret 

kārdinājumiem manā dzīvē." Bet viņš, aizmirstot savu uzdevumu un Manu mācību, ļaujas zemiskiem 

instinktiem un skatās uz meiteni ar nešķīstu nodomu. Tajā brīdī Es atklāju Sevi sliktajam māceklim, 

sacīdams viņam: "Vai tas ir tas, ko Es tevi mācīju?" Noķertais cilvēks Man atbildēja: "Kungs, nekas nav 

apslēpts no Tevis." Kaunēdamies viņš turpināja savu ikdienas darbu, bet Mana Balss tik bieži, cik bieži 

viņš lepojas, ka seko Manam piemēram, nenovēršami jautā: "Vai tu esi Mans apustulis?" 

Tad Es ļāvu viņam ciest badu, un tūdaļ Es paslēpju Sevi bagāta slimnieka sirdī, kuram, lai gan viņam ir 

pilnas lādes zelta, nav veselības, lai to baudītu. Kad tas uzzina, ka kāds no Maniem mācekļiem ir viņa 

tuvumā, viņš dodas pie viņa un saka viņam: "Es zinu, ka Tu vari man atgriezt veselību, un tāpēc es tevi 

meklēju. Es esmu bagāts, bet visa mana bagātība man nav palīdzējusi atrast zāles pret manu slimību." 

Tumšas domas ienāk apustuļa sirdī, kad viņš dzird šo atzīšanos, un viņš saka slimniekam: "Es uzliku 

savu roku uz tavas galvas, un, izrunādams sava Kunga vārdu, es tev atgriezīšu veselību; bet šī žēlastība tev 

būs dāsni jāatmaksā." Bagātais slimnieks viņam atbildēja: "Ņemiet manas svētku drēbes, manas lādes, 
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manu māju, ņemiet visu, bet mani dziediniet!" Un slimnieks kļuva vesels, jo viņa ticība un sāpes bija tik 

lielas, ka Skolotājs apžēlojās par viņu. 

Slimnieks, prieka pilns, atdeva visu, kas viņam piederēja, cilvēkam, kurš, kā viņš ticēja, viņu bija 

izdziedinājis, bet sliktais apustulis sev sacīja: "Tagad es vairs neesmu nabags, jo, tā kā es esmu cīnījies un 

strādājis, ir taisnīgi, ka es saņemu savu atlīdzību." Bet redzi, tajā brīdī viņa sirdsapziņā atskanēja Mana 

nepielūdzamā Balss, no jauna sakot viņam: "Vai tā ir Mana mācība? Vai atceraties, ka tad, kad Jēzus bija 

pasaulē, Viņš par Savu mīlestību būtu prasījis samaksu? - Viņš, kas varēja uzvilkt kroņus un iemantot 

visus dārgumus, kad Viņš dziedināja ar pieskārienu un ar savu kliedzienu uzmodināja mirušos?" 

20 Tā mācekļa sirdī izcēlās cīņa, un viņš sacīja savam Skolotājam: "Kāpēc Tu esi tik nepiekāpīgs pret 

saviem mācekļiem? Kāpēc Tu neļauj mums kaut ko šajā pasaulē iemantot?" 

Bet Skolotājs viņam laipni atbildēja: "Tāpēc, ka savas ievēlēšanas brīdī tu apsolījies atteikties no 

cilvēciskām sīkumainībām apmaiņā pret patiesu dārgumu." 

21 Māceklis joprojām atbild: "Ceļš ir grūts, dienas darbs ļoti ilgs, mēs daudz strādājam, bet ražas uz 

zemes nenesam. Jūs vēlaties, lai mēs ļoti mīlētu cilvēkus, pat ja viņi mūs nemīl. 

Kad Skolotājs dzirdēja viņu šādi zaimojot, viņš sacīja viņam: "Labi, bērns, staigā saskaņā ar savu 

gribu, sasniedz to, pēc kā tik dedzīgi tiecies." Un viņš sacīja: "Labi, bērns, staigā saskaņā ar savu gribu, 

sasniedz to, pēc kā tik dedzīgi tiecies." Un tas cilvēks, kas par sevi teica, ka viņš ir Mans kalps, kas trūba, 

ka viņš ir Mans apustulis, un kas neklausīja sirdsapziņas balsi, devās ceļā un atrada uz tā daudz slimu 

cilvēku, kurus viņš aicināja, lai tiem pateiktu, ka viņam pieder dziedinošais balzāms, kas dziedina visas 

ļaunuma slimības; bet viņš arī tiem saka: "Es esmu trūkumcietējs, ko jūs man varat dot par to, ko es jums 

dodu?" 

Tie, kas ir nabadzīgi, saka viņam, ka viņiem nav nekā, bet viņi ir gatavi strādāt, pārvarot savas 

ciešanas, lai iegūtu to, kas nepieciešams viņa samaksai. - Šis darījums šķiet labs tam, kurš sāk likt rokas uz 

slimajiem, vienlaikus saņemot no viņu rokām samaksu, kas ik pa laikam pieaug. Viņš "svaidīja" slimos, 

bet viņi nepalika veseli, gluži otrādi, viņi kļuva vēl nelaimīgāki. Viņš centās viņus iedrošināt, bet viņi 

arvien vairāk un vairāk pasliktinājās. Tad apustulis, redzēdams, ka ļaudis viņam vairs neuzticas, slepus 

pazuda no viņu vidus, paņemot līdzi bagātīgu naudu un atstājot viņus bailēs. 

22 Tālu no tiem viņš vērsās pie kāda bagātnieka, kuram sacīja: "Kungs, es varu Tev sniegt 

pakalpojumus, es zinu, kā strādāt, man ir vēlēšanās, lai Tu mani nodarbini savā krāšņajā rezidencē. Es 

varu tevi mierināt, kad esi skumjš, es varu rūpēties par tavām interesēm, kad tu jūties noguris." 

"Kas tu esi?" jautāja bagātnieks, un apustulis viņam atbildēja: "Es esmu likuma īpašnieks, tik spēcīgas 

un pārliecinošas mācības īpašnieks, ka, ja tavi padotie kādreiz sacelsies pret tevi, pietiks ar to, ka es tos 

uzrunāšu, lai tie atkal kļūtu paklausīgi." 

23 Šo vārdu iespaidā viņš noticēja bagātajam vīram un sacīja viņam: "Tavi vārdi atklāj diženumu, un, 

ja tu tos izpildīsi, kā tu saki, es vienmēr ticēšu, ka tie ir patiesi." Tad bagātnieks deva šim cilvēkam darbu 

un uzdāvināja viņam savas pils atslēgas. Pēdējais ar glaimojumiem iekaroja sava kunga sirdi, bet, 

izstumdams kungu no savas sirds un neklausīdams sirdsapziņas balsij, viņš drīz vien izraisīja pārmaiņas 

muižas dzīvē: pazemoja mazos ļaudis, paaugstināja tos, kas viņam glaimojās, lika labākajiem kalpiem 

pamest namu un izšķērdēja kunga bagātības svētkos aiz viņa muguras. 

Bet pienāca diena, kad šīs valdījuma kunga acis atvērās realitātei un viņš pārliecinājās par tā, kuram viņš 

bija uzticējies, nepatiesību, un, dzirdēdams viņu izsakām lielus varas un gudrības vārdus, aicināja viņu pie 

sevis, lai sašutis sacītu: "Vai tā ir mācība, ko tu izplatīji? Vai tā jūs pierādāt savu varu, par kuru 

apgalvojat, ka jums piemīt?" Un tūlīt viņš lika viņu aizvest uz cietumu, lai vēlāk viņu notiesātu uz karceri. 

Tur, cietumā, viņš nesaprata, kā Dievišķā Skolotāja māceklis var tikt ieslodzīts cietumā, un vēl jo mazāk, 

ka viņš tiks notiesāts uz nāvi. Viņš nespēja noticēt, ka šie pārbaudījumi bija tas modinātāja zvans, kas 

aicināja viņu nožēlot grēkus, lai atgrieztos uz (pareizā) ceļa. Tad viņš sirsnīgi lūdza bagātnieku, kuru bija 

pievīlis, apsolīdams, ka vairs nevienu nepārliecinās un nemaldinās, un bagātnieks, pārliecināts par to, 

atļāva viņam iet. 

24 Kad šis cilvēks bija brīvs, viņš sajuta vēlmi iepazīt jaunus ceļus, un, tos atradis, viņš metās uz tiem. 

Viņš atkal ignorēja sirdsapziņas aicinājumu un ļāvās baudām kā nekad agrāk, un viņa lūpas kļuva par 

zaimošanas mutēm. Viņa ķermenis saslima, un sirdi pārņēma visdziļākais riebums. No soļa uz soli viņš 

pakāpeniski gremdējās, līdz gribot negribot iegrima bezdibeņa (izvirtības) dziļumos. 
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Viņš nezināja, cik ilgu laiku tur pavadīja, bet, kad pamodās, viņš jautāja: "Kur es esmu? Kur ir mans 

mantojums? Es runāju ar savu Tēvu, bet Viņš man neatbild; es esmu slims un nomākts, bet Viņš man 

nepalīdz; es lūdzu mierinājuma, iedrošinājuma vārdu, bet Viņš nenāk manā sirdī. Kur tad ir tā pamācība un 

dziedinošais balzāms, ko Viņš man deva un ar ko es varēju atbrīvoties no tik lielām bēdām? Es gribu 

aiztaisīt brūces, bet tās asiņo vēl vairāk. Es vēlos dot mieru savai sirdij, bet tā vēl vairāk uztraucas. Kas es 

esmu? Vai tā ir viltība, ko Tēvs man devis?" Un viņš sāpīgi raudāja. 

25 Visdažādāko aprindu cilvēki gāja viņam garām un vienaldzīgi skatījās, neviens viņu neuzklausīja, 

neviens par viņu nedomāja un neapstājās, neviens neizjuta viņa sāpes. Tad viņam šķita, ka viņu apņēma 

dziļa tumsa, un, kad viņš domāja, ka vairs nespēs paciest tik lielas ciešanas, un juta, ka viņa gars tūlīt 

pametīs viņa nešķīsto ķermeni, viņš dzirdēja laipnu, viņam pazīstamu balsi, kas sacīja: "Es esmu šeit, es 

esmu nācis tur, kur tu esi nogrimis, lai tev palīdzētu." 

Kad šis cilvēks dzirdēja sava Tēva laipno balsi, pilnu piedošanas un maiguma, viņš vairs nespēja 

izturēt savu sirdsapziņas pārmetumu smagumu un sacīja savam Kungam: "Nenāciet man tuvāk, neejiet šinī 

bezdibenī un neejiet šajā netikumu bedrē, jo šeit ir tumsa un purvs. Nesaplēsiet savas drēbes uz ērkšķiem; 

atstājiet mani šeit, jo es pats esmu sevi tam notiesājis." 

26 Dēls raudāja, un caur asarām viņš saprata, cik taisnīgs bija viņa tēvs. Tēvs neskatījās ne uz dēla 

netīrību, ne uz tumsu, kas viņu ieskauj, ne uz purvu, kurā viņš bija nonācis. Viņš tikai redzēja, ka Viņš ir 

Viņa mīļotais Dēls, kuram Viņš jautāja: "Kāpēc ar tevi tā ir noticis?" Un Dēls Viņam atbildēja: "Jo es 

domāju, ka Tu neesi man tik tuvu, un negribēju ticēt, ka manas sirdsapziņas balss ir Tava. Neārstē mani, 

šodien es saprotu, ka neesmu pelnījis veselību. Nepiedod man, es neesmu pelnījis Tavu piedošanu. Ļaujiet 

man ciest šajā bezdibenī, ļaujiet man izpirkt savus pārkāpumus." 

Kad Tēvs redzēja, ka Dēls beidzot ir apzinājies savu pārkāpumu apmēru, Viņš vairs neļāva Viņam ciest 

un ļāva, lai šajā būtnē kļūst gaišs, lai šīs asaras nomazgā kauna traipus, un tad Tēvs nospieda miera skūpstu 

uz šīs noliektās pieres; Viņš pacēla vārgo un sakautās miesas un ar bezgalīgu mīlestību piespieda to pie 

Sevis. 

27 Kad šī sirds sajuta sava Tēva maigo mīlestību, tā bija gatava sekot Viņam mūžīgi un mīlēt Viņu 

mūžīgi. Tad viņš ieraudzīja, ka gaisma, ko Kungs bija ielicis viņam uz pieres, atkal spīdēja; jo dāvanas, ko 

Dievs ir devis, Viņš nekad neatņem no Saviem bērniem. Tomēr Viņa žēlastību no viņiem attur viņu 

pārkāpumi pret Manu Bauslību. 

Tā šis gars devās dzīves ceļojumā no jauna, bet ar lielāku gaismu - ar savu sāpīgo pieredzi. Viņš skaidri 

sadzirdēja sirdsapziņas balsi. 
Mācību laikā laiku pa laikam tika aicināti cilvēki, kas piederēja pie 144 000 izredzēto. Kungs simboliski novietoja 

Savu gaismu uz cilvēka pieres. 

28 Kurš no tiem, kas dienu pēc dienas ir saņēmuši Manu mācību, varētu vēlēties iet ciešanu ceļus? 

Apzinieties, ka jūs jau esat gājuši pa šiem ceļiem, ka jūsu gars jau ir izgājis cauri lieliem pārbaudījumiem, 

pateicoties kuriem šodien jūs varat apņēmīgi Man sekot. 

29 Es esmu tevi sūtījis, lai vairotu tavu sēklu, un tādēļ Es tevi esmu iezīmējis ar Savu gaismu uz tavas 

pieres, lai, kad tu būsi sagatavots, tu varētu izklīst pa (pasaules) ceļiem, kur tevi gaida cilvēki. Māju durvis 

atvērsies, lai jūs uzņemtu, un sirdis jūs uzņems ar prieku. 

30 Slimie būs tur, cerot uz viņu atveseļošanos. 

31 Es, Dievišķais Glābējs, nāku pie visiem caur Saviem uzticīgajiem mācekļiem. Bet ne kā Otrajā 

Laikā: šodien Es nāksim pie cilvēkiem - apslēpti Manu sūtņu sirdīs -, runājot caur viņu mutēm un ļaujot 

Manai iedvesmai ieplūst viņu prātos. Tā caur manu mācekļu mīlestības un žēlsirdības darbiem Es nāksim 

pie slimajiem, pie tiem, kas ir trūkumā, un pie tiem, kas slāpst pēc prāta un miesas miera. 

32 Svētīgas tās tautas, kas neaizšķērso savus ceļus un neatver vārtus Maniem vēstnešiem, jo patiesi Es 

jums saku: šī tauta tiks glābta. 

33 Šīs cīņas laikā daži tiks aicināti un izredzēti agrāk nekā citi, bet visiem pienāks šī stunda, un visi 

piedzīvos savas misijas piepildījumu starp cilvēkiem. Daži sāks un pabeigs savu darbu agrāk, citi nāks 

vēlāk, bet galu galā, kad jūs sasniegsiet pilnības robežas, nebūs ne lielu, ne mazu, jūs visi būsiet 

vienlīdzīgi Tēva mīlestībā un piederēsiet Viņa pilnīgajai ģimenei. 



U 44 

89 

34 Es visiem devu vienādas dāvanas viņu dzīves sākumā*, bet, kamēr vieni varēja pacelties un kļūt 

lieli, attīstot savu tikumu, citi stāvēja uz vietas, bet vēl citi apmaldījās. 
* Garīgajā radīšanā 

35 Es esmu izdalījis vienlīdz lielas dāvanas visiem Saviem bērniem, tādēļ jums nevajadzētu spriest, ka 

kādam ir dots vairāk nekā citam vai ka viena kārta ir lielāka par citu. Savā pilnīgajā gudrībā un taisnīgumā, 

zinot katra Mana bērna vainu, Es esmu devis viņiem to, kas viņiem bija vajadzīgs. 

36 Es sniedzu jums šos paskaidrojumus, lai jūs varētu būt veltīti, jo jūs neko nezināt par savu likteni, 

par savu pagātni un par savu izpirkšanas nastu. 

37 Ja jūs Manus bērnus, caur kuriem Es daru sevi zināmu, uzskatāt par ļoti apdāvinātiem un pat esat 

vēlējušies savu dāvanu, tad šajā sakarā Es jums saku, ka tā patiesi ir ārkārtīga žēlastība, tāpat kā garīgais 

pienākums, kas viņiem ir pret Tēvu, un viņu atbildībai nav robežu. 

38 Katrs ar mīlestību uzņemieties savu krustu, bet nemeklējiet baudas, godu vai atlīdzību, jo jūs tikai 

pļausiet sāpes. 

39 Atcerieties, ka Es jūs dziedināju ar Savu mīlestību, ka Es attīru jūs no jūsu traipiem un aizvēru jūsu 

brūces. Atceries, ka Es atņēmu rūgtumu no tavām lūpām, ka Es no tevis atņēmu netīrās un noplukušās 

drēbes, ko tu valkāji, lai aizstātu tās ar baltām kā sniegpārslas. Jūs bijāt visvairāk nicināts, un tagad jūs 

vairs neesat. Jūs nācāt bez mantojuma, un šodien jūs zināt, ka jums ir dāvana. Neizaiciniet sāpes, 

nekļūstiet par izstumtajiem, neatgriezieties pie grēciniekiem, nedomājiet, ka esat neaizskarami, jo spējat 

piedot, kad esat apvainoti. 

40 Cik bieži esat Man apsolījuši piedot saviem brāļiem, lai arī kā viņi jūs apvainotu. Jūs esat lūguši 

Man spēku, lai to piepildītu, un Es jums to esmu devis. Bet cik reti jūs esat izpildījuši savus solījumus. 

41 Es iedalu tos, kas ir mēģinājuši piešķirt piedošanu, trīs grupās: Pirmo veido tie, kas, saņēmuši 

apvainojumu, nav pratuši sevi kontrolēt un, aizmirstot Manu pamācību, ļāvušies tumšām jūtām un 

atriebjas, atdodot sitienu pēc sitiena. Šī grupa ir tā, kuru sakauj kārdinājumi, tā ir savu kaislību vergs. 

42 Otrajā grupā ir tie, kas, kad ir bijuši aizvainoti, atceras Manu piemēru, aizver savas lūpas un 

savaldās, lai pēc tam Man sacītu: "Kungs, es esmu bijis aizvainots, bet tā vietā, lai atriebtos, es esmu 

piedevis." Bet Es, kas iedziļinos sirdīs, atklāju tajā vēlmi atriebties par viņu, izlādējot Savu taisnību pret 

viņa brāli. 

Šī grupa joprojām atrodas kaujas vidū. 

43 Trešā, mazākā, grupa ir tie, kas ņem Jēzu par paraugu un, kad viņi ir apvainoti, ceļas pie Tēva, 

pilni līdzjūtības pret saviem brāļiem, un saka Man: "Kungs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko tie dara. Viņi 

ir Mani aizvainojuši, taču patiesībā viņi nav aizvainojuši Mani, bet gan paši sevi. Tāpēc es lūdzu Tavu 

žēlastību par viņiem un lūdzu, lai Tu man dāvātu viņiem atmaksāt tikai labu." Šī ir grupa, kas ir uzvarējusi. 

44 Jūsu sirdsapziņa, kas no jums prasa un gaida pilnīgus darbus, neatstās jūs mierā, kamēr jūs 

nezināsiet, kā īstenot patiesu piedošanu saviem brāļiem. 

45 Kāpēc tev vajadzētu ienīst tos, kas tevi aizvaino, ja viņi ir tikai posmi, lai tu varētu tikt pie Manis? 

Ja jūs piedosiet, jūs iegūsiet nopelnus, un, kad būsiet Debesu Valstībā, jūs uz zemes atzīsiet tos, kas jums 

palīdzēja garīgajā augšupejā. Tad jūs lūgsiet Tēvu, lai arī viņi atrastu līdzekļus, kā izglābties un nākt pie 

sava Kunga, un jūsu aizlūgšana ļaus viņiem saņemt šo žēlastību. 

46 Nemēģiniet atklāt arī sava tuvākā slēptās jūtas, jo katrā būtnē ir noslēpums, ko varu zināt tikai Es. 

Bet, ja tu atklāsi to, kas pieder tikai tavam brālim, bet kas tev būtu svēts, nepadari to zināmu, nesarauj šo 

plīvuru, bet gan padara to biezāku. 

47 Cik bieži esmu redzējis cilvēkus, kas iedziļinās sava brāļa sirdī, līdz atklāj viņa morālo vai garīgo 

kailumu, lai par to priecātos un nekavējoties to darītu zināmu. Lai neviens no tiem, kas šādi ir apgānījuši 

līdzcilvēka uzticību, nebrīnās, ja kāds viņu dzīves laikā atmasko un izsmej. Tad lai viņš nesaka, ka tas ir 

taisnības mēraukla, ar ko viņu mēra, jo tā būs netaisnības mēraukla, ar ko viņš mēra savus brāļus. 

48 Cieniet citus, apsedziet atklātos ar savu žēlsirdības mēteli un aizstāviet vājos no cilvēku tenkām. 

49 Mācekļi, Es neaizliedzu jums studēt grāmatas, kas māca jums labestību, bet, ja jūs tās neatrodat, 

tad šeit jums ir Mana pamācība, kas visā savā vienkāršībā un pazemībā satur vairāk gudrības nekā visas 

grāmatas. Tāpēc iespiežiet to savas sirds dziļumos, izprast to, lai tā būtu tā, kas jūs vada visos jūsu darbos. 
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50 Tie, kas ir nākuši raudādami šī koka ēnā daudzajos dzīves pārbaudījumos, ir atraduši Manas 

mīlestības mierinājumu un stiprinājumu. 

51 Svētīgs tas, kas klausās Manu Vārdu trešajā laikmetā, jo viņš nekļūdīsies. Viņa (fiziskās) nāves 

brīdī viņa gars tiks augšāmcelts mūžīgai dzīvei un droši staigās pa ceļu, kas viņu gaida ārpus šīs dzīves. 

52 Svētīgs tas, kas pacietīgi nes savas ciešanas, jo tieši lēnprātībā viņš atradīs spēku turpināt nest savu 

krustu attīstības ceļā. 

53 Svētīgs tas, kas pazemojumu panes pazemībā un spēj piedot tiem, kas viņu apvainojuši, jo Es viņu 

attaisnošu. Bet bēdas tiem, kas tiesā savu brāļu rīcību, jo viņi paši tiks tiesāti! 

54 Svētīgs tas, kas pilda Bauslības pirmo bausli un mīl Mani pāri visam, kas radīts. 

55 Svētīgs tas, kas ļauj Man spriest par viņa taisnīgu vai netaisnīgu lietu. 

56 Mana mācība jūs atjauno, stiprina jūsu garu, lai tad, kad jūsu lūpas atveras, lai atkārtotu Manu 

mācību, tās aizveras, lai zaimotu vai nolādētu. 

57 Šoreiz Es esmu atnācis no jauna aplaistīt sēklu, ko Es iestādīju jūsu sirdīs Otrajā Laikā. 

58 Jau no pirmajām reizēm Es esmu meklējis formu, kurā Es varētu padarīt Sevi dzirdamu un 

saprotamu cilvēkiem. Tāpēc Es sūtīju šajā pasaulē taisnus cilvēkus un praviešus, lai viņi ar saviem 

vārdiem un darbiem būtu Manas gribas un Manas pavēles vēstneši. 

59 Pirmajā laikmetā Es noslēdzu mīlestības derību ar Ābrahāmu, jo viņš bija paklausīgs Maniem 

pavēlēm, un Es atalgoju viņa nelokāmību, dedzību un uzticību, svētījot un vairojot viņa pēcnācējus. Lai 

pārbaudītu viņa paklausību un ticību, es pieprasīju no viņa viņa dēla Īzaka dzīvību, kuru viņš tik ļoti 

mīlēja, un, nododot lielos garus, viņš bija gatavs viņu upurēt. Bet Es viņu aizturēju, jo viņš jau bija 

pierādījis savu paklausību savā sirdī, un ar to Man pietika. 

60 Īzāks bija Jēkaba tēvs, kuram bija dots ieraudzīt gara pilnības ceļu, ko simbolizēja kāpnes, kas 

stāvēja uz zemes un pazuda bezgalībā, un pa kurām kāpa un nolaidās eņģeļi garu veidā. 

61 Šie trīs patriarhi veido Izraēla tautas stumbru, no kura izauga divpadsmit zari un bezgalīgi daudz 

lapu, bet tā augļi vēl nav nogatavojušies. 

62 Israēla tauta saņēma Bauslību, kad devās svētceļojumā Sinaja kalna pakājē. Mozus, tās vadītājs, 

saņēma Bauslības plāksnes un (dievišķo) iedvesmu. Pāreja pāri tuksnesim tika veikta, lai šķīstītu sirdis, lai 

tās padarītu garīgas un iedegtu tajās ticību neredzamajam Dievam. 

Kad ļaudis ieradās Apsolītajā zemē un ieņēma to savā īpašumā, viņu prātos bija dziļi iespiesta ticība 

savam Kungam, un viņi praktizēja vienkāršu, bet cildenu Dieva pielūgsmi, kurā viņu sirdis bija stiprinātas. 

Bet, lūk, viņu bērni neizturēja ticībā un garīgumā, un, kad citas - pagānu - ciltis ieviesa Israēla tautas 

plecos savu elkdievību un māņticību, tās sašķēla Israēla tautu garīgi un pasaulīgi. Tad radās pravieši, kas 

pamācīja ļaudis un pasludināja tiem Manu spriedumu par viņu neticību un grēku, bet pravieši tika izsmieti 

un daži nogalināti. 

63 Es jums to saku tādēļ, ka garīgi jūs patiesībā esat šo pirmo patriarhu un Mozus "aitu" sēkla, bet Es 

jums arī saku, ka jūs esat starp augļiem, kas šajā laikā sasniegs briedumu un dāvās dzīvību un garšu 

cilvēcei. 

64 Toreiz Kristus aplaistīja dzīvības koku ar Savām asinīm, un šodien Viņš atkal nāk, lai to aplaistītu 

ar Savu dievišķo Vārdu, lai visu Viņa bērnu mīlestības un žēlastības augļi varētu nogatavoties. 

65 Šajā laikā Es nāku apkarot visu jūsu siržu fanātismu un elkdievību, jo garīgums nepieļauj 

materializāciju. Tas, kurš fanātiski praktizē Manu garīgo mācību, nepilda Manu gribu un nav pareizi 

interpretējis Manu mācību. 

66 Kāpēc šajā laikmetā cilvēki joprojām materializē Manas Dievišķības pielūgsmi, lai gan kopš Pirmā 

laikmeta Es esmu aizliedzis Savā Likuma pirmajā bauslī pielūgt Mani cilvēku rokām darinātās figūrās un 

tēlos? 

67 Mans Vārds šajā laikā cīnīsies kā ar abpusēji griezīgu zobenu, lai izdzēstu no cilvēka sirds visus 

maldus, lai tā varētu pacelties no nezināšanas uz Manu Dievišķību un sasniegt gara savienību ar garu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 45  
1 Mana Gara gaisma nolaižas pār jums. Es nāku, lai dāvātu jums miera dārgumu un ietērptu jūs 

pazemības svētku drēbēs. Ja cilvēce vēlas saplēst tavas drēbes gabalos, ļauj tai to darīt, jo šie gabali 

kalpos, lai nosegtu savu kailumu. 

2 Šo ļaužu vidū ir tie, kas, Mani neredzēdami, Man tic, Mani mīl un seko Man. Svētīgi tie, jo tie būs 

Apsolītajā zemē. 

3 Šajā dienā jūs pieminat sava Skolotāja augšāmcelšanos, un patiesi Es jums saku, ka daudzi no jums 

tiks augšāmcelti žēlastības dzīvei caur Mana Vārda gaismu. 

4 Es piedzimu un nomiru tikai kā cilvēks, jo man kā Dievam nebija ne sākuma, ne arī beigām. Jēzus 

piedzima no Tēva mīlestības šķīstuma pret cilvēci, iemantojot cilvēka veidolu šķīstas jaunavas miesās, ko 

iepriekš izvēlējies Radītājs. 

5 Jēzus vārdi un darbi bija ceļš, ko Viņš jums iezīmēja, ceļš, kas jūs aizvedīs uz Debesu valstību. Ar 

Jēzus miesu Kristus izjuta visas pasaules sāpes un bailes, piedzīvoja nāves mokas un bija gatavs garā ieiet 

tumsas alās, kur Viņu gaidīja arī garīgās būtnes. Bet es jums saku, ka Jēzus sāpes Viņa agonijas stundā pie 

krusta neviens nesaprata. Bija brīdis, kad Viņš jutās vientuļš starp debesīm un zemi, plosīts no dabas 

stihijas un pamests no mācekļu puses. Tad notika, ka Viņš sauca: "Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu 

Mani esi atstājis?" - Tauta izdzina Viņu no sava vidus, un Viņa Gars atstāja Viņu. 

6 Mana spēka dēļ Jēzus varēja būt neizturīgs pret fiziskām sāpēm, bet Es nenācu, lai jūs maldinātu 

par Savu cilvēcisko dabu. Manas sāpes bija nepieredzētas, Mana nāve bija īsta, un Manas asinis bija īstas 

asinis. 

7 Kamēr Skolotāja ķermenis gulēja kapā, Dievišķais Gars izgaismoja tās vietas, kur Viņu gaidīja 

taisnie un grēcinieki, lai Viņa žēlastība ievestu tos jaunā laikmetā. Jo Jēra asinis pavēra ceļu garīgai 

attīstībai ne tikai šīs pasaules būtnēm, bet arī Garīgās ielejas būtnēm. 

Pēc tam, kad šī mīlestības misija bija pilnībā izpildīta, Kristus miesa saplūda ar Dievišķo Garu tādā 

pašā veidā, kādā Viņš bija pieņēmis cilvēka veidolu. 

8 Tā kā Jēzus ķermenis nav nācis no "zemes "*, kāpēc Viņam būtu bijis jāmaksā tai nodoklis kā 

visiem cilvēkiem? 

Viņš jums teica: "Mana valstība nav no šīs pasaules." 
* T.i., radīta saskaņā ar zemes dabiskajiem likumiem. 

9 Klausoties Manā mācībā, jūsu gars pamostas jaunai dzīvībai, jo tas ir ēdis mūžīgās dzīvības maizi, 

kas ir Mans Vārds. Stipriniet sevi ar Manu mācību, jo tuvojas laiks, kad cilvēki kā izsalkuši vilki metīsies 

uz jums, lai jūs tiesātu, un Mana griba nav, lai jūs savu ticību un savu mieru atstātu vajātāju rokās. 

10 Izmantojiet laiku, kamēr Mana Manifestācija vēl ir ar jums šajā formā, jo, ja jūs šodien neiedegsiet 

savas lampas, tad rīt jūs ilgosieties pēc šī mācību un žēlastību laika un raudāsiet, vēloties atkal dzirdēt 

Manu Vārdu. Daudzi teiks: "Mācītāj, ko es gribētu dot, lai vēlreiz dzirdētu kādu no Tavām mācības runām 

caur tiem, kurus es tik ļoti nosodīju kā nepilnīgus." 

11 Patiesi izmantojiet Manas pamācības - tagad, kad Es jums tās dodu caur šiem Maniem bērniem, 

kurus Es esmu izvēlējies un sagatavojis. Es esmu licis no viņu lūpām plūst gudrības un mīlestības vārdiem. 

Viņi, nododoties, ir novērsušies no pasaules, un jūsu dēļ viņi dzer ciešanu biķeri, zinot, ka viņi ir Tēva 

instruments Viņa vienotībai ar jums. 

12 Pat tad, ja jūs steidzaties uz šīm pazemīgajām tikšanās vietām, lai dzirdētu Manu Vārdu šajā laikā, 

jūs joprojām varat sūtīt savu lūgšanu tur, kur atrodaties (šobrīd): Vai tas būtu klusā istabā, vai tur, kur jūs 

pelnāt dienišķo maizi, uz ceļa, ielejā vai upes krastā - visur Es uzklausu jūsu lūgumus. 

13 Mācieties attīrīt savu sirdi un pacelt savu garu uz Mani, lai jūs varētu saņemt garīgu sadraudzību 

(ar Mani). Neaizmirstiet, ka jūs nesat Mani savas būtnes dziļākajā iekšienē. Pacelieties uz Mani, lai tad, 

kad pienāks 1950. gada pēdējais brīdis, jūsu gars nebūtu šausmu pārņemts, sakot: "Kungs, Tu esi novērsies 

no mums." Patiesi Es jums saku: tas, kurš sevi sagatavos, no šī brīža savienosies garā ar Manu Dievišķību. 

14 Ja jūs būtu izmantojuši kādu no daudzajām mācībām, ko Es jums esmu devis, un tā mācība būtu 

Bauslība, kas vadītu visas jūsu dzīves darbības, patiesi, Es jums saku, ka Man vairs nebūtu nepieciešams 

būt jūsu vidū, jo tajā, ko jūs līdz šim esat dzirdējuši, ir ietverta visa Mana mācība. 
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15 Vēlreiz Es jums dodu Savu Vārdu, lai jūsu gars sajustu, ka ir mūžīgās dzīves mielastā. Esiet 

atsvaidzināti kā Mans apustulis Jānis, kad apcerat atklāsmes par aizsaules pasauli. 

16 Tajā laikā jūsu vidū izzudīs visa neticība, jo Es jūs atstāju kā ticības lukturi, kas iedegts starp 

cilvēkiem. 

17 Katru reizi, kad Es iepazīstinu jūs ar Sevi un nododu jums Savu Vārdu, jūsu sāpes atkāpjas, jo jūsu 

gars jūt Manu klātbūtni un atsvaidzinās ar Manu mīlestību. 

18 Mani klausās ne tikai tie, kas pulcējas šajās sapulču vietās, bet arī lieli garu leģioni, kas ir klāt šajā 

manifestācijā un saņem Manu gaismu. Šo ļaužu vidū ir tie, kas uz zemes bija jūsu vecāki, jūsu biedri, jūsu 

bērni. Visi ir evolūcijas kāpņu augšupceļā. 

19 Kad dzirdat Mani šādi runājam, jūsu sirdis pārņem prieks, un jūs jūtat, ka šajos brīžos atveras paša 

Tēva godība, lai izlietu savu žēlastību uz katru Kunga radību. 

20 Manas mīlestības gaisma, kas ir izgaismojusi visu Manu bērnu attīstības ceļu, lika dažiem 

zinātniekiem sajaukt savas idejas, kad viņi saskārās ar faktu, ka radīšanas pirmsākumi nav tādi, kādus viņi 

bija iedomājušies. Bet Es uzrunāšu viņus no "kalna augstuma", un Manas balss vardarbība satricinās zemi 

caur stihijām un parādīs viņiem patiesību. 

21 Cilvēki, ja jūs vēlaties vienoties ar Manu Dievišķību, neskatieties uz šiem balss nesējiem, caur 

kuriem Es daru Sevi zināmu, kā uz augstākām būtnēm. Studējiet un izziniet Manu Vārdu, tad jūs jutīsieties 

kā Manā svētnīcā un priecāsieties par Manas mācības garīgo nozīmi. Tā jūs kļūsiet stipri, lai liecinātu, ka 

šis ir Trešais Laiks un ka tajā Es esmu atklājies cilvēkiem kā Svētais Gars. 

22 Šobrīd Es izvēlos cilvēces vidū Savus jaunos mācekļus, sacīdams vīriešiem: "Atjaunojieties!" un 

sievietēm: "Nekristu vairs!". Jūs visi esat attīrīti ar Manu piedošanu, lai sāktu jaunu dzīvi. 

23 Jūs, kas esat nogaršojuši daudz rūgtuma, tagad dzeriet pienu un medu no šī mīlestības kausa, ko Es 

jums piedāvāju. 

24 Priecājieties, ka jums pieder šis garīgais labums. Neskumstiet pārāk daudz par miesas uzturu, 

atcerieties, ka Es jums esmu sacījis: "Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no 

Dieva". 

25 Jūs visus Es atradu pazudušus un parādīju jums ceļu, sacīdams: "Es esmu Ceļš, Patiesība un 

Dzīvība, sekojiet Man līdz galam." 

26 Es nevienu neesmu piespiedis Man sekot, un Es nevienam nedraudu, ja viņš Man sekos. Protams, 

ir izpirkšanas likums, ko katrs pats sev rada, lai viņa dvēsele varētu attīstīties un sasniegt savu šķīstību un 

gaismu. Taču mūžīgās uguns elles nav, tāpat kā nav Dieva soda. Neinterpretējiet nepareizi to, kas jums 

tika stāstīts pagātnē, izmantojot alegorijas. 

27 Šodien jūs klausāties Mani, un katrs no jums apzinās savu misiju, kamēr Elija kā nenogurstošs 

Kunga kalps pulcē 144 000 jaunu mācekļu, 12 000 bērnu no katras šīs tautas cilts, lai viņi saņemtu uz 

savas pieres zīmi, kas viņus identificē kā Trīsvienības un Mārijas garīdzniekus. 

28 Kad dzīves ceļā jūtaties noguruši, nāciet pie Manis un atpūtieties, klausoties šo Vārdu, jo Es 

joprojām esmu ar jums. 

29 Šis Vārds ir maize, ko es nesu tavai mutei. Tās garīgā nozīme ir kristāldzidrs ūdens, kas palīdz 

attīrīt dvēseli no visiem traipiem. 

30 Jūs baidāties, ka vētras jūs novirzīs no šī ceļa un jūs kļūsiet vājš miesas kaislību priekšā. Jūs 

baidāties no cilvēku runām, no viņu spriedumiem, jūs baidāties no pasaules, kas ar saviem daudzajiem 

kārdinājumiem jūs attālina no Manis. 

31 Tā kā jūs neesat sapratuši Manu Vārdu, jūs domājat, ka Es jums pieprasu atteikties no visa 

materiālā, lai gan Es jums mācu, ka jums jādod garam tas, kas tam pieder, un matērijai tas, kas pieder 

jums. Kamēr jūs atradīsieties asaru ielejā, tikmēr jūs nesasniegsiet pilnību. Bet jums ir jāapbruņojas ar 

mīlestību un žēlsirdību, ko izplatāt starp saviem brāļiem, lai sasniegtu garīgo ieleju un novāktu sējas 

augļus. 

32 Noslēpums, ko Es jums atklāju, ir Mans Gars, kas ir aiz Jēkaba kāpnēm. Es neesmu uz "kāpnēm", 

jo esmu perfekts. Uz tās atrodas tikai tās būtnes, kas virzās uz pilnību. - Kas var just, ka Mana mācība ir kā 

smaga nasta viņa garam? Ja salīdzināsiet tā svaru ar krusta svaru, jūs sapratīsiet, ka tagad Es esmu jūsu 

palīgs*.  
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* Skatīt 8. piezīmi pielikumā 

33 Kas var no Manis attālināties, jo Es esmu visur? Daži cenšas attālināties no Manas Klātbūtnes, lai 

slepeni sētu sēklu, ko Es viņiem esmu uzticējis, un novāktu ražu sev, bet Es jums dodu auglīgus laukus. 

Tam, kurš mēģina izņemt sevi, būs jādodas uz tuksnesi. - Kad kāds ir redzējis, ka kāda sēkla dīgst baltajās 

smiltīs? Tur viņi nepiedalīsies mielastā, ko jūs baudāt kopā ar Mani, un vientulībā neklausīsies to putnu 

treļļos, kas jūs iepriecinājuši ar savu dziesmu. 

34 Tas, kurš savā sirdī jūt vēlmi atteikties no krusta, nav sapratis tā uzdevumu vai likteni. 

35 Cik daudzi no jums atzīst sevi par vainīgiem un grēciniekiem Manā priekšā, un tomēr ir no tiem, 

kas Mani mīl! Cik daudzi sludina, ka mīl Mani, bet viņiem nav pat ticības Man! Viņi tic, kad saņem 

labumus, bet, kad viņus piemeklē pārbaudījums, viņi Mani noliedz! 

36 Šis Trešais Laiks ir bijis aicinājums jūsu garam, aicinājums, lai jums būtu žēlastība būt starp tiem, 

kas saņem Trīs Laiku dievišķos augļus. 

37 Kad cilvēce atradās visaugstākajā samaitātības augstumā, Mana Gara gaisma nolaidās - pārveidota 

cilvēkam saprotamos vārdos -, lai viņu glābtu. Viņi parāda viņam izpirkšanas ceļu, palīdz viņam to izpildīt 

un palīdz viņam saprast, kāda atlīdzība viņu gaida. 

38 Jums, kas Mani dzirdat, Es saku: nevelciet netīrus putekļus uz savām "sandalēm", meklējiet Mani, 

Es esmu jūsu pestīšana. Es esmu tā laiva, kas izglāba jūs no kuģa bojāejas, aiznesa jūs no grēka plosošās 

jūras, lai aizvestu jūs uz apsolījuma zemi. 

39 Kāpēc savā dzīves ceļā esat saskāries ar sāpēm? Kāpēc jūsu kājas ir sasitušās pret ceļa 

akmentiņiem? Kāpēc slāpes jūs moka kā nogurušus klejotājus? Tas ir tāpēc, ka jūs agrāk gājāt pa to pašu 

ceļu un neattīrījāt ceļu tiem, kas nāca pēc jums, jo nezinājāt, ka jums būs jāiet pa to atkal. Bet ja jūs nekad 

neesat remdējuši slāpes kādam, kas slāpst, kā jūs varat gaidīt, ka kāds remdēs jūsu slāpes? 

40 Es vienīgais remdēju jūsu gara slāpes pēc mīlestības un miera. Mans Vārds ir kristāldzidrs ūdens, 

kas izliets jūsu vidū. Izbaudiet to, kad to dzerat, aiciniet to darīt arī savus brāļus, un patiesi, es jums saku, 

jūs beidzot piedzīvosiet vienotību un mieru dvēselēs. 

41 Ja Otrajā Laikā jūsu acis Mani redzēja, jo Es nācu kā cilvēks, tad šodien Es nāku garā. Ja jūsu 

fiziskās acis Mani nav redzējušas, tad jūsu gara jūtīgums noteikti Mani ir sajutis, jo Es jums daru Manu 

Klātbūtni jūtamu. Kurš no tiem, kas Mani dzird, nav sajutis Mani savā sirdī? Kurš no jums nav trīcējis no 

Mana Vārda, kas ir kā caururbjošs skatiens, kas ar savu gaismu sasniedz jūsu garu? 

42 Es runāju ar jums kā Skolotājs, nevis kā Tiesnesis. Nemeklējiet Mani kā tiesnesi, jo tā vietā, lai jūs 

tiesātu, Es vēlos jūsu vidū izplatīt mierinājumu un dzīvību. 

43 Es esmu atvēris jūsu acis, lai jūs saprastu, ka Mans Likums tiek aptraipīts uz zemes, bet ne tādēļ, 

lai jūs tiesātu tos, kas to pārkāpj. Mācieties Manu Bauslību, lai jūs nekļūdītos, kad cilvēki to no jums slēpj, 

un lai jūs zinātu, kā vadīt to, kas staigā tumsībā. 

44 Tu neesi nācis (pasaulē), lai kādu pazemotu. Patiesībā es jums saku: Pirms tas notiek, jums būtu 

labāk nerunāt par Manu darbu, citādi nāve pārtrauktu jūsu dzīvību. 

45 Cilvēki, jūs nezināt, ko Es jums esmu sagatavojis. Nedomājiet, ka tas, ko esat dzirdējuši līdz šai 

dienai, ir viss, ko Es jums saku; Es jums vēl atklāsim lielas mācības; jūs saņemsiet ļoti lielas dāvanas. 

46 Manas pamācības nāk jums palīgā, lai jums izdotos savienot savu garu ar garu ar jūsu Tēvu, jo tajā 

ir jūsu glābšana. Atveriet savu sirdi, lai jūs varētu tajā glabāt Mana Vārda dārgumu, līdz pienāks brīdis, 

kad jums tas būs jāatklāj saviem brāļiem. Jo tas ir Vārds, kas pārveido grēcinieku un dziedina slimo. 

47 Pēdas, ko es jums atstāju šoreiz, nav asiņu, bet gan gaismas pēdas. Nāciet pie Manis, mācekļi, un 

atveseļojieties no savām ciešanām. Ar Manu Vārdu remdējiet savu izsalkumu un slāpes pēc mīlestības un 

miera, lai tad, kad Es jūs apbēršu ar garīgām lietām, jūs būtu kā Jaunavas no Manas līdzības: ar degošām 

lampām, gaidot šķīsto Laulāto, lai jūs varētu Viņu uzņemt, kad Viņš klauvē pie jūsu durvīm. 

48 Tas, kurš glabā Manu Vārdu savā sirdī un tic tam, gūs mieru un laimi uz pasaules ceļiem un 

sasniegs savu garīgo augšupeju uz ceļa, kas ved uz Manu Valstību. 

49 Ar mīlestību Es jums dodu Savu Vārdu, lai dotu jums patiesu dzīvību un mācītu jums darīt to pašu 

cilvēku vidū, kur ir tik daudz mirušo ticībai. Viss, ko jūs darīsiet Manā vārdā, piepildīsies jūsu brāļos. Bet, 

ja jūs savā ceļā tā vietā, lai svētītu, zaimotu vai tiesātu savus tuvākos, patiesi, Es jums saku, jūs paši sevi 

nosodīsiet, jo ar mērauklu, ar kuru mērojat, jūs tiksiet mērīti. 



U 45 

94 

50 Ja esi Mani sāpinājis, lūdz Man piedošanu. Ja tavs brālis tevi ir sāpinājis, piedod viņam, jo viņš 

varbūt nezina, ko ir izdarījis. Ja, no otras puses, jums joprojām sāp, lai gan jums ir tik daudz gaismas, ko 

saņemat no mācībām, jūs nevarat teikt, ka esat nevainīgi. 

Ja jūs nodarītu apvainojumu, jūs būtu cietāki par klinti, jo es jūs mācu, lai jūs būtu cēli saviem brāļiem. 

51 Studējiet Manu Vārdu, lai nāve jūs nesagaidītu nesagatavotus un tumsa neaizklātu jūsu gara ceļu 

uz attīstību. Mana pamācība ir vienīgā grāmata, kurā ir patiesība no pirmā līdz pēdējam vārdam. Šo 

Grāmatu Es esmu atvēris jūsu priekšā no jauna šajā laikā, lai pamodinātu jūs mūžīgajai dzīvei un vienotu 

jūs Savā mīlestības nožogojumā, jo Es redzu jūs pazudušus kā avis bez gana. 

52 Šeit ir Tā balss, kas aicina garus, lai atbrīvotu tos no pasaules problēmām. Daži no Maniem 

bērniem atpazina balsi, bet citi ne, jo viņu prāti, kas bija apžilbināti ar šī laika materiālismu, to neatpazina. 

Bet Es, Gans, kam ir deviņdesmit deviņas avis Manas Mīlestības ganāmpulkā, kas ir Mana Valstība, esmu 

nācis uz zemi, lai meklētu pazudušo. 

53 Cik ilgi jūs esat barojušies ar rūgtiem augļiem, kas lika jums aizmirst patiesās dzīves augļu 

saldumu, un tikai tad, kad jūs dzirdējāt Manu Vārdu, jūs atkal sajutāt, kas ir patiesā gara barība. 

54 Agrāk jūs velti meklējāt un meklējāt ceļu uz savu garīgo augšupeju, jo jūs nomāca jūsu grēku 

sāpes. Šodien Es esmu jūs apvienojis, Es esmu jūs pavairojis un licis jums iepazīt savas dāvanas. Bet 

patiesi Es jums saku: pirms jūs šīs žēlastības dēļ krītat iedomībā un gribat tiesāt grēcinieku vai cenšaties 

pazemot to, kurš ir kritis par zemu, atcerieties un pārdomājiet mācību, ko Es jums devu Otrajā Laikā, kad 

pie Manis tika atvesta laulības pārkāpēja; atcerieties līdzību par farizeju un muitnieku un par labo 

Samarieti. Šo mācību garīgā nozīme ir mūžīga. Šodien, rīt un uz visiem laikiem jūs varat tos pielietot savā 

dzīvē. Tās ir līdzības, ko Es jums devu Otrajā Laikā, reizēm upes krastā, reizēm tuksnesī vai kalnā; tās bija 

Dievišķā Vēsts, ko Es jums nesu Jēzū, pirms cilvēki Mani sagūstīja, lai Mani nosodītu un sistu krustā 

Jeruzalemē. 

55 Tā bija Mana griba, lai Mans Vārds dzīvotu jūsu sirdīs, lai no tā plūstu žēlsirdība un mīlestība, un 

jūs dotos dziedināt slimos, negaidot par to atlīdzību, jo jūs darāt labu no mīlestības pret saviem brāļiem. 

56 Nesauciet sevi par spirituālistiem, ja savā sirdī izjūtat riebumu pret slimniekiem vai riebumu, ja 

viņu ķermenis ir ietīts lupatās. Jūs nebūsiet Mani mācekļi, kamēr jūs nošķirsieties no grēciniekiem, 

baidoties, ka jūsu sirds tiks inficēta. 

57 Lūk, šeit ir Mans jaunais Vārds, lai jūs to apvienotu ar to, ko Es jums devu agrāk. Caur dažādu 

starpnieku prātiem es jums to esmu devis šajā laikā, lai jūs tajā gūtu apstiprinājumu tam, ka tas, kas tika 

teikts caur vienu muti, tika teikts caur visiem. 

58 Gatavojieties, vīrieši un sievietes, jo starp jums ir tie, caur kuriem Es jums došu Savu Vārdu. 

59 Lūk, vīrs, kas klauvēja pie jaunavu durvīm, un, tā kā tās viņu gaidīja, tās atvēra un uzaicināja viņu 

iekšā, un viņu namā notika mielasts. 

60 Daži no jums ir apsēdušies pie mīlestības galda, lai ēstu Mana Vārda maizi un dzertu vīnu, kas ir 

Mana Vārda dievišķā būtība. Cik daudzi no jums bija kopā ar Mani Otrajā laikmetā un klausījās Mani. Citi 

redzēja Manus apustuļus provincēs, sējot sirdīs ticības sēklu Kristum un nesot cilvēkiem patiesības 

pierādījumus, dziedinot slimos, šķīstot trūcīgos un mierinot cietējus. Bet tie, kas toreiz netika pie maltītes, 

ēdīs šodien, un tie, kas nebija šajā pasaulē, ēdīs šodien. 

61 Es no jauna izvēlos Savus mācekļus. Atcerieties, ka Otrajā Laikā Es mazgāju kājas divpadsmit 

apustuļiem, kurus biju izraudzījies pēc Savas žēlastības, un piespiedu tiem mīlestības skūpstu, lai jūs 

saprastu: Ja Kungs tā rīkojas, tad ko tad jums vajadzētu darīt ar saviem brāļiem? 

62 Pilns pazemības Es nāku jūs mierināt un glābt, lai, kad jūs sākat pildīt savu misiju rādīt cilvēkiem 

ceļu, jūs pa ceļam atstātu lēnprātības pēdas. Kas nav nomazgājis savas "kājas", pirms viņš sāk savu dienas 

darbu, - kādu tīrības zīmi viņš varēs atstāt aiz sevis? 

63 Šeit ir Jērs, kurš brīvprātīgi upurēja Sevi, lai Viņa asinis būtu visos Viņa bērnos kā dzīvības 

simbols un lai Viņa pēdas iezīmētu cilvēka garīgās attīstības ceļu. 

64 Es redzu jūsu vidū tos, kas Man sekos, bet arī tos, kam nāksies izliet asaras un kas dos lielus 

solījumus, lai vēlāk pagrieztu Man muguru. Es joprojām esmu jūsu vidū, izmantojiet mirkļus, jo drīz Es 

jūs atstāju un no bezgalības kontemplēšu to, kā piepildīsies tie, kas saņēma šo mantojumu. Ikviens, kurš 

šķīstīs savu sirdi, lai nodotu tālāk Manu Vārdu, būs stiprs ar savu šķīstību, žēlsirdību, mīlestību un 

pazemību. Bet tas, kurš paaugstina sevi un nodod Manu Darbu, būs vājš kārdinājumu priekšā. 
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65 Jūsu tauta ir atvērusi savus vārtus, pa kuriem ir ieradušies lieli ļaužu pūļi no dažādām tautām, jo Es 

jums esmu teicis, ka šajā laikā nebūs divpadsmit izredzēto, bet gan divpadsmit tūkstoši no katras no 

divpadsmit ciltīm - simts četrdesmit četri tūkstoši, kas nesīs Manu Vārdu cilvēcei. Daži atrodas garīgajā 

ielejā, citi - matērijā. Tos, kas dzīvo citā pasaulē un nav iepazinuši šo mācību, Es darīšu atkal nākt miesā, 

lai tos visus sapulcinātu uz zemes. Tie būs tie, kas mīlestības pret saviem brāļiem dēļ nesīs upura krustu un 

dzers rūgtuma kausu. 

66 Šodien jūs ēdat Debesu Valstības maizi un dzerat Debesu Valstības vīnu ar Manas mācības garīgo 

jēgu, kamēr cilvēce turpina pārstāvēt šo mācību ar zemes maizi un vīnu. 

67 Pulcējieties ap Mani, lai jūs cits citu pasargātu un justos stipri, jo vilki jūs gaida, un farizeji, kas 

slēpjas ļaužu vidū, ir tie, kas bija vakar. Viņi vēl nevar Mani atpazīt, jo viņu maņas ir apjukušas. Tie ir 

liekuļi, kas savus grēkus slēpj aiz izliktās šķīstības. 

68 Vērojiet un lūdzieties, jo viņi pirmie jums pateiks, ka es esmu viltus Kristus. Daži jums norādīs uz 

Pirmā laikmeta pravietojumiem, bet citi - uz Otrā laikmeta pravietojumiem, cenšoties pierādīt, ka šis 

laikmets ir nepareizi pareģots. Viņi jums teiks, lai jūs neļaujaties šo sludinājumu vilinājumam. Patiesi Es 

jums saku: Sargieties no tiem un no tiem, kas ir paņēmuši tikai Manu Vārdu un kam nav spēka darīt 

darbus, kas pārliecina ar savu patiesību. 

69 Vai jūs pārbaudāt sevi savas sirdsapziņas priekšā un vaicājat sev, vai slimie ir kļuvuši veseli, vai 

jūs esat sajutuši mieru, klausoties Mani, vai jūs esat sajutuši iedvesmu darīt labu un mīlēt cits citu, vai esat 

atjaunojuši sevi? - "Jā," jūsu sirdsapziņa jums ir atbildējusi. 

70 Atcerieties un izdzīvojiet pagātnes laikus. Šeit ir galds, uz kura ir nolikts ēdiens, kas dod mūžīgo 

dzīvību. Atkal Es jums saku, ka Mana Miesa un Manas Asinis šodien ir pārstāvētas ar Manu Vārdu. 

Pietiek ar vienu šīs maizes drusciņu, lai garam dotu mūžīgo dzīvību. Slimie, kas nobaudīs šo maizi, kļūs 

veseli, un, kas dzers šo vīnu ar gara pacēlumu un cieņu pret Manu mācību, tas saņems mieru uz visiem 

laikiem. 

71 Kas cilvēka nāves stundā atceras Manu Vārdu, tā garā būs dāvanas un žēlastības, kas ir Viņā 

(Manā Vārdā), lai viņš, izejot ārā, varētu redzēt Mana Svētā Gara gaismu. 

72 Tēva slepenās domas tika atklātas nabadzīgajiem un pazemīgajiem. Kas dzers šo vīnu, tas jutīsies 

stiprināts savā garā; kas aizver lūpas, lai nedzertu to nāves baiļu dēļ, tam nāve būs viņā, un tikai Mana 

mīlestība spēs viņu uzmodināt. Bet tad, ja tāda būs Mana griba, Es nāksim pie viņa un sacīšu: "Kāpēc tu 

neesi dzēris no Mana vīna? Celieties, Es esmu Tas, kas runājis caur cilvēka muti, un Viņš ir Tas, kas jūs 

šodien paceļ žēlastības dzīvei. Kam, ja ne Man, ir vara uzmodināt mirušos dzīvībai?" 

73 Kad Es jums dodu Savu mācību, Es pārdomāju katra klātesošā sirdi. Daži atdod Man savu sirdi, 

kas ir barojusies ar Manu Vārdu, līdz tā ir apmierinājusi savu izsalkumu pēc mīlestības un mierinājuma. 

Citi domā par to, kā viņi varētu iznīcināt šo darbu, jo netic tam, un viņus satrauc lielais pūlis ar dedzīgām 

sirdīm, kas pulcējas šajās sapulču vietās, lai dzirdētu Manu Vārdu. 

74 Ēdiet šo maizi, jo tajā ir mūžīgā dzīvība. Dzeriet vīnu, tā garīgais saturs ir dievišķā garša, kas 

piemīt Manam Vārdam. 

75 Neaizmirstiet darbus, ko Es jums esmu darījis, lai arī jūs tos darītu saviem brāļiem. Kā Es jūs esmu 

mīlējis, tā mīliet savu tuvāko. Nosēdiniet trūcīgos pie sava galda un ierādiet viņiem vislabāko vietu pie 

galda. 

76 Katrā Manā Vārdā* ir daudz atklāsmju, lai jūs iegremdētos to izpētē, jo tuvojas Manas aiziešanas 

brīdis, kad jūs jutīsieties vientuļi. Jūs paliksiet kā avis starp vilkiem, bet es jūs mierināšu. Tad sāksies jūsu 

misija, un daži dosies uz mājām, citi uz provincēm, bet vēl citi uz citām tautām. Jūs būsiet labi strādnieki 

Manos laukos un nenogurstoši sēsiet Manas miera un mīlestības sēklas. Bet jums nebūs jāved līdzi 

dubultie maisi ar krājumiem ceļojumam - es jūs ar tiem nodrošināšu. Jums nebūs jābaidās ne no 

laikapstākļu, ne dabas stihiju nedienām, jo Mana Klātbūtne ir visās radītajās lietās. 
* Termins "vārds" šeit nenozīmē atsevišķu vārdu, bet gan dievišķās domas izklāstu ar cilvēku vārdiem. 

77 Es jūs aizvedīšu uz mājām, kur dzīvo tie, kas dalīsies jūsu ticībā. Viņi jūs uzņems ar prieku, un tur 

jūs aicināsiet citus pulcēties uz lūgšanu un nesīsiet viņiem Manu vēsti. Šie "pēdējie" kļūs par "pirmajiem" 

un dosies kā jauni apustuļi sēt, kā jūs viņus esat mācījuši. 
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78 Ļoti plaši ir Mani lauki, bet sējēji vēl ir ļoti maz, tomēr Mana griba ir, lai laikā, kad Es jums vēl 

dodu Savu pamācību šādā veidā, simts četrdesmit četri tūkstoši tiktu izvilkti. Jo tie būs tie, ar kuru 

starpniecību Es darīšu Sevi zināmu cilvēcei šajā laikā, un par ikvienu, kas liecinās par Mani, Es arī 

liecināšu, tāpat kā ikvienam, kas Mani nodos, būs jāstājas Mana tiesas priekšā. 

79 Redzi, jūs visi esat ēduši no Jēra, bet Es redzu starp jums vienu, kas Mani nodos. Ne šajā mirklī, ne 

šajā naktī, bet tad, kad, pasaules kārdinājumu vilināts, viņš pieņem mirdzošās monētas par brāļu balvu. Tā 

kā neviens nezina, kas tas varētu būt, jūs savā sirdī jautājat: "Skolotāj, kas tas ir?" - Es jums tikai saku: 

"Uzmanieties un lūdzieties, lai jūs neiekrītat kārdinājumos." 

80 Ir arī tāds, kas Mani noliedz šajā laikā, un tas drīz būs; tieši šonakt kāds noliegs, kur viņš ir bijis un 

kam viņš ir piederējis. - Neviens lai nenoliedz Mani pasaules baiļu dēļ, jo viņa sāpes būs ļoti lielas. 

81 Reiz Jēzus devās uz olīvu dārzu, lai lūgtos, jo tuvojās Viņa upurēšanas ceļojums. Šodien es jums 

saku: Lūdzieties un atcerieties šo piemēru, lai jūs varētu rast spēku Kungā. Patiesi Es jums saku, ka 

biķeris, ko Es toreiz dzēru, bija ļoti rūgts, bet arī tas, ko šī cilvēce Man šodien atkal pasniedz, - cik tas ir 

rūgts! Tajā ir visas cilvēku asaras, asinis un sāpes. 

82 Tādēļ, mīļie mācekļi, Es mācu jums lūgties, lai jūs būtu gatavi lielajiem apmeklējumiem. Tomēr 

nekad visu cilvēku grēks nebūs uz viena. Tikai Kristus uz Saviem pleciem nesa visas cilvēces grēku - no 

Ādama līdz pēdējam. 

83 Tie, kas iekšēji ņirgājas par šīm izpausmēm, ir tie, kas spļāvuši Man sejā, un tie, kas tiesā Mani 

tagad, ir tie, kas skāra Mani Otrajā Laikā. Šīs cilvēces grēks un tumsa ir cietums, kurā es saņemu visas 

mokas. 

84 Sagatavojieties, jo neticīgo pūļi un apjukušo garu leģioni jūs vajās. Bet tad Es tiem sacīšu: 

Atkāpieties no Maniem mācekļiem, viņi nav vainīgi. 

85 Vērojiet un lūdzieties, dzīvojiet mierā, un jums būs Mans spēks jūsu garā, jo jūs barojaties ar 

mūžīgās dzīvības maizi. 

86 Jums ir pienācis laiks atcerēties Kristu, Dievišķo Skolotāju, Viņa pēdējos mirkļus pie krusta, tās 

tumsas stundas pasaulē, kad Mana Klātbūtne izgaismoja garus, kas Mani gaidīja. 

87 Uz jaunās Golgātas cilvēce Mani ir paaugstinājusi šajā trešajā laikmetā, un no Mana krusta Es jūs, 

cilvēki, kontemplēju. Mana Gara gaisma nolaižas pār cilvēci kā tajā laikā, kad Manas Asinis pilienu pēc 

piliena izlija pār cilvēci. Manas Dievišķās ciešanas ir kā brūces, kas plīst cilvēku nepateicības un grēku 

dēļ. Bet šodien no tām izplūdīs žēlastības ūdens, lai aklie varētu redzēt un ļaundari tiktu atpestīti. Ja tu 

ievainosi koku, no tā izplūdīs dzīvības sulas: Es esmu patiesās dzīvības koks, kas dod jums dzīvību, kad 

jūs cenšaties to iznīcināt. 

88 Kas man palīdzēs nest krustu šajā laikā? - Jūs, mācekļi! Un kas raud par saviem grēkiem, nožēlo 

grēkus un atjauno sevi, tas paliks cilvēces atmiņā kā tā grēciniece, kas ar savām asarām samitrināja Manas 

kājas un nosusināja tās ar saviem matiem. 

89 Svētīgi tie, kas savā sirdī jūt sava Kunga sāpes, Viņa slāpes pēc mīlestības, jo Es ļausim viņiem 

ieraudzīt Mani visā Manā godībā aizsaulē. 

90 Lai gan uz zemes nāve, ko cilvēki bija sagatavojuši Jēzum, atdalīja Viņu no Viņa mīlošās Mātes 

rokām, šodien mūžībā Māte un Dēls ir vienoti dievišķā mīlestībā. Jo jums jāzina, ka, ja Kristus ir Dieva 

Vārds, tad Marija ir Dieva mātes maigums, un no bezgalības, tuvu krustam, kuru jūs no jauna esat Man 

sagatavojuši, Viņa mīļi izpleš savu apmetni, lai jūs apklātu, un Viņa vērš uz jums savu piedošanas pilno 

mātišķo skatienu. 

91 Neaizmirstiet šīs izpausmes, un, kad 1950. gads būs beidzies, pulcējieties kopā, lai atcerētos šīs 

mācības. Tad jūsu acis pārplūdīs asaras no skumjām un tajā pašā laikā no prieka - no skumjām, jo jūs 

atcerēsieties laiku, kad klausījāties Manus vārdus, un no prieka, jo beidzot esat iestājušies laikā, kad notiek 

savienošanās no gara ar garu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 46  
1 Svētīgi jūs, kas steidzāties, kad dzirdējāt mīlestības aicinājumu, aicinot jūs uz garīgo mielastu, lai 

baudītu mūžīgās dzīves ēdienu. Es esmu jums to atnesis, pildot apsolījumu, ko devu jūsu garam caur Jēzu. 

2 Kad Es redzu, ka jūs nogurstat savā attīstības ceļā, Es tuvojos, lai piepildītu jūs ar spēku, un saku 

jums: "Ejiet soli pa solim līdz dzīves ceļa beigām ar cerību sasniegt Apsolīto zemi. Tur jūs atradīsiet 

atalgojumu par savu ticību un neatlaidību - svētīgo un patieso mieru, pēc kura jūsu gars tik ļoti ilgojas." 

3 Ak, Mana labā labpatikas tauta, ko Es saucu par Israēlu, gaismas bērns un Svētā Gara māceklis, 

nepievērsiet uzmanību tam, vai jūsu miesa ir ietīta lupatās vai kājas ir kailas, jūsu garīgā cieņa nav balstīta 

uz materiālo. Pārbaudiet savas dzīves darbus sirdsapziņas gaismā, lai jūs zinātu, vai jūsu dvēsele ir tīra no 

grēka. 

4 Ja jums sāp jūsu brāļu šaubu un izsmiekla dēļ, apstipriniet to. Vai jūs zināt, vai tad jūs toreiz 

nesaucāt Pilātu, lai Mani sistu krustā? Vai tu zini, vai tu neesi bijis starp tiem, kas vajāja Manus apustuļus 

un deva viņiem dzert ciešanu biķeri? 

5 Uz šo jautājumu jūs klusējat, bet Es jums saku: "Piedodiet, kad esat aizvainoti, nedariet no 

Maniem vārdiem abpusēji asus ieročus, lai ievainotu savus brāļus. Šajā laikā jūsu attīstītais gars sasniegs 

mieru; tas vadīs visus jūsu darbus, vārdus un domas. Jūsu garīgais vecums vairs nav bērna vecums, un ar 

Manu pamācību jūs esat pārstājuši būt mazi bērni un kļuvuši par mācekļiem. 

Veiciet savus darbus Manas Doktrīnas ietvaros, nemainot un neprofanējot to. Neizslēdziet nevienu no sava 

uzņēmuma, pat ja redzat kādam no saviem brāļiem traipus vai trūkumus. Nesakiet, ka tā ir raupja malka, ja 

kāds papildina Manu mācību ar nepilnīgām idejām vai slikti izmanto savas dāvanas. - Labojiet viņu ar 

mīlestību un vadiet viņu ar žēlsirdību. 

Tikai gadījumā, ja viņš sastingst savās ļaunajās tieksmēs un jūs nepareizi novērtē, atturieties no viņa, 

lūdzieties par viņu un atstājiet šo jautājumu Man. 

6 Es jūs sagatavoju, lai jūs ar Manu gaismu atnestu augšāmcelšanos tiem, kas ir miruši žēlastības 

dzīvei, un lai jūsu lūgšana tos glābtu un jūsu darbi būtu pestījošs piemērs jūsu brāļiem. Mani bērni, 

padomājiet par to, ko jūs piedāvāsiet savam Tēvam, kad būsiet Viņa klātbūtnē. 

7 Tas ir Patiesības Gars, kas runā uz jums. Jūs esat atpazinuši koku pēc tā augļiem un šo avotu pēc tā 

dzidrā ūdens, tāpēc sekojiet šai pēdai. Bet ir nepieciešams, lai jūs attīrītu šo lielo mīlestību, ko izjūtat pret 

Mani, no visa egoisma, no visām nesaskaņām ar savu tuvāko, lai tā būtu tīra un Tēva cienīga. 

8 Esiet pazemīgi, pat ja jūtat, ka Radītājs jūsu būtībā ir ielicis lielas dāvanas. Atcerieties, ka es 

nevienam neesmu atnesis kroni, lai padarītu viņu par karali. 

9 Daudz ļaužu, kas ir sapulcējušies un klausās Manu Vārdu: jau tuvojas diena, kad jūs vairs 

nedzirdēsiet šo Vārdu un nejutīsieties vientuļi, lai gan Mana garīgā klātbūtne ir ar jums. Tad sāksies jauns 

periods, kurā Es jūs šķīstīšu miesā un dvēselē, kurā Es šķīstīšu šīs tautas Dieva pielūgsmi un ar to saistītās 

paražas, lai viņi tad dotos uz citām provincēm un citām valstīm nest Mana Vārda labo vēsti un ar saviem 

darbiem liecinātu par Manas Doktrīnas mīlestības mācībām. 

10 Es esmu pareģojis, ka pēc 1950. gada ļaužu pūļi, kas veido šo tautu, jau centīsies panākt savienību 

starp gariem, jo tad Es jums vairs nedošu Savu Vārdu caur cilvēka prātu. Ko tad jūs darīsiet ar Maniem 

baušļiem un Manām mācībām? Kāds būs jūsu garīguma, paklausības un ticības piemērs, ko jūs sniegsiet 

tiem, kas vēl tikai ienāks jūsu lokā? Kāds būs jūsu piemērs un sēkla, ko atstāsiet nākamajām paaudzēm? 

11 Apzinieties, ka šis laiks jau ir tuvu un ka tas būs garīgās vienotības (ar Dievu) sākums, elkdievības 

un reliģiskā fanātisma valdīšanas beigas. 

12 No tālām zemēm cilvēku grupas ieradīsies šajā valstī, lai meklētu šo liecību. Jūs uzņemsiet viņus 

ar visu savas sirds mīlestību un parādīsiet viņiem "Patiesās Dzīves Grāmatu", ko esat izveidojuši no 

mācībām, kuras Es jums esmu devis, neaizmirstot, ka jūsu darbiem un jūtām ir jābūt daļai no Grāmatas, 

kuru jūs pasniedzat. 

13 Izmantojiet atlikušos gadus, lai jūs mācītos un gūtu garīgu prieku, klausoties Manu Vārdu; 

nedodiet iemeslu, lai šis laiks kļūtu par spriedumu un sūdzību laiku. Neļaujiet tam nonākt līdz tam, ka no 

pirmā vārda, ko jums nesa Elijas vēstnesis šī pasludinājuma sākumā, līdz pēdējam, ko Es jums dodu, jūs 

maksājat (par savu nepaklausību) ar izpirkšanu un sāpēm. 
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14 Lai izvairītos no apgānīšanas, es attīrīšu šo "darba lauku" un apmeklēšu visus tos, kas ir saņēmuši 

amatus. Es paplašināšu šo attīrīšanu uz visām jūsu dzīves jomām, ne tikai uz garīgo. Tiem pašiem, kas ir 

apgānījuši Manu Bauslību, būs jārūpējas par to, lai traipi, ko tie uz tās uzklājuši, tiktu nomazgāti. 

15 Cilvēki, Es vēlos, lai Mans miers izpaužas caur jūsu garu, jūsu izskatu un smaidu. Es nevēlos, lai 

ciešanu nomocītā sejā atspoguļotos rūgtums vai nemiers. Jūs esat cilvēki, kas piedzimuši sāpēs un kam ir 

uzdevums tās uzvarēt; kas nesat savu krustu ar upuri un mīlestību, saliecot kaklu un pārvarot ķermeņa 

vājības. Iztukšojiet savu kausu ar pacietību, apzinoties, ka Mans Dievišķais Vārds ik mirkli dziedē jūsu 

brūces. 

16 Kad šis vārds nāks pie visas cilvēces? Šo "lakstīgalu "* treļļi nav nonākuši tālu, tie nav likuši 

Manas mācības saldajam skanējumam sasniegt dižciltīgo greznos namus vai vareno rezidences. Tie nav 

sasnieguši ar cilvēku asinīm aplieto kaujas lauku, nedz arī garus, kas nodarbojas ar jaunā Bābeles torņa 

celtniecību vai dzīvo jaunajā Sodomā. Bet vārds, kas izskanēs caur jūsu lūpām Manas parādīšanās pēdējos 

gados, būs tas, kas rīt sasniegs visus jūsu brāļus, jo šajos brīžos Es jūs šķīstu un sagatavoju. 
* Dievišķā vārda poētiska izpausme caur balss nesējiem. 

17 Tikai atraitņu un bāreņu žēlabas ir sasniegušas jūsu ausis kopā ar baumām par karu, ziņām par 

lielām grūtībām un traģēdijām, ko jūs vēl neesat pieredzējuši un cietuši. 

18 Jūs caur Mani esat uzzinājuši, ka esat Israēla tautas bērni, un no vēstures jūs zināt, ka senāk šī tauta 

sevi sauca par "Dieva tautu", par izredzēto, par to, uz kuru izlietas visas Debesu Tēva žēlastības. Šodien Es 

gribu, lai jūs zinātu, ka šī tauta, kuru Es esmu no jauna sūtījis uz zemi šajā laikā, nekad nav bijusi mīlētāka 

par citām tautām, un, kad tā saņēma no Manis daudzas žēlastības, tas bija ar nodomu, lai tā dalītos tajās ar 

citām tautām, lai tā būtu gaisma, ceļš, atvērta grāmata un pestīšana visiem tās kaimiņiem. 

19 Vai šī tauta pildīja savu misiju pagātnē? Vai tas piepilda šo mīlestības un brālības likumu tagadnē? 

- Ja jūs zināt šīs tautas seno vēsturi, tad jums nebūs svešs fakts, ka viņu neticības un nepaklausības dēļ tos 

piemeklēja lielas nelaimes, grūtības, gūsta, bads, mēris un pazemojumi. Tā nebija ne mīlestība, ne 

paklausība Manam likumam, ne arī tās tautas garīgums, kas uzrakstīja grāmatu nākamajām paaudzēm. Šīs 

tautas grāmata ir rakstīta ar brāļu, praviešu un taisno asinīm, tā ir aptraipīta ar ļaunu gribu, nepaklausību 

un šķelšanos, un tā ir apzīmogota ar Dieva Dēla asinīm. 

20 Šai tautai ir nepieciešams nomazgāt un attīrīt visus kauna traipus, izdzēst no grāmatas visus savus 

pārkāpumus un to vietā likt labus darbus, sava Kunga cienīgus darbus. 

21 Jūs, mācekļi, šobrīd nerakstiet jaunu grāmatu, pilnu ar nepaklausību un zaimošanu, jo vēlāk jums 

nepietiks asaru, lai no šīs grāmatas noņemtu savus traipus. Rakstiet jaunu vēsturi, bet lai tā sastāv no 

morālas atjaunotnes, izlīgšanas, brālības, paklausības un garīguma. Jūsu derība (ar Dievu) šajā laikā ir 

rakstīta jūsu sirdsapziņā. 

22 Gados, kuros Es turpināšu dot jums Savus norādījumus un kuri kalpos, lai sagatavotu jūs Manai 

aiziešanai, jūs izpildīsiet uzdevumu, ko Es no jums lūdzu. Ziniet, ka pēc šī laika es nevēlos, lai cilvēki 

zinātu ne maldus, ne jūsu pašreizējās nepilnības. Kad tas laiks pienāks, cilvēki iepazīs Manu Vārdu caur 

Svētajiem Rakstiem, kurus Es esmu uzticējis Savām Zelta Spalvām. Jūs iedziļināsieties šajā grāmatā, kad 

studēsiet Manu Darbu, kad jutīsieties noraizējušies par apmeklējumiem vai kad vēlēsieties saņemt 

mierinājumu. 
* Šis tēlainais izteiciens attiecās uz personām, kas pierakstīja un apkopoja dievišķās mācības. 

23 Mana Gara gaisma ieplūst jūsu prātā, lai jūs zinātu, kā vadīt tos, kas sekos jūsu soļiem. 

24 Šodien Es jums dodu Savu pamācību, kā toreiz, kad Es dzīvoju kopā ar jums un ar Savu piemēru 

parādīju, kā cilvēce tiek atpestīta. 

25 Cilvēce, neapmierināta ar šo mācību, joprojām pieprasa, lai nevainīgās asinis tiktu izlietas vēl 

vienu reizi, bet Dievišķais Skolotājs ir atnācis garā, un šī mīlestības izpausme netiks atkārtota tādā pašā 

formā. Šodien Es runāju ar jums caur cilvēka prātu un sūtu jums neskaitāmus Savas gaismas starus, ar 

kuriem Es jums dodu Savu gudrību, lai jūs atrastu pestīšanu un jūsu gars ietu mīlestības ceļu pret saviem 

brāļiem. 

26 Es esmu redzējis, ka no Manas mīlestības un pazemības mācības daudzu tautu sirdīs nav palicis 

nekas. Vieni ir sacēlušies pret citiem, stiprie pazemo vājos, un Mani garīgie vēstneši, kuriem Es uzticēju 

uzdevumu iedvest mieru un saskaņu tiem, kas valda, ir atgriezušies pie Manis ar skumjām savā garā, jo 
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viņi netika uzklausīti un netika ievēroti. Tad Es ļāvu cilvēcei iztukšot savu kausu, lai šīs sāpes apgaismotu 

cilvēci un liktu tai atgriezties uz savas (garīgās) evolūcijas ceļa. 

27 Šajā pārbaudījumu stundā jums ir Elija, lai iedvesmotu jūs lūgšanai un labiem darbiem, kas vērsti 

pret ļaunumu. Jums ir jūsu Debesu Aizstāvis, kas rūpīgāk nekā jebkad agrāk uzrauga šo cilvēci, kura nav 

ieklausījusies viņas padomos un brīdinājumos. Un jums ir Es, jūsu Tēvs, nemainīgs Savā mīlestībā, kas 

dod jums vēl vienu iespēju atjaunoties un attīstīt savu garu, lai jūs varētu saņemt balvu, ko Es jums esmu 

apsolījis. 

28 Kad ārpus jūsu tautas jūsu brāļi nežēlīgi ievaino un nogalina cits citu, grauj mieru, iznīcina vājās 

tautas un sēj savā ceļā teroru, postu un bēdas, jūs, kurus Es esmu sagatavojis un kuriem Es jau sen esmu 

pasludinājis šos notikumus, vērojiet un lūdzieties. Sūtiet miera domas, lai jūsu sirds izplata mīlestību un 

žēlsirdību jūsu brāļu vidū. Ļaujiet Maniem norādījumiem kļūt par rīcību, tā jūs novērsīsiet ļaunumu. 

29 Es esmu jūs izvēlējies starp lielajām masām, kas veido šo cilvēci, lai darītu jums zināmu Savu 

Doktrīnu, Savu Voli, un Es esmu aicinājis katru garu pilnveidot sevi (Manu baušļu) izpildīšanas ceļā. Bet 

jūs esat atbildīgāki, jo esat liecinieki visu Manu vārdu piepildījumam. 

30 Dabas stihijas un spēki tiks atraisīti, lai attīrītu un atjaunotu visu, ko cilvēks uz zemes ir aptraipījis 

un apgānījis. 

31 Bērnus šajā laikā satricina haoss, ko viņi redz tuvumā, un viņu nevainīgās sirdis paceļas pie Manis, 

lai lūgtu Man gaismu tiem, kas valda, un pareizus norādījumus viņu lēmumiem. Viņi arī aizlūdz pie Manis 

par tautām, kas cietušas zem citu, spēcīgāku tautu jūga, un lūdz Mani tās atkal atbrīvot. Viņos ir dzīvi 

mīlestības un taisnīguma tikumi, un viņu raudas sauciens aicina uz mieru un labo gribu starp cilvēkiem. Es 

pieņemu viņu lūgšanu un ļauju tai nākt kā balzamam uz šo karojošo tautu vajadzībām. 

32 Jūs, bērnu dvēseles, nenovirzieties no padevības, paklausības un labu jūtu ceļa. Neļaujieties 

inficēties, bēdziet no ļaunuma ietekmes. Uzticieties Man un ļaujiet Manai gaismai vadīt jūs un apgaismot 

jūsu attīstības ceļu. 

33 Arī jūs, kas esat pieaugušie, es uzskatu par bērniem, un es vērtēju jūsu darbus. Pieņemiet Manu 

pamācību gaismu un uzticiet Man savas bēdas. Esiet stipri sāpju priekšā un nododieties savai liktenim. 

Savā lūgšanā nolieciet pie Manas Sirds savus ciešanu brāļus, un Es pieņemu jūsu aizlūgšanu. Es jums, 

tāpat kā visiem Saviem bērniem, dāvāju Savu mīlestību vienlīdz lielā mērā. Es saņemu jūsu lūgšanu un 

caur jums svētīju visus Savus bērnus - gan tos, kas Mani mīl un tic šim Vārdam, gan tos, kas šaubās un 

joprojām Mani noliedz. Es esmu pieskāries jūsu sirdij, kas agrāk bija sastindzusi kā akmens, un no tās sāk 

tecēt mīlestības un piedošanas ūdens cilvēkiem. To es vienmēr esmu no jums prasījis: Tas ir mūžīgais 

likums bez sākuma un bez beigām, mīlestības, žēlsirdības likums, ko līdz šim cilvēce nav īstenojusi. 

34 Šodien tu vērsies pie Manis ar vēlmi pēc Vārda, kas izdzēš ciešanas, kas glāsta tavu sirdi, ko plosa 

smagas vētras. Es dodu jums siltumu, kā mīlošs zvirbulītis saviem mazuļiem, jo esmu redzējis, ka ziema ir 

iegājusi daudzās sirdīs: dažas dreb no aukstuma, citas ir mirušas. Mana klātbūtne dod jums spēku 

pārbaudījumos. Es nevēlos, lai jūsu ticība izdzistu. 

35 Tikai ticība jūs atbalstīs šajā sāpju laikā, ja vēlaties būt par piemēru saviem brāļiem un ar saviem 

darbiem liecināt par Manu Vārdu. Esiet stipri, sagatavojieties, dzīvojiet modri un īstenojiet to, ko Mana 

mācība jums māca, lai jums ticētu. Es gribu, lai jūs būtu stipri un apgaismoti caur Manu mācību, lai jūs 

atgūtu zaudēto laiku. 

36 Ja jūs Mani mīlat, jūsu sirds mainīsies: jūs jutīsieties pilni dzīvības, pilni degsmes cīnīties par savu 

garīgo augšupeju. Jūs būsiet Mani īstie mācekļi, un, kad jūs piemeklēs dzīves nelaimes, jūs 

nenovērsīsieties no Manis, nedz arī vainosiet Mani par pārbaudījumiem jūsu izlīgšanā. Jūs piekritīsiet 

(savas misijas) izpildei, jo jūs zināt, ka šajos pārbaudījumos dvēsele šķīstās un pilnveidojas. 

37 Izmantojiet laiku, kurā saņemat Manas pamācības, jo pēc šī laika jums vairs nebūs šādu Manu 

pamācību. Bet pagaidiet arī, kamēr es jums pateikšu: "Šis ir to siržu skaits, kas jums jāuzņemas savā 

aprūpē". Tās ir robežas, ko es jums novelku; ne jau robežas mīlēšanā vai piedošanā, bet gan robežas jūsu 

darbā. Jo, pat ja jūs Man piedāvāsiet trūcīgu ražu, ja tā būs kopta ar mīlestību, Man ar to pietiks, un Es 

pieņemšu jūs un svētīšu jūsu darbu. 

Jums jāraugās, lai jūsu soļi nenovirzītos no labestības ceļa un lai gaisma, ko Es jums esmu devis, būtu 

kā bāka, kas apgaismo katra gara ceļu. Tas kliedēs visas šaubas un dos jums drošības sajūtu jūsu darbībā. 

Bet, kad jūs atstājat (pareizo) ceļu, tas vienmēr mudinās jūs atgriezties pie savas misijas izpildes. 
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38 Citiem Saviem bērniem Es saku: Neesiet nepacietīgi, nelūdziet Man kādu amatu, pirms tam 

nesaprotot atbildību par to. Nebrauciet steigā, jo jūs drīz nogurstat, un nogurums liks jums aizmigt, lai 

pamostos (tikai atkal) citā laikā. Dzīves ceļš ir garš un ceļš ir bedrains; jums ir jāiet uz priekšu soli pa 

solim, neapstājoties. Kad pārvarēsiet matērijas stimulus un spēsiet pacelt savu garu, jūs dzīvosiet 

augstākos līmeņos, no kurienes varēsiet ar vislielāko skaidrību ieraudzīt garīgo dzīvi, kas jūs gaida. 

39 Saproti, Mana mīlestība, atceries, ka es neesmu kā bagāts laupītājs, kas grib visu sev. Viss, kas ir 

Mans, ir arī jūsu, jo jūs esat Mani ļoti mīļie bērni. 

40 Jūs esat paaudzes, kas šajā laikā ir izvēlētas saņemt Manas izpausmes. Uz jums Es esmu izlējis 

Savas žēlastības un svētības, jo Es negribu, lai jūs atgrieztos uz zemes un izpirktu pagātnes pārkāpumus. 

Es gribu, lai pēc tam, kad būsiet izpildījuši savu uzdevumu, jūs baudītu Manas valstības mieru. 

41 Jūs Man sakāt, ka zeme ir ciešanu un mokas vieta, bet Es jums saku, ka jūs paši esat padarījuši to 

par nelaimes un strīdu pasauli, jo neesat piepildījušies. Es esmu mācījis jums paklausību un paklausību un 

vienmēr esmu jums ieteicis darīt labu. Es jums esmu teicis sēt mieru, lai jūs pļautu mieru, lai sagatavotu 

ceļu jaunajām paaudzēm un dotu tām savu sēklu, lai jūs redzētu, ka tā zied un nes augļus viņu vidū. 

42 Es esmu jums piešķīris dāvanas, kas jūs tuvina Man. Es esmu jums ļāvis ielūkoties ārpus jūsu 

pasaules un liecināt par Manu Trešās Ēras mācību. Neviens nespēs kavēt šo garīgo dāvanu izpausmi, tāpat 

kā neviens nevarēs piesavināties Manu jums dāvāto žēlastību. Tikai Gars liks jums saprast, cik lielas ir 

žēlastības, ko Es jums esmu dāvājis. Šķīstieties un strādājiet, lai drīz būtu pie Manis un jums būtu 

gandarījums par to, ka esat sapratuši un pildījuši Manus baušļus. 

43 Šodien, gandarīšanas laikā, atdodiet mieru tiem, kurus esat "nogalinājuši" viņu ticībā; dziediniet 

tos, kurus esat ievainojuši ar savu vārdu; samaksājiet savu parādu, lai jūsu mīlestības labums plūst uz jūsu 

brāļiem, un jūs piepildīsiet Manu Likumu. 

44 Cilvēks, novērsies no Mana Likuma izpildes, ir radījis dažādas idejas, teorijas, reliģijas un 

doktrīnas, kas šķeļ un mulsina cilvēci, sasaista garu ar matēriju un neļauj tam brīvi pacelties. Bet Mana 

Svētā Gara gaisma apgaismo visus cilvēkus un rāda viņiem patiesās dzīves ceļu, pa kuru ir tikai viens 

ceļvedis - sirdsapziņa. 

45 Kad sāksies lielās epidēmijas un zinātnieki mīlestības un iekšējās līdzjūtības trūkuma dēļ nespēs 

izdziedināt cietušos, parādīsies "strādnieki", mācekļi, un ar mīlestību pildīs savu uzdevumu - dziedinās un 

mierinās savus brāļus. Un Garīgā pasaule, apvienojoties ar viņiem, dāvās savus labumus sāpju nomāktajai 

cilvēcei. Vērojiet un lūdzieties, jo, ja tagad Es jums dodu Savu pamācību ar prāta palīdzību, tad rīt tikai 

tie, kas paši sevi sagatavos, saņems Manu iedvesmu un komunicēs ar Mani no gara uz garu. 

46 Zelta spalvas" pierakstīs Manas pamācības nākamajām paaudzēm, jo Mans Vārds nepazudīs, tas 

būs kā dārgums, ko jūs glabāsiet cauri laikiem. Bet Es jums saku, ka tas, kurš atradīs dievišķo jēgu Mana 

Vārda apakšā, būs tas, kurš ar vislielāko neatlaidību un stingrību sekos Manam piemēram. Tas, kurš tic 

šim Vārdam, ir līdzīgs tam, kurš nes sev līdzi degošu lāpu, lai apgaismotu savu ceļu, un viņu nemulsina 

viltus teorijas vai skaisti skanoši vārdi. Jo tad viņš būs atklājis noslēpumu, kā atrast patiesību, tad viņš būs 

sapratis, cik milzīga mīlestība Man ir pret jums, un viņš jutīs, ka Es esmu ar visiem Saviem bērniem un 

iedrošinu viņos drosmi turpināt "dienas darbu". 

47 Jūs esat izturējuši vētras un negaisusus, kas jūsu "drēbes" ir saplēsuši, bet jūs esat pacēlušies 

lūgšanā, un jūsu lūgums bija, lai Mana žēlastība neļautu jūsu lukturim izdzist, un jūs atradāt Skolotāju, kas 

bija gatavs nākt jums palīgā. 

48 Ceļš ir bēdīgs, un šajā pasaulē jūs nesaņemat sēklu augļus, bet patiesi, es jums saku, ka šajā 

pārbaudījumu un tiesas laikā mazliet miera un gabaliņš sausas maizes uz jūsu galda ir vairāk vērts nekā 

skaistas drēbes vai grezni ēdieni un pat nekā zemes kungu troņi. Es, kas ieeju šajās sirdīs, jums saku, ka 

tās ir kā kapi un ka viņu lūpās ir rūgtums. 

49 Šajā pazemības ceļā ir prieki, gandarījums un dārgumi, kas garam ir ļoti vērtīgi. Svētīgs tas, kas 

prot tos novērtēt. 

50 Starp jums ir tādi, kas šeit ieradušies, riebdamies no pasaules baudām, pie kurām viņi 

neatgriezīsies. Taču dažus joprojām piesaista viltus prieki, ko tie sagādā. Bet, kad slikts draugs viņus 

aicina uz ļauno ceļu un tajā brīdī pie viņiem vēršas slims cilvēks un lūdz "balzama pilienu", gars un 

matērija iekšēji cīnās savā starpā, mīlestības un žēlsirdības jūtas pret brāļiem triumfē, un viņi dodas prom 

no tā, kas viņus kārdinājis, lai ieietu nometnē pie tā, kurš savā nelaimē bijis glābšanas laiva šim 
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"strādniekam". Cik liels bija prieks un miers, ko piedzīvoja šī sirds, redzot dziedināto slimnieku! Tā 

pacēlās lūgšanā un sacīja Man: Paldies Tev, Skolotāj, par to, ka Tu man dāvā spēku triumfēt 

pārbaudījumā. 

51 Redzi, kā tevi svētī tie, kas ar tavu starpniecību ir kļuvuši veseli; redzi, cik liels prieks ir tam, kas 

ar tavu palīdzību ir atstājis savu gultu. Dzirdi pateicības vārdus no tiem, kuri ir apmaldījušies un kurus tu 

esi atgriezis uz labestības ceļa. Cik ļoti jūsu sirdis ir atsvaidzinātas jūsu uzdevuma izpildē! Bet bēdas tiem, 

kas nesaprot šos priekus! 

52 Šis vārds, ko Es jums dodu ar cilvēka starpniecību, nav cilvēka teorija. Šīs manifestācijas pamatā ir 

dievišķa atklāsme. 

53 Manam Garam ir jāpārkāpj jūsu nezināšanas slieksnis, lai atklātu jums mūžīgo dzīvību, jo, kamēr 

esat iemiesojušies, ar visu savu iedvesmu un pacēlumu jūs nespējat aptvert to, kas ir jūsu, bet kas jūs gaida 

kā Mans noslēpums. 

54 Šī ir Trešā Atklāsme, Trešā Derība, tādēļ jūs esat trinitāristi. Ikviens, kurš šajā laikā ir saņēmis 

garīgo zīmi uz savas pieres, ir bijis ar Mani jau iepriekšējos divos periodos. 

55 Es jūs esmu sūtījis, lai cīnītos lielā cīņā cilvēces vidū. Tāpēc jūs bieži parādāt Man savas "drēbes 

"*, kas dzīves cīņās ir saplēstas. Bet jūs labi zināt, ka jūsu mīlošais Skolotājs dziedina jūsu ciešanas un 

brūces, tāpat kā jūs dziedināt savu slimo brāļu sāpes Manā vārdā. 
* Tas ir tēlains apzīmējums "gara drēbēm", dvēselei, kas ir ievainota, vīlusies, sarūgtināta un nomākta cilvēku ļaunuma 

un nepateicības dēļ, jo tie noraida un pretojas Kristus mācībai. 

56 Es svētīju jūsu nomodā pavadītās naktis, jūsu mierinājumu un glāstu, ko esat dāvājuši cietušajam, 

jūsu asaras, ko esat izlējuši par to, kas cieš pasaulē, un visu, ko esat devuši, es saņemu. Neaizmirstiet, ka 

to, ko jūs darāt savam tuvākajam, jūs darāt savam Tēvam un sev. Neviena sēkla Manos laukos netiek 

pazaudēta. 

57 Ja Vārds, ko Es nesu jūsu ausīm, un viss, ko Es jums mācu, ir pilnīgs, tad tas ir tāpēc, ka jūsu gars 

ir pilnīgs, jo tas ir nācis no Manis. Redziet, kā sirdsapziņas apgaismota, tā atzinīgi vērtē labus darbus un 

nepieņem nepilnības. 

58 Kurš no jums var pierādīt, ka viņš nepastāvēja pirms šīs dzīves? Kurš no tiem, kuri ir pilnīgi 

pārliecināti, ka viņi dzīvos vēl vienu inkarnāciju, var pierādīt, ka viņu rēķins ar Tēvu ir nokārtots un ka 

viņiem joprojām ir nopelni "ir"? 

59 Neviens nezina, kādā pilnības līmenī viņš ir. Tāpēc cīnieties, mīliet un izturiet līdz galam. 

60 Dažiem "dienas darbs" ķermenī vēl būs ilgs, citiem drīz būs jāturpina garā. Patiesi Es jums saku: ir 

ļoti skaisti strādāt garā, kad esat piepildījis uz zemes. Taču nedomājiet, ka esat sasnieguši pilnības mērķi, 

jo esat izpildījuši savu uzdevumu pasaulē. Garīgās pilnības kāpnes ir ļoti augstas, un, lai sasniegtu to 

virsotni, jums jāiziet septiņi posmi. 

61 Lūdzieties, lai jūs būtu stipri apmeklējumos. Šogad sāpes būs ārkārtīgi jūtamas cilvēku sirdīs, jo 

atkal zinātnes rūgtie augļi un cilvēku tieksme pēc varas saindēs un nogalinās lielas cilvēku masas. 

62 Viss netīrais tiks attīrīts, un katra nezāle tiks izrauta ar saknēm. Tieši tos, kas šodien maldās, Es 

zinu, kā izmantot, lai īstenotu Savu Dievišķo Taisnīgumu, un šis "ieleja", kas līdz šim bija asaru ieleja, 

kļūs par asiņu ieleju, jo tās plūdīs straumēm pa zemi. 

63 Es esmu devis cilvēkam brīvu gribu, bet, ja viņš savā maldos aizies tik tālu, ka Man to pārmetīs, Es 

viņam teikšu, ka esmu devis viņam arī gribasspēku un sapratni. Tajā pašā laikā Es atklāju viņam Savu 

likumu, kas ir ceļš, pa kuru nedrīkst paklupt un apmaldīties, un iededzu viņā sirdsapziņas gaismu, kas ir 

iekšējā bāka, kas apgaismo dvēseles ceļu un ved viņu uz mūžīgo dzīvi. 

64 Kāpēc pastāv grēks, valda ļaunums un izceļas kari?...: Jo cilvēks neklausa sirdsapziņas balsi un 

slikti izmanto savu brīvo gribu. 

65 Cilvēki nonāks līdz sava ceļa galam un atgriezīsies tajā pašā ceļā, pļaujot augļus no visa, ko viņi ir 

sējuši, - tas ir vienīgais veids, kā sirdīs pieaug grēku nožēla. Jo tas, kurš neatzīst savus pārkāpumus, nevar 

neko darīt, lai labotu savas kļūdas. 

66 Jauna pasaule tiek gatavota, drīz nāks jaunās paaudzes, bet vispirms ir jāizskauž izsalkušie vilki, 

lai tie neķertu avis kā laupījumu. 

67 Jūs esat nosūtīti kā miera karavīri. Nevairieties no cīņas, neļaujiet sevi iespaidot sektu un konfesiju 

pārstāvjiem. Visā savā pazemībā tu neesi mazāks par viņiem. 
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68 Uz pilnības ceļa, uz šīm bezgalīgajām kāpnēm, vienmēr ir bijušas būtnes, kas iet pa priekšu, un 

citas, kas iet aiz muguras. Bet visi nonāks vienās mājās, jo Manas Dievišķības sfērā nav rangu, bet ir tikai 

bērni, kurus visus Mans Gars ļoti mīl. Es esmu visos, Es slēpjos tikpat lielā mērā varenā sirdī kā ubaga 

sirdī. Tāpēc es jums saku: Kad redzat, ka pie jūsu durvīm nāk kāds trūcīgs cilvēks, neatsakiet viņam savu 

mīļo palīdzību, jo tas būs jūsu Tēvs, kas klauvē pie jūsu sirds. 

69 Es ilgojos pēc jūsu mīlestības, mīļie bērni! 

70 Mans pasludinājums šajā laikā ir vēl viens pierādījums tam, ka Es jums dāvāju Savu mīlestību. Bet 

sagatavojiet savas sirdis, jo šī pasludināšana drīz beigsies, un es jums vēlreiz saku, ka 1950. gada pēdējā 

dienā es jums runāšu pēdējo reizi. Jo pēc šīs dienas jūs Mani garīgi meklēsiet Bezgalībā, un, kad būsiet 

sagatavojušies, jūs dzirdēsiet Manu balsi iedvesmas veidā - tagad bez cilvēciskās balss nesēja nepilnībām. 

71 Cilvēki, lūdzieties, jo jūsu lūgšanas brīžos kara cīņas norimst, sirdis atpūšas, mātes rod 

mierinājumu un bērni patvērumu. 

72 Bēdas tiem, kas nezināja, kā sagatavoties, jo viņi jutīsies kā bāreņi uz zemes! 

73 Pasaulē būs vērojami lieli garīgi notikumi, tautās parādīsies pravieši, visiem kļūs zināms Septiņu 

zīmogu saturs, Sestā zīmoga gaisma tiks atzīta par to, kas spīd šajā laikā, jo šajā atklāsmē visi cilvēki 

apvienosies un visas zemes ticības un rases saplūdīs. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 47  
1 Cilvēce, Es jūs šajā laikā pamācu ar Savu Vārdu, lai jūs saprastu Manu mācību. Es sūtu aicinājumu 

gariem, lai atklātu viņiem viņu garīgās dāvanas un lai viņi pētītu Manas izpausmes un nebrīnītos par tām, 

bet atrastu tajās apstiprinājumu tam, kas apsolīts šim laikam. 

2 Es gribu, lai katrs no jums kā māceklis ieņemtu to vietu, kur Es viņu esmu novietojis. Jūs visi esat 

sūtīti uz Zemi, lai izpildītu uzdevumu. Es esmu pacietīgi gaidījis, lai tā īstenotos, Es jums esmu devis 

daudzas iespējas, bet jūs joprojām neesat sevi pilnveidojuši. Vai jūs vēlaties, lai šis jaunais laikmets aiziet, 

to neizmantojot, jo jūsu uzdevuma izpildes krusts šķiet pārāk smags? Laiks ir tavs, bet tas ir ierobežots, un 

Es negribu, lai rīt, kad tu ķersies pie darba, tuvojoties nenovēršamai aiziešanai garīgajā ielejā, tu būtu uz 

kapa malas un tu būtu zaudējis savus fiziskos spēkus. Strādājiet no savas apgaismības brīža, neatkarīgi no 

tā, vai esat bērnībā, pilnā briedumā vai vecumdienās. Sējiet, lai jūs varētu pļaut, un glabājiet savu labību 

Manā klētiņā, kur laiks to nesabojās un zaglis to nevarēs aplaupīt. 

3 Šodien cilvēks ir iesaistīts lielās cīņās: kamēr vieni cīnās nežēlīgos karos, jūs cīnāties, lai uzvarētu 

kaislības un atbrīvotu garu. Cilvēce ir sašķelta, un dzīve līdzinās laivai, kas apgāžas vētras vidū. Pat jūs, 

kas dzīvojat šajā valstī, kura ir saglabājusi mieru, nejūtat mieru; jūs visi iztukšojat sāpju kausu. 

4 Kāpēc daži, lai gan dzird debesu zvana skaņu, tomēr paliek kurli tās aicinājumam? Šis zvans ir 

Mana balss, kas šajā laikā ir dzirdama visās vietās, kur dzīvo Mani bērni. Klausoties Manā Vārdā, jūs 

jūtat, ka tā nav cilvēka balss atbalss, ar kuru Es runāju ar jums, bet ka Mana balss ienāk jūsu sirdī, ka tā jūs 

iedrošina un dod jums dzīvību. 

5 Es pieņemšu no jums tikai šķīstu pielūgsmi; tikai jūsu mīlestības un žēlsirdības darbi dos jums 

Manu mieru. 

6 Ieklausieties Manā tēvišķajā padomā, nebēdziet no Manis! Es jums teicu, ka taisnīga cilvēka dēļ 

zeme tiks izglābta. Bet, ja jūs nespējat būt taisni*, tad vismaz labojiet savus ceļus, strādājiet, jo tā jūs 

atgūsiet žēlastību un būsiet Mani sūtņi visās tautās. Nepalieciet vienaldzīgi sāpju priekšā; lai jūsu lūgšana 

sasniedz Mani, tad tā izžāvēs daudzas asaras, un jūsu brāļi iegūs mieru un svētības. Pirms cilvēce sabruks 

zem sava krusta nastas, Es būšu tās palīgs un uzņemšos tās smago nastu, lai tā varētu turpināt virzīties uz 

priekšu. 
* Tas nozīmē dzīvot pilnīgi saskaņā ar Dieva mīlestības likumu un Viņa gribu. 

7 Svētīgi tie, kas prot šķīstīt savas sirdis, lai uzņemtu Manu Vārdu, jo tas viņus mūžīgi pabaros. 

Svētīgi tie, kas nopūšas un cieš, redzot, ka viņu brāļi dzīvo sabrukumā, jo viņu lūgšana sasniegs Mani; viņi 

būs liecinieki tam, kā cilvēku sirdīs uzplauks un atjaunosies tikumība. 

8 "Lūdziet, un jums tiks dots; meklējiet, un jūs atradīsiet. Es jums esmu atklājis Savu Garu, lai jūs 

varētu tajā ieiet, un Es jums atgādinu vārdus, ko jums teicu Otrajā Laikā: "Tomass, iebāzni savus pirkstus 

Manā pusē un neesi neticīgs." - Nāciet pie Manis ar ticību, atmetiet savu neticību, apzinieties, ka bezgalībā 

Es jums rādu Apsolīto zemi, kas ar atvērtiem vārtiem gaida Manu mīļoto mācekļu ierašanos. 

9 Es jums esmu devis "maizi" pārpilnībā, lai jūs būtu sātīgi un rīt nejustos izsalkuši pēc šī vārda, 

kuru šodien nicināt. Paaugstiniet sevi garīgi, lai jūs varētu sasniegt savu attīstības mērķi. Lūdzieties par 

visiem un atcerieties, ka jūs esat kā gaismas stariņš uz savu brāļu dzīves ceļa. Esiet labie ganāmpulka, kas 

ir cilvēce, gani. Jūs visi, kuru garā ir gaisma, saprāts un iedvesma, spēsiet vadīt un atgriezt atpakaļ tos, kuri 

ir apmaldījušies. 

10 Tiek pravietots, ka sāpes būs ļoti lielas. Jūs paliksiet mierīgi, kad lūgsieties un praktizēsiet Manu 

mācību, jo jūs sajutīsiet Manu spēku katrā mirklī. Bet bēdas tiem, kas, lai gan ir klausījušies šo mācību, 

nav ticējuši Manai Manifestācijai, jo viņu šaubas padarīs viņus nomāktus Apmeklējuma laikā. 

Jūs, kas esat paņēmuši praviešu vārdus savā atmiņā un saglabājuši tos, - jūs neskandiniet Dievu, kad 

pienāks laiks, kad sāpes pārņems cilvēci, nekrītiet izmisumā, klusējiet un stipriniet sevi, jo Es jūs 

pasargāšu ar Savu mīlestību. 

11 Neprasiet Man atkāpties no Maniem likumiem un spriedumiem. Lūdziet pazemīgi, un Es jums 

došu, kas jums pienākas taisnībā, lai jūs atrastu pestīšanu. 

12 Izprotiet un sapratīsiet tās mācības, kuras Es jums nenogurstoši esmu devis Trešajā Laikā. Mans 

Vārds jums parādījās kā spoža bāka, kas rādīja ceļu pazudušajiem bēgļiem. 
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13 Mana mācība ir devusi jums garīgu spēku - ne tikai, lai izturētu pasaulē piemītošās nelaimes, bet 

arī, lai pildītu garīgo misiju, ko esat atnesuši līdzi. Nesagaidiet, ka visi jūs uzņems ar atvērtām rokām, kad 

izplatīsiet Manu mācību. Daži uzliks lamatas, lai jūs nojauktu. 

14 Es jūs šķīstu un sagatavoju garīgi un fiziski, lai jūs varētu saprast Tēva iedvesmas un vēlāk ielikt 

tās jūsu brāļu sirdīs tādā pašā tīrībā, kādā Es tās jums sūtīju, ar saviem darbiem apliecinot Manu pamācību 

patiesumu. 

15 Sirdīs, kuras ir saņēmušas Manas žēlastības žēlastību, Es esmu dzirdējis šādu lūgšanu: "Kungs, Tu 

dāvā mums garīgās dāvanas un labumus nemitīgi!". Bet es jums saku: Es esmu jūsu Tēvs un zinu jūsu 

vajadzības. Kā gan lai Mans Gars nebūtu saviļņots pēc jūsu lūgšanas un lūguma? Es esmu jūs mierinājis 

jūsu istabas vientulībā un apgaismojis, lai jūsu uzticība būtu noderīga. Jūs steidzaties klausīties Manu 

vārdu, bet vispirms sagatavojiet savu sirdi kā altāri un uz tā kā upuri pienesiet Man savus darbus. 

16 Jūs nākat pie Manis kā bērns, kas stiepj roku uz tēvu, lai tas viņu vadītu pa ceļu; un patiesi, Manā 

priekšā jūs esat bērni! Bet redzi, es esmu kā gans, kas kopj savas avis un ar mīļu balsi sauc tās no 

ganāmpulka. Jūs esat dzirdējuši Manu balsi šajā Trešajā Laikā ar cilvēka prāta starpniecību, bet jūs 

meklējāt Mani tikai tad, kad jūsu lūpas bija izsīkušas no slāpēm, kad jūs šķērsojāt savu kaislību tuksnesi. 

Tikai tad jūs sadzirdējāt sava Debesu Tēva aicinājumu. 

17 Ikreiz, kad jūs lūgsiet Mani pēc palīdzības, jūs jutīsiet Manu klātbūtni, kas sniegs jums 

mierinājumu un mieru. Bet pienāca brīdis, kad jūs sajutāt izsalkumu Mani dzirdēt, un jūs devāties ceļā pēc 

Manas pamācības. 

18 Katram no viņiem mūžības pulkstenis rādīja stundu, un zvans zvanīja, paziņojot, ka ir pienācis 

brīdis, kad tavam garam jāatrod ūdens, kas remdēs tā slāpes. 

19 Daži šaubījās, ņemot vērā negaidīto veidu, kādā viņi Mani atrada, bet vēlāk, kad viņi iedziļinājās 

dzirdētā vārda jēgā, viņi atklāja, ka tā "garša" un garīgā jēga varēja nākt tikai no Dieva. Tad viņi iekšēji, 

pilni prieka, runāja ar Mani: "Tēvs, Tēvs, Tēvs, mēs ticam Tavai jaunajai parādībai starp cilvēkiem!" - Jūs 

redzējāt sevi rotātus ar garīgām dāvanām, jūs piedzīvojāt mieru savās sirdīs, un savās mājās jūs redzējāt 

mirdzam saskaņas gaismu. Un, kamēr bērni atspirdzinājās Tēva klātbūtnē un Tēva acu priekšā, Viņš tāpat 

juta, ka Viņa mīlestības slāpes tiek remdētas, kad Viņš apcerēja savu mazo bērnu prieku, redzēja viņu 

morālo atjaunošanos un saņēma viņu glāstus caur viņu lūgšanām. 

20 Tad es tev teicu: Sekojiet Man, Es jau esmu jums devis pierādījumus par Savu Klātbūtni, jūsu 

sirdīs jau ir iedegusies ticības gaisma. Tāpēc kopš tā laika, kad vien jūsu dzīves ceļā ir radušies 

pārbaudījumi, jūs neesat izmisuši un neesat sacēlušies pret Manu Likumu. 

21 Jūs esat redzējuši, kā jūsu mīļie aiziet uz citu pasauli, esat redzējuši, kā aizveras darba durvis un 

trūkst maizes uz galda, jūs esat zaudējuši savas zemes mantas, bet ticība kā bāka ir ļāvusi jums sasniegt 

drošu ostu. 

Bija arī tādi, kas pārbaudījuma laikā kļuva vāji un uzdeva sev jautājumus par Manu Vārdu, un sajuta, 

ka viņu ticība apsīka. 

22 Bet Mans Vārds, kas caur sirdsapziņu ienāca viņu sirdīs, runāja uz viņiem šādi: Kāpēc jūs esat 

kļuvuši vāji? Kāpēc jūs neesat saglabājuši ticību un aizmirsuši Manus vārdus? Atcerieties, ka Es jums 

teicu, ka izredzētie vienmēr tiek pārbaudīti, lai viņu ticība, stingrība un mīlestība varētu sevi apliecināt. 

23 Tie, kas ir palikuši stipri, ir piedzīvojuši, kā vētras pārgāja un viņu ceļā parādījās jauna gaisma. 

Viņi ir redzējuši, ka atgriežas miers, veselība un zaudētās preces. 

24 Šādā veidā Es pamazām veidoju to cilvēku cietās sirdis, kurus Es izmantošu, lai rīt viņi būtu Mani 

labie liecinieki un kalpi cilvēces vidū, kurā viņi sēj Manas Patiesības sēklas. 

25 Gars ir cēls Mana Vārda pamācības priekšā, bet miesa ir trausla. Tāpēc es jums saku: Ja Es stiprinu 

un pacilāju jūsu garu, tam pašam jāuzņemas atdzīvināt un uzturēt savu matēriju savā veidā. 

26 Jūs, dārgie mācekļi, esat tikuši pārbaudīti. Jo katrs pārbaudījums tev ir noslēpums, un tu nezini, vai 

tas ir paredzēts, lai stiprinātu tevi cīņā, lai atklātu tev kaut ko tādu, ko tu vēl nezini, vai lai izpirktu kādu 

pārkāpumu. Bet nekad neatkāpieties no pārbaudījumiem, jo tie nav sūtīti ar šādu mērķi, un tie nepārsniedz 

jūsu morālos vai garīgos spēkus. 

27 Esiet no tiem, kas paliek stipri lielajos pārbaudījumos. No jums es izaudzināšu gaismas un 

žēlastības pilnas paaudzes. 
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28 Nāciet, lai saņemtu Manu Mīlestības Doktrīnu, lai sagatavotos, un ar tās palīdzību no jūsu prāta 

tiks izdzēstas visas neskaidrās idejas, kas jums varētu būt uzkrājušās uz zemes. Šis Vārds jums parādīs 

patieso ceļu, ja esat to pazaudējuši. Mana debesu balss nāk pie jūsu sirds, lai pasludinātu un runātu par 

Trešo laiku. 

29 Jūsu trūkumi un nepilnības nebija šķērslis Manai parādīšanai jūsu vidū, gluži otrādi - tieši otrādi, 

tās bija iemesls tam. Es atnācu jūs meklēt, jo jūs bijāt apmaldījušies un atradāties tur, savā trimdā, slimi un 

noguruši no ciešanām. Tad jūsu Skolotājs jau bija nācis, lai jums sacītu: "Nāciet pie Manis!" Tad jūs 

steigšus devāties ceļā, lai sekotu Bauslības ceļam, ko uzrakstījis Tas, kurš ir radības īpašnieks un Kungs. 

30 Trešā Laika gaisma apgaismo ceļus, lai jūsu skatiens varētu atklāt ērkšķus un jūs varētu tos 

noņemt, jo šis ceļš ir pilns pārbaudījumu. 

31 Mana Mīlestība nemitīgi klauvē pie jūsu "mājokļa" durvīm, lai saglabātu jūsu modrību. Kā var būt 

kāds, kas pēc tik daudziem mīlestības pierādījumiem joprojām noliedz Manu Vārdu?: Jo, lai gan viņiem ir 

acis, viņi neredz, lai gan viņiem ir saprašana, viņi nesaprot, lai gan viņiem ir sirds, viņi nejūt. 

32 Jūs joprojām nepazīstat Mani. Tikai tad, kad jūs mīlēsiet cits citu tā, kā Es esmu jūs mācījis, jūs 

iegūsiet ļoti lielas zināšanas un izpratni par garīgajām dāvanām. Es jums esmu teicis, ka jūsu lūpas runās 

par labās jūtas pārpilnību jūsu sirdīs. Bet vai var par mīlestību runāt tas, kam tās nav sirdī? Vai jūs nešokē 

doma, ka tie, kam Es dodu šīs mācības, ir tieši tie, kam Es citkārt esmu devis mīlestības mācības? 

Redzi, Es Savā mīlestībā kā Tēvs un kā Skolotājs uzticu jums šo mācību kā grāmatu, kuru jūs glabāsiet 

ar to tīrību un gudrību, ko tajā ir ielikusi Kunga dievišķā žēlastība, lai tad, kad cilvēki to iepazīs, - kuru 

vidū būs skauģi kā jauni rakstu mācītāji un farizeji, lai pārbaudītu Mani, - jūs varēsiet parādīt viņiem 

perfektu darbu, garīgu mācību par pārpilnu taisnīgumu un mīlestību, Dieva pielūgsmi, kas ir dziļa savā 

iekšienē un vienkārša savā ārienē, ko apstiprina jūsu mīlestības un žēlsirdības darbi jūsu brāļiem. 

33 Vērojiet un lūdzieties, esiet gatavi, jo Mana mācība tiks vajāta. Šīm atklāsmēm nevajadzētu jūs 

satraukt; ļaujiet tām, kad tās kļūs par realitāti, pārsteigt jūs savā misijā, kad jūs dziedināsiet slimos un 

mierināsiet cietušos. Es jums došu spēku, dodot jums to, ka dzīvības koka sulas ir katrā no jums. Sēdieties 

pie šī galda, zem šī ēna, bet uzmanieties, lai neaptraipītu žilbinoši balto galdautu. Šī tīri baltā krāsa ir 

līdzīga tam ceļam, kas jums būs jānoiet pēc tam. Mans mīlestības apmetnis klāj visus Manus bērnus, un 

Mana žēlastība sagatavo dzīves ceļu visiem, kas Mani šajā laikā uzklausīs. 

34 Katru brīdi cilvēci satricina atraisītie dabas spēki. Uzmanieties, lai tie neatstātu savas gaitas pēdas 

jūsu zemēs. 

35 Ļaujiet ļaudīm nākt pie jums; katra sirds un gars nes sevī bēdas. Sazinieties ar Manu Garīgo 

Pasauli - tagad, kad vēl ir šīs manifestācijas laiks, lai viņi varētu saņemt garīgo balzāmu, kas nāks no 

Manas Valstības. Es gribu, lai jūs būtu sagatavoti un ar atdevi strādātu Manos mīlestības darbos, lai jūs 

sagaidītu Manas taisnības stunda, kad jūs dziedināsiet slimos, mierināsiet sērojošos, mācīsiet tos, kas 

slāpst pēc patiesības, un dosiet padomu tiem, kas ir apmaldījušies ceļā. Atcerieties, ka, ja šī diena jūs 

nepārsteigs jūsu misijas izpildē, jūs būsiet cietēji. 

36 Es negribu redzēt jūs savā klātbūtnē ar noliektu galvu, Es gribu redzēt jūs vienmēr cienīgus un 

priecīgus. Ar šo mieru un spēku Es jūs atstāju starp cilvēkiem, kad pienāks Manas aiziešanas brīdis, jo 

patiesi Es jums saku, ka jums būs jācīnās. - Šajos pārbaudījumos Es redzu tos, kas Man sekos, un tos, kas 

novērsīsies no Manis. Jo es esmu katru no jums nomocījis un pārbaudījis, lai viņš kļūtu stiprs. 

37 Es vēlos, lai jūsu veidotā koka lapas un augļi būtu veselīgi un spirdzinoši. Tad Mana apdomīgā 

rūpība atvedīs pie jums cilvēkus, kuri tikai gaida brīdi, kad tiks aicināti, jo tasīte, ko viņi dzer, ir ļoti rūgta. 

38 Dvēseles, prāta un miesas slimnieki, atraitnes, bāreņi, bezpalīdzīgi vīrieši un sievietes, mīlestības 

un miera alkstošie būs tie, kas nāks nolikt savu nastu un atgūt ticību. Par tiem, kas nevar nākt, jūs lūdziet, 

lūdziet Mani, un Es jūs uzklausīšu. 

39 Neatlaidīgi atjaunojieties, neļaujiet ķermeņa dabai atpalikt savā attīstībā (uz labo pusi). Saprotiet, 

ka tad, kad jūs sasniegsiet šo progresu, jūs būsiet likuši pamatus savai garīgajai pilnveidošanai. 

40 Izjūtiet, tauta, to sajūsmu, ko jūt Dievišķais Gars, kad Viņš uzrunā jūs un jūt, ka ir sadzirdēts. 

Redziet, cik daudz gaismas Mans Vārds izgaismo daudzus noslēpumus, kurus jūs nevarētu aptvert. 

41 Šī laika ļaudis, jūs, kas domājāt, ka atrodaties dzīves vakarā, - Mana mācība jūs pārsteidza kā 

rītausma un atdzīvināja jūsu garu. 
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42 Svētīgi tie, kas atzīst savu uzdevumu un uzņem savu krustu šajā laikā, jo lauki, uz kuriem viņi 

staigā, būs auglīgi Manam Vārdam, un viņi varēs tajos sēt Manas mācības sēklu. 

43 Nomierinieties, bērniņi un mācekļi, nomieriniet savos prātos un sirdīs vētras, kas tajos plosās, un 

ļaujiet miera varavīksnei parādīties garīgajā debesskrāpē. 

44 Jūs būsiet pārsteigti par Manu dievišķo mācību, kad atklāsiet savā būtībā apslēptās neskaitāmās 

dāvanas un spēkus, ar kuriem nākotnē varēsiet uzvarēt pārbaudījumos un triumfēt dzīves pārdzīvojumos. 

45 Jūsu ceļvedis šajā laikā būs Mans Gars. Es darīšu jums ceļu caur jauno Sarkano jūru kā Mozus 

dienās. Es jūs glābsim un paturēsim tuksnesī. Es tikai lūdzu, lai jūs nenogurstoši dzīvotu pēc Mana 

mīlestības piemēra un būtu uzticīgi līdz galam. Jo galīgo mērķi jūs atradīsiet tad, kad jūsu gars nonāks pie 

Apsolītās zemes vārtiem, kur jūs atpūtīsieties no cilvēciskajām cīņām un atradīsiet atbrīvošanu no šīs 

pasaules kaislībām un nelaimēm. Tur jūs iepazīsiet patieso gara gaismu, kas jums atklās patiesību tādā 

pilnībā, kādā jūs varat ieraudzīt saules gaismu šajā pasaulē. 

46 No Tēva jūs nācāt, un pie Viņa jums būs jāatgriežas, iemantojot ne tikai savu sākotnējo tīrību, bet 

arī to varenību, ko jums dos to dāvanu atklāšanās, kas jums piemīt, kad jūs piepildīsiet Manus Dievišķos 

Likumus. Bet neviens neieradīsies viens pats Manā Klātbūtnē, katrs ņems līdzi visus tos, kurus viņš 

izglāba, kurus viņš dziedināja, kurus mierināja un vadīja pa pestīšanas ceļu. Lai palīdzētu jūsu garam 

evolūcijas ceļā, Es esmu devis tam Savas mīlestības mācības šajā laikā. 

47 Tagad ir laiks mācīties. Redziet, kā Mans Gars izlīst uz visu miesu un uz katru garu. Vieni 

pasludina Manu Vārdu savā sajūsmā, citi - bez sajūsmas. Vecie, jaunie un bērni runā par Manu garīgo 

Valstību. Vai tie nav pierādījumi, ko gan Mani pravieši, gan Es jums reiz paziņojām par Manu jauno 

parādīšanos? 

48 Attīriet savu sirdi un prātu, lai jūsu dvēsele varētu pacelties un attīrīties. Tad Es atklāsim Savu 

gaismu caur jūsu būtību un pārsteigsim cilvēci ar saviem mīlestības darbiem. Caur bērnu Es runāšu ar 

vecu cilvēku, caur neizglītotu un nezinošu - ar izglītotu, caur pazemīgu - ar augstprātīgu. Šodien jūs vēl 

nesaprotat, kas jūs gaida, bet rīt jūs to uzzināsiet, un jūs labprāt dosieties uz provincēm, kuras šodien (vēl) 

guļ un kuras rīt, saņēmušas Manu Dievišķo Vēsti, būs gatavas Man sekot. 

49 Šodien jūs ar ilgām gaidāt, kad jūsu Skolotājs nāks, lai jūs mācītu un atgādinātu jums par pagājušo 

laiku mācībām. Jūs dzīvojat modri, ar labprātīgu klausīšanos un sirdi, kas pukst mīlestībā pret Mani. Jūsu 

prāts ir uzmanīgs, gatavs pārdomāt Manu Vārdu, un pēc tam jūs klusumā atceraties Manus padomus un 

baušļus un cenšaties tos izprast, lai tos īstenotu praksē. Tad jūs saprotat, cik tīra ir Mana Mācība un cik 

grūts ir jūsu uzdevums, un jūs jautājat Man, vai, lai būtu dedzīgāki, jums vispirms ir jākļūst par garīgām 

būtnēm, atmetot miesas apvalku, ko šodien valkājat, jo jūtat, ka tas ir šķērslis jūsu garīgajam pacelšanās 

procesam un jūsu misijas izpildei. Bet es jums saku, ka jums šis vāks jāpieņem ar mīlestību un jāizmanto 

prasmīgi. Es to neesmu radījis velti un devis jums. Ja zināsiet, kā to vadīt, tā būs jūsu līdzstrādniece, un jūs 

varēsiet novērtēt un izbaudīt savu eksistenci uz zemes, pateicoties ražai, ko iegūsiet, sējot mīlestību ar 

saviem brāļiem. 

50 Ņemiet Mani par paraugu un dariet brīnumus, jo jūs esat Mani izredzētie. Esiet saviem brāļiem 

ārsti un padomdevēji, cilvēku aizstāvji un aizlūdzēji, un ieguldiet visu savu dvēseli darbā, lai aizvestu 

viņus uz drošu ostu un lai viņi justu, ka iet pa drošu ceļu uz atlīdzības ceļa. 

51 Iet uz laukiem, ko Es esmu sagatavojis, un sējiet tajos sēklu. Ar savu mīlestību kā labs zemnieks 

uzirdiniet augsni, jo cilvēka sirds ir sacietējusi, un jums tā ir pacietīgi jāapstrādā. - Kad esat sastapušies ar 

nepaklausīgiem gariem, jūs esat gribējuši no tiem izvairīties, sakot: "Viņš nav no tiem, kurus Dievs meklē, 

Viņš vēlas pazemīgas sirdis." - Vai jūs nezināt, ka tieši šīs sirdis Es esmu nācis meklēt un pārveidot? Es 

jums jautāju: Vai tad, kad tu nāc pie Manis, tava sirds jau bija kā mājas vai templis Man? Atgriez skatienu 

atpakaļ un apzini, ka tu jau esi nolicis savu smago nastu un esi atdzimis patiesai dzīvei. 

52 Kāpēc jūs dažkārt apšaubāt Manu izpausmi caur cilvēka intelektu un pieprasāt no Manis 

pierādījumus, un kāpēc jums trūkst ticības, kamēr neredzat, ka jūsu lūgtā labvēlība piepildās? Jūs vēlaties 

dzirdēt Mani runājam izvēlētākā valodā, lai ticētu un iejauktos Manos augstajos padomos. Es jums jautāju: 

vai jūs jau esat garīguma virsotnē, lai spētu interpretēt Manas iedvesmas? Vai jūs jau esat tik augsti 

attīstījušies, ka varat lasīt Manu gribu Manā Garā? - Jūs vēl esat pārāk mazi, lai Mani saprastu, bet Es jūs 

vadu pa ceļu, kas jūs vedīs uz garīgu kontaktu ar Mani, lai jūs varētu iepazīt Manu noslēpumu. 
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53 Jūs esat noniecinājuši jūsu garam uzticēto misiju, lai gan Es jums esmu devis savu likteni, kas 

vedīs jūs uz mieru un mūžīgās dzīves pilnību. 

54 Ja būsi pazemīgs, tu būsi lielisks. Diženums nav augstprātībā un iedomībā, kā daudzi uzskata. "Es 

vienmēr esmu jums teicis: "Esiet lēnprātīgi un pazemīgi savā sirdī! Pazīstiet Mani kā Tēvu un mīliet Mani, 

nemeklējiet savai miesai troni vai vārdu, kas jūs atšķirtu no citiem. Vienkārši esiet cilvēks citu cilvēku 

vidū un esiet labsirdīgi. 

55 Apbruņojieties, lai jūs varētu redzēt Mani visā Manā godībā un liecināt par Mani, un, cik garīgi jūs 

paaugstināsieties, tik augstu Es ielejīšu jūsos Savu atziņu. 

56 Ak, cilvēki, kas neesat spējuši atraisīties no pasaules tukšībām, lai piepildītu gara likumus! Jūs 

mīlat šo zemi, kas jums sagādā asaras, un nākat uz to atkal un atkal, nesaprotot, kādam nolūkam esat sūtīti. 

Es jums saku: pildiet savu misiju un gatavojieties ceļojumam uz zemi, ko Es jums esmu apsolījis, lai jūs 

dzirdētu Mana Tēva balsi, kas jūs uzņem un dod jums atpūtu, ko esat ieguvuši ar saviem mīlestības un 

žēlsirdības darbiem pret saviem brāļiem. 

57 Nebaidieties no šī laika pārbaudījumiem. Apbruņojieties ar spēku un palīdziet saviem kaimiņiem. 

Starp viņiem jūs atradīsiet daudzus, kurus sāpes ir atbaidījušas. Jūs redzēsiet savus brāļus ciešanās, un 

jums būs dziedinošs balzāms visiem, stiprinājuma un iedrošinājuma vārds un gaismas stars no jūsu Tēva. 

Padariet cietušo sāpes par savām, un jūs būsiet dalījušies ciešanās ar viņiem un dāvājuši viņiem mīlestību 

un žēlastību. 

58 Jums, kas raudat klusībā, es saku: svētīgi tie, kas nāk meklēt mierinājumu. Jūs neesat lūguši 

simbolus vai attēlus, lai lūgtos, jo jūs zināt, ka Es esmu ar jums un jūs esat atraduši Mani sevī. Es esmu 

piepildījis jūsu ķermeni un garu ar spēku. 

59 Svētīgi tie, kas zināja, kā vadīt ļaužu pūļus, un kas, sajutuši krusta nastu, meklēja Mani kā palīgu. 

Es apgaismoju ceļu visām būtnēm, kas dzīvo garīgajā un materiālajā pasaulē. Neuzskatiet cits citu par 

svešiniekiem, dodiet cits citam siltumu un mīliet cits citu patiesībā, jo, ja jūs mīlat savus brāļus, jūs esat 

Mani mīlējuši. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 48  
1 Jūs, ļaudis, kas meklējat plaukstoša koka ēnu, kur varat atpūsties, - šeit jūs dzirdat Manu Vārdu, 

kas dod jums mierinājumu un spēku, lai jūs varētu apdomāt ceļu, kas jums ir jānoiet, nododoties. 

2 Kad jūtat, ka jūsu gars kļūst vājš, palūdziet Elijai viņa spieķi, lai, balstoties uz to, jūs varētu 

sasniegt Tēva kristāldzidro avotu, kur Viņa mīlestības un gudrības ūdeņi pārplūst kā pamudinājums un 

svētlaime ceļiniekiem. 

3 Es jūs mācu celt patieso templi, jo ir daudzi, kas ir uzcēluši svētnīcas, bet nav devuši tām ticības 

pamatus. Manam templim ir jābūt kā kokam, kura zari ar mīlestību izplatās pa visu visumu, kur putni 

priecājas dažādos veidos un, apvienojot savas balsis, veido harmonisku, saldu un perfektu koncertu, ko tie 

piedāvā Radītājam. Tā jūsu gars pacelsies meklēt savu Kungu - kā Tēvu, kā Skolotāju, kā Ārstu, bet nekad 

jūs nemeklēsiet Viņu kā Tiesnesi. 

4 Patiesais Dievs tiks mīlēts patiesā veidā, viltus dievības tiks iznīcinātas, un neīstie un nepilnīgie 

kulti piekāpsies Gara pielūgsmē, kas būs mīlestības dziesma Tēvam. 

5 Patiesi Es jums saku: daudz Es jums esmu runājis šajā laikā, bet reizēm jūs Mani nesaprotat un 

reizēm ļaujat Man runāt tukšumā. Tomēr šī debesu Vārda atbalss nepaliks nedzirdēta un to dzirdēs cilvēki 

visā visumā. 

6 Ja garīgais pārtaptu materiālās lietās, jūs šobrīd redzētu sevi sēžam pie milzīga izmēra galda, un 

katra no jums priekšā redzētu Mana Vārda maizi, ko simbolizē izvēlētie ēdieni. 

7 Tie, kas pamazām garīgi attīstās, saka Man, ka nemainītu Manu Vārdu pret visgaršīgāko un 

kārdinošāko ēdienu. Tie, kas vēl nav spējuši uzvarēt savu materiālismu, labprātāk vēlētos, lai Tēvs, tā 

vietā, lai dotu viņiem garīgas dāvanas un labumus, dotu viņiem pasaules bagātību pārpilnību. 

8 Cik daudzi ir atstājuši ēdienu pie Mana galda, ko Es viņiem piedāvāju ar tik lielu mīlestību, pat 

nepieskārušies tam? Kad viņi atkal piedzīvos tādu žēlastības laiku kā tagad, kad viņiem bija lemts nākt uz 

zemi, lai dzirdētu Manu Vārdu? - Tie ir cieti akmeņi, kuru nolietošanai nepieciešamas vētras un laiks. 

Viņu mantojums viņiem tiks atņemts tik ilgi, kamēr viņi nezinās, kā to sargāt un kopt. Bet viņi to atkal 

iemantos, jo Es jums esmu teicis, ka tas, ko Tēvs dod saviem bērniem, viņiem nekad netiks atņemts, bet 

tikai paturēts viņiem. 

9 Tas ir varens koks, kura ēnā ceļinieki atpūšas, lai atgūtu spēkus pēc nogurdinošiem klejojumiem, 

barojoties ar tā augļiem. 

10 Zem šī koka es gaidu visus; vieni atgriezīsies apmierināti ar paveikto uzdevumu, citi ar nosvērtu 

galvu un tukšām rokām. 

11 Kad jūsu sirdis pameta miers un pa vaigiem nemitīgi tecēja asaras, jūs sākāt domāt, lai atpazītu 

savu skumju iemeslu. Tad jūsu sirdsapziņa jums atklāja, ka jūsu skumju un miera trūkuma cēlonis ir jūsu 

nelielā garīguma trūkums, jūsu misijas neizpilde, mīlestības un žēlsirdības trūkums pret brāļiem jūsu 

dzīves darbos. 

12 Jūsu pašreizējā dzīve ir izpirkums par to, jo jūs nezināt, no cik daudziem grēkiem, ar kuriem esat 

aptraipījuši savu dvēseli iepriekšējās dzīvēs, jūs attīrāties šodien. Tas ir iemesls, kāpēc jūsu sirdīs nav 

miera. 

13 Tie, kas ir zaudējuši pat pēdējo miera atlieku, cītīgi cīnās, lai to atgūtu, un nonāk pie atziņas, ka 

žēlastība pastāv tikai taisnīguma un labestības ceļā, uz kuru es ar sirdsapziņas palīdzību ik brīdi norādīju 

cilvēkiem. Tādēļ tie, kas ir dzirdējuši Manu Vārdu, cenšas sekot Manam ceļam, jo viņi zina, ka Manā ceļā 

ir miers, un, kad nāk grūtības vai apciemojums, Mana žēlastība ir tuvu, lai tos paceltu. 

14 Mans likums neprasa pārcilvēciskus upurus, tas nenozīmē verdzību un nevienu nesaista ķēdēs. 

Protams, tas ir krusts, bet mīlestības krusts, krusts, kura svars drīzāk stiprina, nevis nogurdina. 

15 Atcerieties, ka dažādos dzīves gadījumos esat izjutuši patiesu mieru, un jūs sapratīsiet, ka tas ir 

noticis, kad esat darījuši labu, kad esat piedevuši, kad esat ar kādu izlīguši, kad esat pametuši ērto gultu, 

lai dotos pie slimā cilvēka un sniegtu viņam mierinājumu. Uz mirkli jūsu garā bija Mans Valstības miers. 

Jums, kurus Es mācu saglabāt mieru visā jūsu dzīvē, Es jums patiesībā saku, ka jūsu uzdevums jau no 

laiku sākuma ir bijis nest mieru jūsu brāļiem. Tādēļ ikreiz, kad Es jums sevi atklāju, Es jūs lūdzu lūgties 

par cilvēkiem, jo jūsu dvēseles, vienotas vienā domā un vienā nodomā, sasniegs sirdis kā laimes un miera 
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elpa. Jūs esat saņēmuši arī norādījumus un pilnvaras sniegt iekšējo mieru, gaismu un dvēselisko mieru tām 

būtnēm, kas neredzami (jums) dzīvo garīgajā ielejā. 

16 Šīs pasaules ceļi ir pilni briesmu un kārdinājumu. Tāpēc gari bieži nonāk pasaules un matērijas 

varā, lai gan tie ir nākuši no Manis, pilni zināšanu gaismas un priekšnojautas, ar ieročiem un līdzekļiem, 

lai sevi aizstāvētu un iekarotu. 

17 Es atradu jūs sakāvušos, bet jūs tomēr ieklausījāties Manā balsī, kas jūs laipni meklēja, un tā jūs 

piecēlāties pilni ticības un cerības. Patiesi Es jums saku: nebūs neviena pazudušā vai sakautā, kas 

nedzirdēs šo balsi, kad pienāks laiks. 

18 Tajā laikā tie, kas bija visvairāk attālinājušies, kas bija visvairāk pazuduši, būs tie, kas Mani mīlēs 

visdedzīgāk un sekos Man. 

19 Manas mīlestības kalts izkaldīs vissmagākos iežus. 

20 Lai sasniegtu šo mērķi, Es meklēju jūsu garu, jo tas spēj saprast Manu Doktrīnu, bet vispirms Man 

bija jārunā ar jūsu sirdīm, ierobežojot Sevi caur balss nesēju un cilvēciski pārveidojot Manu Vārdu. Tas ir 

posms, kas jūs aizvedīs līdz sarunai starp gariem. Tad tā būs Mana garīgā balss, kas nāks pie jums kā 

iedvesma, kas jums rādīs ceļu uz jūsu attīrīšanos, jo reizēm jūsu ķermenis ir smaga ķēde vai blīvs plīvurs, 

kas neļauj jums saskatīt tālāk par materiālo. 

Lai palīdzētu jums uzvarēt šajā cīņā, jums šeit ir Mana dievišķā iedvesma, kas no mīlestības pret jums 

ir pārvērsta cilvēciskā vārdā, kas nāk pie jums kā glāsts prātam un sirdij. 

21 Šīs ir atceres dienas, un tādēļ jūs esat veltījuši sevi nodošanai un sagatavošanās darbiem. Ak, ja 

vien jūs spētu saglabāt šo garīgumu visā savā dzīvē, nekrītot fanātismā; cik liela būtu jūsu attīstība. 

22 Šo ļaužu sirdīs valda prieks, jo viņi zina, ka viņu prāta priekšā ir debesu mielasts, uz kuru tos gaida 

Skolotājs, lai dotu viņiem ēst un dzert patiesas dzīves maizi un vīnu. 

23 Galds, ap kuru Jēzus toreiz pulcējās kopā ar apustuļiem, simbolizēja Debesu valstību. Tur Tēvu 

ieskauj Viņa bērni, tur bija ēdiens, kas simbolizēja dzīvību un mīlestību; tur skanēja dievišķā balss, un tās 

būtība bija visu pasauli aptveroša harmonija, un miers, kas tajā laikā valdīja, bija miers, kāds ir Dieva 

Valstībā. 

24 Jūs esat centušies šķīstīt sevi šajās veltīšanās, domādami, ka Skolotājs ar Saviem vārdiem dos jums 

jaunu testamentu, un tā tas arī ir: Šodien Es ļauju jums atcerēties maizi un vīnu, ar kuriem Es pārstāvēju 

Savu Miesu un Savas Asinis. Bet tāpat arī Es jums saku, ka šajā jaunajā laikā jūs atradīsiet šo barību tikai 

Mana Vārda dievišķajā izpratnē. Ja jūs meklējat Manu Miesu un Manas Asinis, jums tās jāmeklē radības 

Dievišķībā, jo Es esmu tikai Gars. Ēdiet no šīs maizes un dzeriet no šī vīna, bet piepildiet arī Manu biķeri, 

Es gribu dzert kopā ar jums: Es ilgojos pēc tavas mīlestības. 

25 Nesiet šo vēsti saviem brāļiem un mācieties, ka asinis, kas ir dzīvība, ir tikai mūžīgās dzīvības 

simbols, kas ir patiesa mīlestība. - Caur jums Es sāku apgaismot cilvēci ar Savām jaunajām atklāsmēm. 

26 Vīrieši un sievietes, bērni, jaunieši un veci cilvēki veidos Kristus apustulātu šajā Trešajā laikmetā. 

Bet patiesi, es jums saku, vairāk nekā sirdis - tas būs gars, ko es meklēju. 

Lai gan ne visa cilvēce dzird Manu Vārdu, Es vēlos, lai viņi šajā svētīgajā Stundā sajustu Manu 

Klātbūtni. Ģimeņu tēvi savās mājās, slimie savā nometnē, izsalkušie pēc taisnības, cilvēku sodītie, tie, 

kuru sirdīs nav miera, apvainotie, nabagi - jūs visi, ieejiet klusi Manā svētnīcā, lai jūs dzirdētu sava Kunga 

balsi, kas jums saka: "Miers ar jums!" 

27 Cilvēki, šajā brīdī Mani apustuļi, kas tagad ir Garā, ieskauj Mani neredzamajā - kā tajās dienās: 

Pēteris, Jānis, Jēkabs Vecākais un Jaunākais, Tadejs, Toms, Matejs, Bartolomejs, Sīmanis, Filips, Andrejs 

un pat sāpju pārņemtais Jūda. Viņi visi mani pavada šajā jaunajā vakarēdienā. Kādā citā vietā uz Zemes 

jums varētu parādīt attēlu, ko es jums rādu? - Jums tiks parādīti attēli bez dzīvības, bet Es varu likt šiem 

gariem izpausties dzīvības un gaismas pilnībā. 

28 Tāpat kā tajā laikā Manā garā ir prieks un tajā pašā laikā sāpes, jo vēl ne visi Mani bērni ir izpirkti. 

29 Kad jūs dzirdat Manu Vārdu, kas jums saka, ka esat pie Mana galda, jūsu domas nespēj atrauties 

no tā mācekļa, kurš apjukuma brīdī nodeva savu Skolotāju un savus brāļus; tad jūs jautājat sev, vai arī tajā 

laikā būs kāds nodevējs, un jūsu gars jautā Man: "Varbūt tas būšu Es?" - Tavās acīs parādās asaras, un tu 

lūdz Mani spēku, lai nekad neiekristu kārdinājumos. Patiesi Es jums saku: arī šajā laikā būs tādi, kas Mani 

nodos, bet tas nebūs Manā Miesā kā Otrajā Laikā, bet viņi centīsies ar saviem darbiem noslēpt Manas 

Mācības patiesību, liekot cilvēkiem domāt, ka tas, kas ir bijis Dievišķās Gudrības mācība, ir maldināšana. 
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30 Jūs visi apsolījāt mīlēt Mani un sekot Man līdz pat nāvei, bet Es jums saku, lai raugāties un 

lūdzaties, jo arī Jūda bija apsolījis atdot savu dzīvību par Mani. 

31 Ja tad Manas fiziskās mokas ilga vienu nakti un vienu dienu, un nāve izbeidza miesas mokas, tad 

tagad garā Es jūtu sāpes visos cietušajos; ikvienā apsūdzētajā Es esmu notiesāts zemes tiesnešu, un ikvienā 

cietuma kamerā Es esmu ieslodzīts to sirdīs, kuri cieš šo izpirkumu. Neraudiet tikai, atceroties tās sāpju 

stundas, ko Jēzus piedzīvoja uz zemes, jo Manas ciešanas vēl nav beigušās. 

32 Jau tagad jūsu gars sāk dalīties ar Manām skumjām, jo tas saprot, ka tam vēl ir jāpelna nopelni ar 

mīlestības un žēlsirdības darbiem, lai sasniegtu svētlaimi un mieru, ko Mans Vārds sola tam, kurš seko 

Man līdz galam. 

33 Paceliet savu garu vienkāršā lūgšanā, jo lūgšana ir saikne un tuvināšanās Kungam. 

34 Šī vakariņa ir no mīlestības, neaizmirstiet to. Ņemiet maizi no galda un dalieties tajā ar saviem 

brāļiem, un, kad jūs visi būsiet mūžībā, jūs sapratīsiet, ka šī atklāsme, ko Es jums tagad dodu, bija mūžīgās 

dzīvības simbols. Nāciet, jūs, ļaudis, jo, ja Otrajā Laikā pie Mana galda sēdēja tikai divpadsmit, tad šodien 

būs simts četrdesmit četri tūkstoši, bet Mans mīlestības aicinājums ir domāts visiem cilvēkiem. Es vēlos, 

lai jūs visi mani pavadītu šajā laikā. 

Daži dreb no Mana vārda, daži raud, bet citi jūtas necienīgi to dzirdēt. Es, kas zinu, kas ir katrs no 

jums, jums saku, ka starp šiem ļaudīm, kas tagad plūst, lai klausītos Manu mācību, ir arī tādi, kam toreiz 

tika doti brīnumi, lai ticētu Man; ka ir arī tādi, kas šaubījās par Jēzu, un arī tādi, kas kliedza Pilāta priekšā: 

Krustā sist Viņu, krustā sist Viņu! 

35 Daudzi redzēja Mani ejam uz Golgāti ar krustu uz pleciem, nezinādami, Ko viņi pavada, un redzēja 

Marijas asaras, nezinot, kas bija tā, kas raudāja. Redziet, kā Es tagad no jauna mācu un pārveidoju par 

Saviem mācekļiem tos, kuri toreiz nevarēja Mani pazīt. 

36 Pie krusta Es lūdzu par jums piedošanu, jo jūs nezinājāt, ko darāt. Šī piedošana atrada izpausmi 

jaunā iespējā, ko Tēvs jums piedāvā, lai jūs atvērtu acis patiesībai, lai glābtu sevi un tuvotos Man. Tomēr, 

neraugoties uz Manu žēlastību pret jums, joprojām ir daži, kas meklē nepilnības Manā Vārdā, lai iegūtu 

iemeslu neticēt un nesekot Man. Bet patiesi, Es jums saku, ka Mana Vārda garīgajā būtībā nav neviena 

trūkuma, bet ar šo neuzkrītošo un vienkāršo vārdu Es esmu izdzēsis no jūsu sirdīm daudzus trūkumus. 

37 Jūs visi esat pakļauti Manam spriedumam. Nekas jūs nesatrauks vairāk kā Manas mīlestības 

žēlastība pret jums, jo Mans spriedums ir mīlestība. 

38 Tajā laikā Jāzeps no Arimatejas atvēra sava nama vārtus, lai Skolotājs varētu svinēt Lieldienas 

Savu mācekļu sabiedrībā, kad viņi vēl nezināja, ka Jērs, kas tiks upurēts šajos svētkos, būs Jēzus. 

39 Tagad Es jūs lūdzu, lai jūs savās sirdīs sagatavotu to viesnīcu, kurā Es ieeju, lai ar Savu Vārdu 

atgādinātu jums par darbiem un norādījumiem, kurus Es tad apzīmogoju ar Savām Asinīm. Tomēr 

neaprobežojieties ar to, ka atceraties Mani Ciešanu tikai šajās atceres dienās. Jums ir jāuzbūvē svētnīca 

savā dziļākajā būtībā, kur jūs mūžīgi atcerēsieties mīlestības mācību, ko Kristus jums atnesa uz zemes. Šī 

svētvieta būs nesagraujama vētrās, kuru mērķis ir iznīcināt cilvēces ticību. 

40 Šodien Es liku Savai Balsij atskanēt daudzās provincēs, pilsētās un ciemos, lai daudzi kļūtu 

aicināti. Savā ceļā Es sēju balzāmu, mierinājumu un mieru sirdīs, atmodinu cerību tajos, kas domāja, ka ir 

pazuduši žēlastības dzīvē, un dodu dzīvību tiem, kas bija miruši netikumos un grēkā. 

41 Arī tajā laikā Es gāju no vienas provinces uz otru, un Mana klātbūtne izraisīja prieku 

trūkumcietēju, slimnieku un garīgi nabadzīgo vidū. Ne visi sekoja Maniem soļiem, bet tie palika kā dzīvi 

liecinieki brīnumiem, ko Es ar viņiem darīju. Pie Jēzus nāca vīrieši, sievietes un bērni, viņu skumjās sejas 

un raudas liecināja man par viņu postu un ciešanām. Viņi bija dzirdējuši baumas un ziņas par Maniem 

brīnumiem un ar nepacietību gaidīja rabīna ierašanos no Galilejas, lai pastieptu Viņam rokas un lūgtu 

pierādījumus par Viņa spēku. 

Viņi bija vienkāršas sirds, bet bija arī citi - rakstu mācītāji, bauslības skolotāji un farizeji, kuri, neciešot 

Jēzu, beidzot pieprasīja, lai Viņš viņiem parāda rokas, lai redzētu, vai tās parāda spēku, ar kādu Viņš 

dziedina slimos, tikai pieskaras tiem. 

42 Mana līdzjūtība bija pret visiem bez izņēmuma. Es biju Tēvs, kas nāca, lai atbrīvotu visus Savus 

bērnus no sāpēm. Jēzus, Ārsts, bija viss balzāms, un Viņam nebija nepieciešams pieskarties slimnieka 

ķermenim, lai atjaunotu viņa veselību. Dažreiz - lai sniegtu cilvēkiem pierādījumu tam, uz ko spēj ticība, - 

Es ļāvu kādam slimam cilvēkam pieiet pie Manis un pieskarties Manām drēbēm, lai viņš izveseļotos. 
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43 Mūsdienās tas vairs nav cilvēks Jēzus, kas nāca uz jūsu pasauli, lai meklētu grēciniekus un 

trūkumcietējus. Tagad tas ir Jēzus Gars, kas atklājas cilvēcei, lai atklātu starp šī laika cilvēkiem jaunus 

mācekļus, kuri būs uzticīgi Viņam līdz galam. Pie garīgā galda Viņš ir piedāvājis viņiem maizi un vīnu, 

kas ir neredzami cilvēku acīm, bet reāli Svētajam Garam. Daudzi no tiem, kas šodien dedzīgi klausās 

Manu Vārdu, reiz neticēja Man, bet Es jūs lūdzu: Kādus brīnumus un kādus laikus gaida tie, kas, lai gan 

tagad Mani dzird, netic Manai Manifestācijai? Viņi šaubās, jo Es parādīju Sevi caur neizglītotiem un 

vienkāršiem cilvēkiem, nevis caur zinātniekiem vai teologiem, bet Es jums saku, ka jūs vienmēr atradīsiet 

Mani starp "vismazākajiem no šiem". 

44 Tie, kas ir sapratuši šī vārda vērtību un izpētījuši to, līdz atraduši tā dievišķo nozīmi, ir tie, kas to 

sargās kā garīguma sēklu, kas viņiem rīt būs jāizplata starp cilvēkiem. 

45 Pirmajā Laikā Tā Kunga Balss tika dzirdēta Vissvētākajā, Otrajā Laikā Es jums devu Savu 

Mīlestības Mācību Jēzus Vārdā; tagad jūs dzirdat Manu Vārdu caur cilvēka balss nesēju, un rīt tas būs 

Mans Iedvesma, kas apgaismos katru garu visciešākajā savienībā starp Tēvu un Viņa bērniem. 

46 Otrajā reizē es jums sacīju: "Ne ar maizi vien cilvēks dzīvo, bet ar katru vārdu, kas nāk no Dieva." 

Tāpēc maize, ar kuru Es atnesu parādīt Savu Miesu, bija tikai simbols. Šodien es jums saku: Ņemiet Mana 

Vārda maizi, dzeriet tā garīgās nozīmes vīnu, un jūs būsiet paēdināti mūžīgi. 

47 Saprotiet, ka Es nāku no miera valstības uz asaru ieleju, no taisnīgo mājokļa nāku runāt ar 

grēciniekiem. Es nēsāju nevis karaļa kroni vai skeptru, Es nāku pazemīgi, lai darītu Sevi jums zināmu caur 

neveiklu ķermeni, kuru Es pārveidoju ar Savu Gaismu, pārsteidzot jūs ar Savas mācības neierobežoto 

patiesību. 

48 Es nekaunos par jums, un, neskatoties uz jūsu grēkiem un nepilnībām, Es nekad nenoliegšu, ka jūs 

esat Mani bērni, jo Es jūs mīlu. Drīzāk tie ir bijuši cilvēki, kas kaunas no Manis, daudzkārt Mani 

noliedzot. 

49 Šodien Es izlieju Savu Garu jūsu vidū, lai jūs iemācītos man piedāvāt garīgu un vienkāršu 

pielūgsmi, brīvu no materiālisma, no tradīcijām un fanātisma. 

50 Jūs, kas esat gāzuši viltus dievus, kurus pielūdzāt pagātnē, zināsiet, kā ieiet svētnīcā, kuru Es 

pašlaik veidoju jūsu dvēselē ar Savu Vārdu. 

51 Es redzu jūsu sirdīs vēlmi, ka Man būtu jāpaliek ar jums un jāmāca jūs šajā formā visu laiku; tomēr 

tā nedrīkst būt, jo, ja Es apmierinātu jūsu lūgumu, jūs necenstos Mani meklēt ar saviem mīlestības darbiem 

un apmierinātos ar to, ka klausāties Manas mācības. 

52 No seniem laikiem Es jums esmu teicis, ka Mana Valstība nav no šīs pasaules, un patiesi Es jums 

saku, ka arī garīgā ziņā zeme nav jūsu mājas. Tēva Valstība ir Viņa gaismā, Viņa pilnībā, Viņa svētumā. 

Tās ir jūsu īstās mājas, tas ir jūsu mantojums. Atcerieties, ka Es jums teicu, ka jūs esat Debesu valstības 

mantinieki. 

Šī planēta ir kā mājoklis, kas uz laiku sniedz jums patvērumu, kur jūsu dvēsele tiek pakļauta attīrīšanās 

pārbaudījumiem, lai, atgriežoties garīgajās mājās, tā būtu sasniegusi progresu un attīstību. Tāpēc 

neaizdodiet sev jautājumu: "Kāpēc es neesmu atradis pilnīgu mieru un laimi šajā pasaulē?" Patiesi es jums 

saku: pat tie, kas ir bijuši tīri, nav atraduši patiesu mieru šajā zemes ielejā. 

53 Ja šī zeme dotu jums visu, ko jūs vēlētos, ja uz tās nebūtu lielo garīgo pārbaudījumu, - kuram no 

jums tad būtu vēlēšanās ieiet Manā Valstībā? 

Nevajag arī zaimot un nolādēt sāpes, jo jūs paši tās esat radījuši ar saviem pārkāpumiem. Pacietīgi to 

panesiet, un tas jūs šķīstīs un palīdzēs jums tuvoties Man. 

54 Vai jūs saprotat, cik ļoti esat iesakņojušies šīs pasaules godībā un apmierinājumā? Pienāks laiks, 

kad vēlēšanās jūs no tā atbrīvoties būs ļoti spēcīga. 

55 Tas, kurš spēj izturēt savus pārbaudījumus caur garīgu pacēlumu, šajā pārvarēšanā piedzīvo mieru. 

Kas staigā pa zemi ar acīm, kas vērstas debesīs, tas nekļūdīsies, un viņa kājas nesavaino ērkšķi uz viņa 

izlūgšanas ceļa. Jūs, kas Mani klausāties, nesiet savus pārbaudījumus ar mīlestību, lai jūs kļūtu par 

paraugu. Centieties arvien vairāk un vairāk progresēt savā pilnveidē. Jo, ja tas tā nebūtu, kādēļ jūs esat 

nākuši šodien? Kāpēc jūs pametāt savu darbu, lai sēdētu uz šiem cietajiem soliem? Jo jūs meklējat mieru, 

gaismu, balzama dziedinošo spēku. 

Šo ļaužu vidū ir tie, kas meklē Manu gudrību un Manas atklāsmes, lai rītdien nestu šo vēsti uz 

provincēm. Ir arī tādi, kas ir daudz grēkojuši un ar asarām sejā Man ir sacījuši: "Tēvs, mēs neesam cienīgi 
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klausīties Tavu Vārdu." Bet Es jums saku, ka esmu nācis tieši jūsu dēļ, to cilvēku dēļ, kuri ir novirzījušies 

no attīstības ceļa. Es nekad neesmu nācis meklēt taisnos uz zemes - tie jau ir pestīti. Es meklēju tos, kuri 

vairs neatrod sevī spēku sevi glābt; tiem Es dāvāju Savu svētību un Savu maigo mīlestību. 

56 Ja kādam no jums ir teikts, ka viņa gars ir pazudis grēku dēļ, bet viņš vēl joprojām vēlas labot 

savus pārkāpumus un izglābties, nāc pie Manis, un Es došu viņam Savu piedošanu un uzmodināšu viņu 

jaunai dzīvei. Viņš būs kā Lācars, kurš piecēlās, kad dzirdēja Jēzus balsi, kas viņam sacīja: "Celies un 

staigā." 

57 Tāpat es cenšos, lai nezinātājs atvērtu viņa acu priekšā Patiesības Grāmatu, "Patiesās Dzīves 

Grāmatu". Es vēlos, lai tie, kas agrāk Mani noliedza un zaimoja, šodien celtos starp cilvēkiem un veidotu 

tautu, kas ir garīguma, pazemības un mīlestības piemērs, kas apliecina Manu pamācību ar mīlestības 

darbiem pret saviem brāļiem. 

58 Es redzu, ka jūs izmantojat Manu mācību, bet jums vēl ir tālu līdz pilnībai. Tu vēl esi vājš, jo vēl 

neesi spēris trīs soļus, un jau kārdinājums tevi noved uz leju. 

59 Esiet stipri, un, ja jūsu vecāki vai bērni jūs nepareizi novērtēs Manas mācības dēļ, aplieciniet savu 

stingrību un ticību un nebaidieties, jo Mans spēks un jūsu piemērs pārliecinās viņus par šo patiesību. Ja 

daži no tiem, kas jūs nepareizi novērtēja, aizgāja no šīs pasaules, bet jūs viņus neatgriezāt, nezaudējiet 

drosmi, jo sēklu, ko jūs viņos iesējāt, viņi paņēma līdzi savā garā, un tā uzplauks citās pasaulēs. 

60 Izprotiet mācības, ko Es jums devu Otrajā Ērā ar Savu Kaislību. Es aicinu jūs atcerēties un 

pārdomāt šīs mācības kopā ar Mani. Atcerieties, ka es jums par tiem runāšu vēl tikai dažas reizes. Jūs 

nezināt, kas būs pēc tam, bet jums ir jāsagatavojas, lai saņemtu jaunās atklāsmes, ko Es jums došu. 

Kad šīs atceres dienas jums būs pienākušas un jūs gribēsiet gūt mieru savā garā un iepriecināt savu 

Kungu, dariet žēlsirdības darbus trūkumcietējiem, piedodiet saviem ienaidniekiem un ar nevienu nevediet 

"nesaskaitītus rēķinus", jo, ja jums būtu nožēla savā garā brīžos, kad Es runāju Savus septiņus vārdus (pie 

krusta), cik rūgti un sāpīgi šie vārdi kritīs jūsu sirdī! Jo tad jūsu sirdsapziņa jums pateiks, ka tad, kad Es 

jums lūdzu ūdeni, lai remdētu slāpes, jūs Man devāt dzert žults un etiķi. 

61 Lūdzieties, jo jūs dzīvojat kārdinājumu un vilinājumu laikos un nezināt, vai tie, kas šobrīd ir mierā, 

pēc dažiem mirkļiem nenonāks strīdā vai zaimojot Dievu. Vienmēr atcerieties, ko Es jums šodien saku, lai 

jūs vienmēr būtu gatavi (garīgā) modrībā un lūgšanā. 

62 Redziet, kā Mana Dievišķā Būtība spēj sasniegt jūs caur grēcinieka lūpām. Vai tas nav spēka un 

mīlestības brīnums? Tas notiek tāpēc, ka Es esmu Tas, kas liek ūdenim izlauzties no klints un gaismai no 

tumsas. 

63 Ar pazemīgu starpnieku starpniecību Es esmu runājis "vismazākajiem no šiem", jo, ja pasaules 

kungi šo vēsti būtu nodevuši cilvēcei, - patiesi, Es jums saku, jūs būtu palikuši bez zināšanām par savām 

dāvanām un bez amatiem, ko pildīt. Jūs nebūtu ēduši no šī mielasta, un jums būtu bijis jāsamierinās ar 

mielasta vērošanu no attāluma. No otras puses, caur šiem intelekta orgāniem (balss nesējiem), kurus nav 

skārušas teorijas, zinātnes un reliģiskie aizspriedumi, Es esmu aicinājis visu cilvēci, nevienam nesniedzot 

priekšroku viņa sociālās šķiras, tautības, reliģijas vai valodas dēļ. 

64 Mana balss nāk no Gara valstības, kur Es esmu Ķēniņš, no tās Paradīzes, kur jūs visi būsiet kopā ar 

savu Kungu, kad jūs, līdzīgi Dimasam, no sava krusta, pazemīgi un ar ticību sacīsiet Man: "Kungs, 

atceries mani, kad Tu būsi Savā Valstībā". Jūsu krusts ir tas, ko Es jums uzticēju, kad uzticēju jums šo 

misiju: mācīt, dziedināt slimos, mierināt, darīt zināmus cilvēcei Manus dievišķos vēstījumus. Šī misija ir 

grūta, jo tā ir saistīta ar atbildību, tā ir delikāta, tā ir trokšņaina, un, to pildot, uz jums krīt neticīgo, 

apmelotāju un izsmējēju, kuri negribēja atrast patiesību Manā mācībā, ņirgāšanās. 

65 Tāpat arī Jēzus devās ciešanu ceļā un izturēja krusta nastu, kas bija nesalīdzināmi mazāka par šo 

ļaužu pūļu nepateicību. 

66 Šeit ir Skolotājs, kurš atgādina Saviem bērniem par pagātnes darbiem un saista tos ar tagadnes 

darbiem, lai jūs labāk izprastu Manu mācību. Es vēlos, lai šī mācība izplatītos visā pasaulē, lai apgaismotu 

cilvēci, lai tā, saskaroties ar dzīvi, ko tā nepazina, pamostos un sāktu veidot pasaulē vienas mājas, vienu 

ģimeni. Tā būs patiesā Israēla tauta, Dieva tauta, kurā izzudīs izcelsmes, sociālo šķiru un cilšu atšķirības, 

jo tie visi būs zari, kas nāk no vienas cilts, kur visi pildīs Manu Bauslību, kas saka: "Mīliet cits citu!". 

67 Jūs, kas esat uzņēmuši šo krustu uz saviem pleciem, apzinieties atbildību, kas jums jāuzņemas, lai 

parādītu cilvēcei patiesību par Manu parādīšanos un Maniem brīnumiem. Tāpēc Es no jums prasu prāta 
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cildenumu un perfektu izpratni par to, kas jūs esat attiecībā pret Dievu un cilvēci, un tādēļ Es jums dodu 

Savu garīgās pilnveidošanās mācību. 

68 Šādi sagatavojieties, un jūs būsiet labie kareivji šajā cīņā, īstie izraēlieši saskaņā ar Garu, uzticamie 

mācekļi. Nelietojiet pūles, lai pierādītu šī Vārda patiesumu. Neaizmirstiet, ka Kristus, lai liecinātu par 

patiesību, ko Viņš sludināja, ļāva iznīcināt Savu miesu. Kāpēc gan Viņam būtu bijis jāaizstāv šīs miesas 

dzīvība, ja Viņš jau iepriekš bija teicis, ka Viņa Valstība nav no šīs pasaules? - Tāpat arī jūs - domājiet, ka, 

lai sasniegtu mūžīgo dzīvību, kas gaida jūsu garu, var upurēt tai daudzus ambiciozus mērķus. 

69 Ja tu gribi no sava brāļa izdzēst tumšos traipus, ko viņš nes savā dvēselē, vispirms tev pašam 

jākļūst nevainojamam; ja tu gribi saņemt piedošanu, vispirms tev pašam jāpiedod. 

70 Cik skaisti būs jūsu dvēselei, kad pienāks tās pēdējais mirklis uz zemes un gars, miera pilns, varēs 

sacīt Tēvam: "Kungs, viss ir paveikts!" 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 49  
1 Jūsu lūgšana kā ziedu smarža paceļas pie Manis, un Es to pieņemu. 

2 Ļaujiet savam garam baudīt mūžīgās dzīves maizi. Šī nav pirmā pamācība, ko Mans Dievišķais 

Gars jums dod; kā cilvēks Es jau atklājos citā laikā, lai mācītu jums attīstīt pazemību, dzīvot, lai darītu 

labu citiem, un mirt uz mīlestības krusta. Kad jūs dzirdat Manu Vārdu, jums šķiet, ka tā ir pirmā mācība, 

ko saņem jūsu gars, jo jūs nesapratāt iepriekšējo mācību. Šodien Es no jauna nāku meklēt slimos, kas visi 

ir Mani bērni, jo jūs visi nopūšaties šajā Izpirkšanas ielejā, un jūsu raudas sasniedz Mani. 

3 Kad sāpes kļūst ļoti stipras, tad cilvēks atceras Dievu, lai cik vien vien vien vienaldzīgs un auksts 

viņš būtu izrādījies pret Manu mācību, viņš vērš savas acis pret Mani, ilgojoties pēc Manas žēlastības, un 

izmisumā sūta šo lūgšanu: "Kungs, kāpēc Tu man nepiešķir to, ko es tik ļoti lūdzu no Tevis? Ja Tu nevari 

uzklausīt manu lūgšanu, saīsini manas dienas uz zemes, jo nav jēgas būt uz tās tikai tādēļ, lai ciestu." Cik 

lielu nezināšanu jūs izrādāt, kad šādi runājat uz savu Tēvu, kas ir viss mīlestības pilns pret Saviem 

bērniem! 

4 Tāpēc Es jūs izvadīju no neizpratnes tumsas ar Saviem norādījumiem šajā laikā, lai pat 

vislielākajās sāpēs jūs nenovirzītos no gaismas ceļa. Drīz jūs sapratīsiet, ka Es neesmu radījis jūs sāpēm, jo 

ciešanas nav nākušas no Manis, bet gan no jums. Tagad tev jāiet līdz galam, lai atgūtu gaismu un šķīstību, 

ko tu atstāji saplēstu uz ceļa ērkšķiem. 

5 Tā ir taisnība, ka jūsu dzīve ir kā vētraina jūra, kurā jūs uz laiku baidāties nogrimt. Bet, tā kā esat 

tik zemu noslīdējuši savu nepilnību dēļ, tad vismaz ticiet Manai klātbūtnei un Manam spēkam tajos brīžos, 

kad jūsu pārbaudījumi ir ļoti smagi. Nedodiet Man nekādu iemeslu runāt ar jums tā, kā Es runāju ar 

saviem mācekļiem Otrajā Laikā, kas ceļoja ar Mani laivā un, redzot, ka jūra puto un Jēzus guļ, sacīja 

Viņam, pilni baiļu un satraukuma: "Skolotāj, glāb mūs, mēs iet bojā!" Mana pārmetošā atbilde bija šāda: 

"Ak, jūs, mazticīgie!" 

6 Mīļotie ļaudis, izprotiet Manu mācību, virziet savu dzīvi pēc šo mācekļu parauga, jo arī jūs kļūsiet 

par mācekļiem. Atcerieties, Mani bērni, ka no 1950. gada jūs vairs nedzirdēsiet šo vārdu. Izmantojiet to 

tagad, lai tā jūs šķīstītu un jūs vairs nebūtu uz grēka ceļa. 

7 Mans mīlestības upuris Otrajā Laikā jums parādīja, kā nomazgāt traipus, kas jums ir uz miesas un 

dvēseles, pat tos, ko Sodoma un Gomora jums atstāja kā mantojumu*. Es upurēju Sevi, lai pamācītu 

cilvēkus un parādītu viņiem paklausības un mīlestības ceļu, pa kuru viņi var sasniegt pestīšanu. 
* Tā ir atsauce uz sodomītu grēku, seksuālo perversiju un tās ietekmi, kas turpinās līdz pat mūsdienām. 

8 Tagad, pēc tam, kad Es jums esmu devis neskaitāmas mācības, jūs esat gatavi sevi glābt un šķīstīt. 

Toreiz Es jums paziņoju, ka atgriezīšos starp cilvēkiem, un šeit Es esmu, pildot Savu solījumu. 

9 Ja visi, kas dzird šo vārdu, nejūt Manu klātbūtni, tad tas ir tāpēc, ka viņu materiālisms, grēks un 

prātos iesakņojušās idejas šķir viņus no Skolotāja. Bet pietiks ar vienu nožēlas brīdi, lai viņi sajustu Mani 

savā garā. Manas mīlestības gaisma tos apgaismos tāpat kā Pēteri, kad viņš, atbildot uz Skolotāja 

jautājumu, atzina Jēzus dievišķību. Viņi izbeigs savu ļaunumu, ar šausmām skatīsies uz savu pagātni un 

sāks jaunu dzīvi - tīru, lietderīgu un cienīgu. Tādēļ Es jums saku, lai jūs netiesātu savus brāļus, kad viņi 

nāk pie jums ar savu grēku un netikumu nastu. Neatmetiet viņus, jo šāds nodoms būtu līdzīgs tai grupai, 

kas pieķēra sievieti laulības pārkāpšanā un atveda viņu pie Jēzus, lai pārbaudītu Manu taisnību. Kādu 

smagu mācību es devu tiem, kas sevi uzskatīja par brīviem no grēkiem salīdzinājumā ar laulības 

pārkāpēju, kad sacīju: "Kas sevi uzskata par brīvu no grēkiem, lai pirmais met akmeni uz šo sievieti!" Un 

viņi kaunodamies atkāpās. 

10 Cik saprotošiem, sirsnīgiem un pazemīgiem jums jābūt, ja nevēlaties, lai Es jūs sauktu par 

liekuļiem kā farizeji, kurus Es saucu par balinātiem kapiem - no ārpuses skaisti sagatavotiem, bet no 

iekšpuses nešķīstiem. 

11 Mans skatiens ir meklējošs un iedziļinās tavas būtības dziļumos un tavas sirds dziļākajos nostūros. 

Mana žēlastība ir gatava ierakstīt jūsu darbus jūsu dzīves grāmatā, kas būs jūsu tiesas grāmata. Pielūkojiet, 

lai tajā tiktu ierakstīti tikai labi darbi, tad miers, ko jūsu gars caur tiem gūs, būs lieliskas atlīdzības 

vēstnesis garīgajā dzīvē. 

12 Šodien jūs atceraties to dienu, kad Jēzu apsūdzēja cilvēki un kad pat bērni, sekojot pieaugušo 

piemēram, savā nevainībā sauca: "Nokrusto Viņu!". 
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13 Es stājos pretī tiesnešiem, un liels bija prieks starp tiem, kas vēlējās Manu nāvi, kad Mani notiesāja 

krustā sist. Kā jērs, kas iet upurēt, es pazemīgi noliecu savu kaklu un pieņēmu mocekļa nāvi, kā rakstīts. 

14 Šodien es atkal stāvu savu tiesnešu priekšā. Es jums parādīju Savu Patiesību, lai jūs to izpētītu un 

spriestu par to, un Es zinu, ka jūs atradīsiet tajā kļūdas, kuru tajā nav, lai pēc tam to nosodītu. Tiesājiet 

Manu darbu, bet atstājiet mierā visus tos, caur kuriem Es jums esmu devis Savu Vārdu. 

15 Starp jums ir gari, kas no seniem laikiem un Izraēla klēpī līdz pat jūsu dienām uz zemes ir 

attīrījušies no savām lielajām kļūdām, lai, apdzīvojot garīgo telpu, būtu šķīsti. Tie ir tie, kas tic Manai 

klātbūtnei šajā pasaulē. 

laiks, un viņi būs tie, kas jautās Mana Darba vajātājiem: "Kādu trūkumu dēļ jūs iebilstat pret šo mācību?" 

Tāpat kā savulaik Pilāts jautāja ļaudīm: "Ko jūs apsūdzat pret šo cilvēku?" - Mana balss klusēs, tāpat kā 

toreiz klusēja Jēzus lūpas, un Es pieļaušu, ka, kamēr vieni tiesās Manu Vārdu, citi to aizstāvēs, jo no šīs 

cīņas izspīdēs Gaisma. Mans mīlošais skatiens aptvers visus, un Mana piedošana būs visiem līdzīga. 

16 Mani atveda pie Annas un Kajafas, lai mani apsūdzētu, tad pie Pilāta un Hēroda, lai mani tiesātu. 

Patiesi Es jums saku: šajā laikā Mans darbs, Mans Vārds, nonāks Augstās padomes priekšā un tad jaunā 

Pilāta priekšā, lai tiktu tiesāts. Būs valsts amatpersonas, kas ticēs Manam jaunajam pasludinājumam un šai 

vēstij, tomēr, baidoties no pasaules, viņi klusēs un ļaus, lai Mana Doktrīna un Mani sekotāji tiek vajāti, 

kamēr viņi nomazgā rokas, bet ne traipus, ko paši ir uzklājuši uz savām dvēselēm. 

17 Trešajā laikmetā man tiks dots jauns krusts. Tas nebūs redzams mirstīgo acīm, bet no tā augstuma 

Es sūtīšu Savu mīlestības vēsti cilvēcei, un Manas asinis, kas ir Mana Vārda garīgā būtība, pārvērtīsies par 

gaismu garam. 

18 Tie, kas toreiz mani tiesāja, šodien nes gaismu cilvēku sirdīs ar savu garu, nožēlojot grēkus, lai 

labotu savas kļūdas. 

19 Lai Mana mācība triumfētu pār cilvēku ļaunumu, tai vispirms ir jātop nomocītai un izsmietai kā 

Kristum pie Svētās Marijas pīlāra. No katras brūces Manai gaismai jāplūst, lai apgaismotu šīs pasaules 

tumsu bez mīlestības. Ir nepieciešams, lai Manas neredzamās Asinis nokristu pār cilvēci, lai vēlreiz 

parādītu tai ceļu uz izpirkšanu. 

20 Krusts, ko jūs tagad uzliekat uz Manis, ir smagāks par Otrā laikmeta krustu. Toreiz jūs Kristu 

nepazināt, tagad jūs visi Viņu pazīstat, un tomēr jūs Viņu nosodāt. Šoreiz jūs neredzēsiet Jēzu, kas zem 

krusta smaguma elpo un iet jūsu mājas priekšā. Jūs neredzēsiet Manu Garu apgrūtinātu ar jūsu grēku 

nastu. Taču jūs dzirdēsiet Manu balsi, kas jums sacīs: "Es slāpstu, cilvēce!" Bet Manas slāpes būs 

mīlestības slāpes. 

21 Marija, mīlošā Jēzus Māte, nesavienos savas asaras ar sava mīļotā Dēla asins traipu, bet par jūsu 

nepateicību Viņa jums sūtīs no Debesu valstības savu maigo mīlestību kā Visu Māte. 

22 Es nekritu ceļā uz Savu jauno Golgātu, tāpēc Man nebūs vajadzīgs palīgs, kas nāktu palīgā, jo Es 

esmu stiprs starp stiprajiem. Tomēr Mans skatiens meklēs Manus mācekļus, gaidot, ka viņi būs uzticīgi, kā 

bija Mans apustulis Jānis. 

23 Svētīgs tas, kurš prot pareizi interpretēt to, ko Skolotājs jums ir teicis šajā piemiņas stundā. Svētīgi 

jūs, kas esat klausījušies Dievišķajā Skolotājā šajā laikā Viņa mācībās par atcerēšanos. Cilvēces grēka 

radītā biezā tumsa ir iemesls, lai Skolotājs uzņemtu mocekļa krustu un vēlreiz dotos ciešanu ceļā. 

Tagad jūs dzīvojat Trešajā laikmetā, un jūs joprojām piedāvājat savam Kungam rūgtuma kausu, bet Es 

pazemīgi to pieņemu, lai sniegtu jums vēl vienu mīlestības mācību. Pār Manu seju tek asinis un asaras, ko 

Es izlieju no mīlestības pret jums, un, dzirdot Manus Vārdus, arī jums nāk asaras, piespiežot jūs atcerēties 

un nožēlot grēkus. Šī raudāšana jūs šķīstī un tuvina Man. 

24 Jūs, sievietes, kas esat gandarījušas par saviem pārkāpumiem, esiet drošs prāts, jo jūsu ļaunums no 

jums tiks atņemts, lai jūs būtu stipras dzīves ceļā. Jūs sekojāt Magdalēnai, bet pēc kritiena nožēlojāt 

grēkus. Esiet stipri, barojiet savu dvēseli un ķermeni, un esiet dziedināti. 

25 Es esmu nācis pie grēciniekiem, nevis pie taisnajiem, tādēļ neesiet sašutuši. Es mīlu visus Savus 

bērnus, veselus un slimus, šķīstus un aptraipītus, un Es rūpējos par viņiem visiem. Viena sirds lūdz Man 

gaismu saviem bērniem, cita aizlūdz par savu slimo māti, un Es dāvāju Savu žēlastību visiem. 

26 Ja jūs esat daudz raudājuši, mieriniet sevi; ja citi no jums lūdz Man jutīgumu, lai raudātu par 

saviem grēkiem, pieņemiet tos un nomieriniet sevi, jo raudāšana ir arī atvieglojums un miers sirdij, kas ir 

apgrūtināta ar nožēlu un vainas apziņu. 
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27 Atcerieties: Kad upuris bija paveikts un tie, kas Mani vajāja, uzskatīja, ka gaisma, kas bija 

izgaismojusi Manu mācekļu ceļu, ir uz visiem laikiem izdzisusi un ka līdz ar Manas balss klusēšanu viss 

būs beidzies, viņi ieraudzīja to, kas Man sekoja, sirdī neizdzēšamu staru no mūžības gaismas, kas nekad 

neizdziest. Jo, ja vieni Mani nepareizi novērtēja, citi Mani mīlēja, un, tā kā viņi zināja, kā Man sekot, tad, 

kad Es viņiem apsolīju, ka atkal atnākšu, viņi gaidīja Manu atgriešanos, vērojot un lūdzot, un visās Manās 

parādīšanās reizēs viņi jutās Manā klātbūtnē. 

28 Tāpat būs arī tagad. Tie, kas būs iedziļinājušies Manas mācības būtībā, turpinās vērot un godbijīgi 

gaidīs Manu vārdu piepildīšanos, bet pārējie aizmirsīs mīlestību, ko Es viņiem esmu parādījis, un Manu 

dedzību tos atpestīt. 

29 Es redzu sāpes, kas ir katrā sirdī, un, kamēr lūpas klusē, jo nespēj vārdos izteikt to, ko jūt, gars 

ceļas un ir sadraudzībā ar Mani. - Ļoti tuvu jūsu sirdij pulsē Tēva Gars, kas jūs sargā un svētī. Es arī 

stiprinu jūsu drosmi, žāvēju jūsu asaras un svētīju visus jūs, kas šodien esat sapulcējušies, lai dzirdētu 

Tēva balsi, kurš jums ir teicis, ka pēc 1950. gada jūs vairs nedzirdēsiet Viņa Vārdu caur cilvēka prātu. 

Jūs esat kā Mani otrās ēras apustuļi, jo arī viņi Mani daudz klausījās. Nesiet Manu Vārdu savās sirdīs, 

lai jūs to varētu nodot tālāk tiem, kas Mani nedzirdēja caur balss nesēju. 

30 Jūs uz zemes pieminat noteiktus laikus un dienas, kas jums atgādina par jūsu Skolotāja lielajiem 

darbiem viņa ceļā cauri pasaulei, un Es esmu kopā ar jums ar Savu Būtību un Savu Klātbūtni brīžos, kad 

jūs atceraties Manus darbus. Bet tikai cilvēkiem ir noteiktas dienas, lai svinīgi atzīmētu Manas ciešanas. 

Garīgajā dzīvē jūs šos notikumus nesvinat, jo mūžībā nav (noteiktu) laiku vai dienu; ir tikai viena "diena", 

kas turpinās un nekad nebeidzas. Bet Mani dievišķie darbi ir klātesoši to taisno garā, kuri dzīvo tuvu 

savam Radītājam, un pielūgsme, ko viņi sniedz savam Tēvam, nav tikai dažos brīžos, bet pastāvīgi. 

31 Ak, mācekļi, jūs, kas piedalījāties Manā mielastā un ēdāt mūžīgās dzīvības maizi, pēc kuras ilgojās 

jūsu gars! Jūs ticat, ka es katru gadu mirstu un augšāmceļos no mirušajiem, bet tas ir tikai jūsu iztēlē, jo es 

dzīvoju mūžībā. jūs ticat, ka Mans Gars nolaižas uz netikumu bedrēm un grēku izpirkšanas vietām, lai 

nestu gaismu tiem, kas apmaldījušies, un Es jums saku: Ja jūs to vēlēsieties un lūgsiet, Es to darīšu, jo 

vienmēr Es dodu Savas žēlastības, lai pazudušie atrastu ceļu uz savu pestīšanu. Mans skatiens vienmēr 

balstās uz to, kurš nēsā savu Izpirkšanas ķēdi, un Mans Gars ir mūžīgi klātesošs visās pasaulēs un visos 

līmeņos, nevienam neradot nekādu atšķirību viņa lielāku vai mazāku zināšanu vai garīgā brieduma dēļ. 

32 Ziniet, Mani jaunie mācekļi, ka jūsu cieņas apliecinājums un veltījums Kungam būs nemainīgs, 

negaidot konkrētu laiku vai dienu, lai to sniegtu, tāpat kā nemainīga ir jūsu Tēva mīlestība pret jums. Bet, 

ja jūs gribat zināt, kā, nekrītot fanātismā, ik dienas atcerēties Manus mīlestības darbus, Es jums pateikšu: 

jūsu dzīvei ir jābūt nemitīgai cieņas izrādīšanai Tam, kas visu radīja, mīlot vienam otru. 

33 Tā rīkojieties, un Es jums došu to, ko jūs pazemīgi lūdzat no Manis, lai jums tiktu piedoti jūsu 

pārkāpumi. Es jūs mierinu un atviegloju, bet es jums saku: Kad jūs atklājat savas vainas un jūsu 

sirdsapziņa jūs tiesā, lūdzieties, izlabojiet savu vainu, apbruņojieties ar spēku, lai jūs vairs nedarītu to pašu 

grēku un jums nebūtu Man atkārtoti jālūdz, lai Es jums piedodu. Mans Vārds jūs māca, lai jūs varētu 

pacelties un piekļūt gaismai un garīgumam. 

34 Šī mācība ir ceļš, kas jūs ved pie Manis. Vai jūs vēlaties baudīt apsolīto valstību? - Es jums 

atgādinu derību, ko esat noslēguši ar Mani uz visiem laikiem, un atdzīvinu to, lai šī derība netiktu lauzta. 

Es jautāju jums, Israēla vīri: vai jūs vēlaties ieiet mūžīgajā dzīvē un būt kopā ar Mani? - Jūtiet Mani tagad, 

kad Es apstiprinu un piepildīšu pravietojumus un mācu jūs ar pacietību, lai nākotnē katrs vārds, kas iznāk 

no jūsu mutes, būtu dzimis no jūsu gara, iepriekš sagatavots Manas mīlestības, un tas pārvērstos 

žēlsirdības darbos jūsu brāļiem. 

35 Sāciet mīlēt savu tuvāko, panesiet savas ciešanas ar padevību, izcīniet savu maizi savas ādas 

sviedros. Mīliet sevi tā, kā Es jūs mīlu, un sargājiet šo tautu, kuru Es esmu izvēlējies starp visām un kuru 

Es esmu nosaucis par "pērli", kurā Es esmu ielicis Savas žēlastības dāvanas. 

36 Nerīkojieties kā Tomass, kad Es jūs pārbaudu, nelūdziet, lai Es ļauju jums iebāzt pirkstus Manā 

brūcē, lai ticētu. Ja Man jums ir jādod mācība, kas liek jūsu garam drebēt, nešaubieties par Mani, 

nešaubieties, lai pēc tam no nožēlas nesapņotu. Jo jūsu dzīve ir pārbaudījumu un brīnumu, sāpju un pēc 

tam prieka ceļš, kurā gars veidojas uz pilnības kāpnēm. 

37 Neesiet kā Pēteris, nenoliedziet To, kas jums ar tik lielu mīlestību devis Savu mācību, un 

nekaunieties piederēt šai tautai un iemantot garīgās dāvanas, ko Es jums esmu uzticējis, jo tad jūs Mani 
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noliegsiet nevis trīs reizes kā tas māceklis, bet tūkstoš reižu tūkstoš reižu, jo jūs esat vairojušies un jūsu 

ticības trūkums atstās iespaidu citās tautās. 

38 Uzmanieties, lai Mana lieta netiktu nodota, lai sirdīs neizdīgtu Jūdas sēkla un - kad šīm sirdīm 

pienāks atmodas stunda - tās, apjukušas, tāpat kā tas māceklis, neticētu, ka miesas nāve atbrīvos tās no 

nožēlas, ko izraisījis viņu izdarītais noziegums. Citādi viņi nonāks garīgajā ielejā, neatrodot mieru savam 

garam, kas nekad nemirst. 

39 Redziet, kā Es jums parādīšu patieso dzīvi, kad Es pietuvos jums un liku jums sajust Manu 

klātbūtni. Bet jūs esat tikai nedaudzi, kas vēlas to uzzināt; pārējie pamazām "mirstat" ticības trūkuma dēļ, 

jo neticējāt Man, kad Es kļuvu cilvēks Otrajā Laikā. Šodien jūs atkal apšaubāt Manu Vārdu un Manus 

acīmredzamos darbus un pakļaujat Mani pārbaudījumam, lai gan Es esmu atnācis tikai tādēļ, lai celtu jūs 

garīgai dzīvībai un iepazīstinātu ar patiesību. 

40 Mans Gars piedzīvo kaislību, kas nebeidzas. Katru brīdi Viņš ir paaugstināts pie krusta, un ērkšķu 

kronis savelk manas svētnīcas. Manas brūces plīst, un Es esmu no jauna upurēts, lai jūs manā piemērā 

atrastu mācību par mīlestību pret saviem brāļiem un dzīvotu mūžīgi. 

41 Šodien Es nāku pie jums Garā un saku jums, ka Es dzīvoju mūžīgi, kamēr jūs bieži esat miruši, jo, 

lai gan Es esmu jums apkārt un esat dzirdējuši Manu Vārdu, jūs nezināt, kā to uzņemt savā sirdī, kā to dara 

augsne, kad sējējs to apvērš un atbalsta sēklas dīgšanu. Tāpēc Mana mīlestības sēkla nav nesusi 

simtkārtīgus augļus un nav vairojusies, kā Mana griba. 

42 Šajā laikā es tiesāju dzīvos un mirušos. Manas mīlestības gaisma ieplūst katrā garā un pār visu 

miesu. "Svētīgi tie, kas sēro, jo tie tiks mierināti." Svētīgi pazemīgie, jo tie pļaus godību un slavu. 

43 Kad pienāks laiks, jūs celsieties, mīļotā tauta, un darīsiet Manu svēto Vārdu taustāmu saviem 

brāļiem. Jūs izklīdīsiet pa visu pasauli kā labi mācekļi, un šis jaunais Evaņģēlijs, ko es jums atstāju, 

izplatīsies. Šī gaisma, kas izstaro no Sestā zīmoga, izgaismos šī laika cilvēci, un līdz ar to tiks izgaismoti 

noslēpumi. Mana mācība iesakņosies dažādās tautās, un visu, ko cilvēki nav atklājuši, viņi uzzinās no 

gaismas, ko dos septiņi zīmogi. Bet jūs runājiet par šīm mācībām, ko esat saņēmuši, un pamāciet cilvēkus, 

kā pildīt Manus baušļus. 

44 Kad Mani bērni iedziļināsies Manas mācības būtībā, viņi sapratīs, ka Mana griba ir bijusi savienot 

Sevi ar cilvēkiem no gara uz garu, ka Es esmu atgriezies pie viņiem, jo Mana Derība ir nešķirama. 

45 Neviens nevar saukt sevi par dzīvu, kas nepazīst Manu patiesību, vai par mācekli, kas izdara 

noziedzīgus nodarījumus, lai gan viņam ir šī pamācība. Es esmu atnācis, lai atvestu atpakaļ garus, kas ir 

pazaudējuši ceļu, un atbrīvotu tos no nezināšanas un grēka. 

46 Šķīstieties kā Magdalēna un dzīvojiet Manā kalpošanā. Viņa atgriezās no mīlestības un nožēlas. Tā 

kā pasaule nav atmodusies Manai mīlestībai, godiniet Mani (vismaz) jūs, kas Mani esat dzirdējuši, pildot 

bausli, kas jums saka: "Mīliet cits citu!". 

47 Mūsdienās karojošās tautas ir "muļķīgās jaunavas", kas negribēja palikt nomodā, un, kad laulātais 

parādījās un klauvēja pie viņu durvīm, tās aizmiga. Šī tauta (šeit) ir sajutusi Mani un tāpēc ir spējusi 

saglabāt mieru. 

48 Es esmu bijis jūsu kalps, lai mācītu jums pazemību. Ikreiz, kad jūs Man esat taisnīgi lūguši, Es 

esmu jums devis, jūsu griba ir Mana; jūs lūdzat Mani, lai jums netrūktu iztikas, lai Es pasargātu jūsu mājas 

no trūkuma, un Es jums dodu, kas nepieciešams. Es jums dodu visu, pat ja jūs to nelūdzat, jo Es esmu jūsu 

Tēvs un mīlu jūs. Kādas sāpes var mocīt bērnu, ko nejūt tēvs? Kurš no jums ir bez maizes mutē, bez 

drēbēm vai bez jumta? - Es sargāju visus Savus bērnus. Tīrais gaiss tevi baro, lauki tev piedāvā savas 

sēklas un augļus, lai tevi pabarotu. Nav trūcis avota, kas dotu jums ūdeni slāpju remdēšanai. Es esmu devis 

cilvēkam saprātu, lai viņš meklētu dzīves līdzekļus un dzīvotu pietiekamu dzīvi, atklājot dabā to, kas 

nepieciešams viņa labklājībai. Saprotiet, ka ne jūs esat radījuši būtnes un uzturat to dzīvi, bet gan Es, kas 

jūs mīlu un katrai būtnei piešķiru tās likteni. 

49 Šinī laikā, kad Es esmu sevi atklājis Garā, lai dotu jums Savu pamācību, Es jums saku: izpildiet 

Trešo Derību, ko Es jums atstāju. Ļaujiet savam garam steigšus nākt pie Manis, pieņemiet Manu žēlastību, 

lai Mana gaisma spīdētu jūsos un "Vārds" būtu uz jūsu lūpām. 

50 Nomazgājiet sevi ar savām grēku izpirkšanas un nožēlas asarām. Palieliniet savu izpratni ar 

lūgšanu, lai jūsu secinājumi būtu pareizi. Tad jūs sajutīsiet pār sevi Manas iedvesmas gaismu, un jūsu 



U 49 

118 

prieks būs neizmērojams. Pēc tam, kad būsiet saņēmuši šo dievišķo iedvesmu, jūs sāksiet runāt saviem 

brāļiem par Manu Darbu, un patiesi Es jums saku, ka jūsu vārds būs patiesības liecība. 

51 Es jums esmu darījis zināmu Savu Mācību caur Vārdu, kas tika pasludināts caur daudzu balss 

nesēju lūpām daudzās pulcēšanās vietās ar vienu un to pašu garīgo nozīmi un vienā un tajā pašā formā, un 

kas (visos tajos) iezīmēja vienu un to pašu ceļu un norādīja uz vienu un to pašu mērķi. 

52 Neviens no tiem, kas Mani šajā laikā ir dzirdējuši, nevar apgalvot - nemelojot -, ka nav Mani 

sapratis, jo ikviens, kas ir aicināts, ir iepriekš sagatavots. Mans Vārds ir dievišķs dārgums, kuru Es 

negribu, lai jūs paturētu tikai sev. Nekļūsti bagāts skops, jo citādi, domādams, ka tev ir daudz gudrības, tev 

nebūs nekā. Patiesi Es jums saku: egoisms ir tumsa, un tumsa dvēselē ir nezināšana. 

53 Detalizēta un skaidra ir Mana mācība Trešajā laikmetā, pamācība, ko Elija jums izskaidro ar savu 

Vārdu un ko turklāt jūsu garīgie brāļi* ar saviem padomiem padara viegli saprotamu, lai jūs nedzīvotu 

maldos. Kurš no Maniem mācekļiem, kas ir saņēmis šo pamācību, varēs justies pārāk vājš, lai izpildītu 

Manu pavēli nest šo vēsti cilvēkiem? 
* Tas attiecas uz gariem aizbildņiem, kuriem arī bija ļauts izpausties caur saviem aizbildņiem. 

54 Es gribu, lai jūs iemācītos visus veidus un līdzekļus, kā praktizēt aktīvu labdarību, lai jūs Man 

nesacītu: "Tēvs, kā Tu vari gribēt, lai es dalītos ar savu maizi vai naudu ar savu tuvāko, ja tās tik trūkst?" - 

Ja jūs nezināt, kā praktizēt labdarību, jūs nevarat pamācīt savus brāļus šīm mācībām. 

55 Patiesi es jums saku: ja daudzos gadījumos jūsu rokas ir tukšas, saskaroties ar trūkumcietējiem, 

tomēr jūsu gars vienmēr atradīs sevī kaut ko, ko dot. Ja jums nav nekā materiāla, ar ko dalīties ar saviem 

brāļiem, lai jūsu gars piedāvā daudz no tā, kas tam pieder. Taču apzinieties, ka tad, ja jūsu labdarībai ir 

nepieciešamas materiālas lietas, jūs nedrīkstat izvairīties no sava pienākuma izpildes, sakot, ka pietiek ar 

(labu) nodomu. Mācieties no sava Tēva, kas jums dod visu gan garam, gan miesai. Mācieties no Jēzus, 

kurš mācīja jums dot visu no mīlestības pret saviem brāļiem. 

56 Nesiet savu krustu ar pacietību un mīlestību, lai es varētu jums teikt: Esiet svētīti! 

Dažu manu bērnu sirdīs Es redzu, ka sākas vētras, un es viņiem saku: "Es vēroju un lūdzos, jo vētra 

pāries un jūs atkal redzēsiet mirdzam miera varavīksni. 

57 Rīt, kad cilvēci pārņems bēdas, jūs pateiksiet paldies par to, ka jums ir izdevies stiprināt savu garu, 

pateicoties pārbaudījumiem, kurus šodien pārdzīvojat. Ja jūs spētu redzēt to sāpju, bada un posta ainu, kas 

miljoniem cilvēku dzīvo karojošajās tautās, jūs neuzdrošinātos sūdzēties; un patiesi, Es jums saku: pat ja 

daudzi no jūsu brāļiem Mani nesvētī, viņi vismaz neklusē! 

58 Vērojiet un lūdzieties, dariet sevi cienīgus Maniem labumiem un ar lūgšanu iznīciniet visu, kas 

izraisa cilvēka izvirtību. 

59 Pēc haosa, kas tuvojas, cilvēki meklēs Manu Tēvišķo mīlestību un atradīs Mani, gaidot visus 

Manus bērnus. Jo Trešajā Laikā visa cilvēce atzīs Mani un visi garīgi apvienosies vienā Dieva pielūgsmē. 

60 Cilvēki ir rīkojušies kā "Pazudušais dēls", bet, kad viņi būs izšķieduši pat pēdējo mantojuma 

atlikumu, viņi atcerēsies savu Tēvu un atgriezīsies pie Viņa. 

61 Es jūs visus brīdinu ar savu pravietisko vārdu. Ieklausieties tajā un izplatiet to, lai rīt, kad redzēsiet 

to piepildāmies, jūs saprastu, ka tas bija jūsu Tēvs, kurš jūs mācīja. 

62 Cik tālu cilvēce ir no garīgās cīņas, kas tai tuvojas! Cik daudzi no Maniem bērniem, kuru lūpas 

nekad nav izrunājušas Manu vārdu, būs pārsteigti, dzirdot, ka tas tiek slavēts visur! 

63 Es jums saku, lai jūs runātu Manu Vārdu tikai tad, kad uzskatāt to par nepieciešamu, lai jūs mācītu 

saviem brāļiem cieņu pret Tēvu. 

64 Kad jūs redzat, ka visa morāle, tikumība un taisnīgums ir aizgājuši no pasaules, tās atjaunošana 

jums šķiet neiespējama, bet tieši tajā atklājas Manas Mācības diženums. 

65 Ļaujiet Manai mācībai uzplaukt jūsu sirdīs. Skatieties viens uz otru ar mīlestību, palīdziet viens 

otram jūsu garīgajā uzdevumā, atbalstiet viens otru pārbaudījumos. 

66 Kad jūs būsiet sagatavojušies, pildot Manu Likumu, Es došu cilvēcei zīmes, kas darīs zināmu jūsu 

savienību. 

67 Kad jūs būsiet aprīkoti tā, lai jūsu brāļi sajustu sirdī vēlmi dzīvot šīs tautas lokā? Saprotiet, cik 

smags ir to cilvēku uzdevums un atbildība, kuri Mani ir dzirdējuši caur cilvēka prātu šajā Manas 

parādīšanās laikā. 
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68 Mīliet cits citu, un jūs redzēsiet, ka jums sekos lieli pūļi, jo cilvēki tikai gaida patiesas žēlsirdības 

un mīlestības piemēru, lai sekotu Manai patiesībai. Ja jūsu brāļu sirdīs būs ticība, jūs sajutīsiet Manu 

mīlestību savā būtībā, un tad jūsu garam nebūs lielākas atlīdzības kā miers. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 50  
1 Tāpat kā zvirbuļi izpleš spārnus, lai segtu savus mazuļus, Mana mīlestība izplešas pār jums. 

2 Šī balss, kas jūs aicina, ir Dievišķā Skolotāja balss; šis vārds ir no Tā, kas radījis visas lietas. Viņš, 

kam ir vara darīt visas lietas, pārvērtīs jūsu sirds akmeni par mīlestības un pacēluma svētnīcu un iedegs 

gaismu tur, kur agrāk bija tikai tumsa. 

3 Dažus no jums Mana Mācība pārveidos un sagatavos, lai viņi dotos meklēt tos, kas ir 

apmaldījušies tuksnesī, jo tieši tā Es redzu cilvēka dzīvi - kā tuksnesi. Daži jūtas vientuļi starp miljoniem 

dvēseļu, izslāpuši no slāpēm, un nav neviena, kas varētu piedāvāt viņiem mazliet ūdens; tieši tur Es sūtīšu 

Savus jaunos apustuļus. 

Es vēlos, lai daži atkal ar mīlestību izrunā Manu Vārdu un citi ar aizkustinājumu uzklausa Manu 

Vārdu. Es gribu, lai par to uzzinātu tie, kas to nezina. Ir cilvēki - veci vīrieši, sievietes un bērni, kuri neko 

nezina par Manu eksistenci. Es gribu, lai visi Mani pazīst un zina, ka Manī viņiem ir vismīlošākais Tēvs, 

ka visi Mani dzird un mīl. 

4 Jums ir jāsagatavojas, jo ir ļoti tuvu brīdis, kad Es darīšu Sevi jūtamu jūsu garā. Es nāku pie jums 

un klauvēšu pie katras sirds durvīm: Svētīgs, kas zina, kā Man dot patvērumu. Vienus Es lūgsim pēc 

maizes, citus pēc ūdens, kā Mans māceklis Jānis jums pravietoja: "Redzi, Es stāvu pie durvīm un klauvēju. 

Ja kāds dzirdēs Manu balsi un atvērs durvis, Es ieiešu un vakariņosšu ar viņu un viņš ar Mani. 

5 Saprotiet, ka Es no jums prasīšu nevis materiālas lietas, bet gan jūsu gara mīlestības darbus. Jo 

Mans izsalkums un Manas slāpes ir, lai jūs mīlētu cits citu un dzīvotu mierā. 

6 Ļaujiet Manai mīlestībai dīgt jūsu sirdīs un ar to remdēt slāpes, kas apēd šo cilvēci. 

7 Es neesmu noguris, tevi gaidīdams, bet tu esi noguris no tik ilgiem klejojumiem, jo esi mērojis 

garu (attīstības) ceļu. Neviens lai nebaidās Man sekot, jo Es būšu viņa balsts. 

8 Cīnieties, lai cilvēce varētu kļūt garīgāka. Kad redzēsiet to īstenojamies, jūs priecāsieties un 

pateiksieties savam Tēvam. Bet, ja jums nav dots to piedzīvot, nebaidieties, ļaujiet sēklai tikt iesētai. Jo, ja 

jūs nesaņemsiet augļus šeit, jūs tos gūsiet dzīvē, kas jūs gaida. Kāda būs šī dzīve? - Neuztraucieties, ticiet 

tai, jo tā ir bezgalīgi skaistāka un pilnīgāka par to, kurā jūs dzīvojat šodien. Jūsu valodā nav vārdu, kas 

varētu aprakstīt vai izteikt Dievišķo, un, ja Es jums aprakstītu šo dzīvi jebkādā formā, jūs to garīgi 

nesaprastu un nesaprastu. Katrā pasaulē un katrā līmenī, ko jūs sasniegsiet, Es jums pastāstīšu to, kas jums 

tur jāzina. Tomēr Man jums šajā pasaulē ir daudz kas jāatklāj, lai jūs varētu pacelties līdz tiem, kas jūs 

gaida, neapklupdami uz ceļa šķēršļiem. 

9 Es vēlos, lai cilvēks iemantotu gudrību būt pazemīgam un tajā pašā laikā labdarīgam. Redziet, cik 

daudzi no tiem, kas maz zina, kļūst iedomīgi, jūtas lieli, sagrābj skepetu un kronē sevi savu brāļu priekšā. 

Esi pazemīgs sirdī, esi vienkāršs un laipns, tad Es tevi kronēšu, bet ne ar cilvēcisku tukšumu. Cilvēcei nav 

vajadzības redzēt šo atlīdzību. - Nemeklējiet atlīdzību starp cilvēkiem, kuriem ir ļoti maz, ko jums dot. 

Meklējiet, lai Viņš, kas ir visa taisnība un kam pieder viss, jums atlīdzinātu. 

10 Neapstājieties savā dzīves ceļā, nepadariet soli atpakaļ savā attīstībā. Padomājiet, cik daudz 

ciešanu un pārdzīvojumu jūs ir noveduši līdz šim brīdim. Sirds zvejnieks jūs ir atbrīvojis un nogādājis 

drošībā; neskandiniet sevi no jauna. 

Es sūtīju jūs uz zemi, lai jūs izpirktu savus pārkāpumus, nevis lai tos vairotu. Nedomājiet - jo jūs 

redzat, ka Es jums piedodu katru pārkāpumu -, ka Mans taisnīgums nekad nevar nākt pie jums un piespiest 

jūs pamosties no sapņa par jūsu diženumu. Ļaujiet Manas mīlestības mieram atklāt jums visu, ko Mana 

griba vēlas, lai jūs uzzinātu, lai tās nebūtu Mana taisnīguma sāpes, kas jūs uzrunā. 

11 Mācieties, izmantojiet dievišķās norādes un ļaujiet tām kļūt par rīcību. Tas būs (labākais) veids, kā 

pierādīt, ka esat mācījušies no Manis. Bet, ja Es jums jautāšu, ko jūs esat darījuši ar Manu mīlestības 

mācību, Es ceru, ka jūs neatbildēsiet, ka neesat sapratuši, ko esat dzirdējuši, un ka jums viss ir nezināms. 

Ja jūs, kas esat dzirdējuši Manus vārdus, ar saviem darbiem pierādītu, ka Mana mīlestība un Mans 

taisnīgums ir nepatiesi, kādu sēklu jūs atstāsiet uz zemes? 

12 Šobrīd Mana griba ir, lai jūs lūgtos par pasaules tautām, par saviem brāļiem cilvēcē, un Es jums 

apsolu, ka Es nāksim pie jums visiem kā "dzērve "*, tāpat kā jau esmu nācis pie jums. 
* "Lark" ir poētisks simbols Tam Kungam, kas nāk pie mums Savā Brīdī, lai mūs iepriecinātu un pasargātu, gluži 

tāpat kā zvirbulis iepriecina mūs ar savu dziesmu un aizsargā savus mazuļus ar spārniem. 
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13 Ar mīlestību un prieku Es redzu, ka jūs visi esat gatavojušies Mani uzņemt - daži ar saviem 

labajiem darbiem, citi ar savām sāpēm, bet vēl citi ar garīgo gandarīšanu. Tev nācās izstaigāt ērkšķainus 

ceļus, lai nonāktu pie koka, kur dzied lakstīgala, kura dziesma dod sirdij mieru. 

14 Kad jūs devāties pa dzīves, pieredzes un attīstības ceļiem, jūs devāties ar savu mantojumu, bet 

tagad, kad jūs dzirdat Manu balsi, kas jūs pārsteidza pusceļā, Es jūs atradu bez mantojuma. 

15 Kādu mantojumu nozīmē Skolotājs? - Gara gars. Jo, kamēr vieni to ir pazaudējuši, citi to ir 

iemainījuši pret pasaules tukšumiem. Bet pienāca brīdis, kad jūs sajutāt vajadzību pēc garīgām dāvanām, 

un, neatrodot tās sevī, jūs bailīgi sākāt tās meklēt vienā vai otrā veidā. Tāpēc Es jūs bieži saucu par 

"blēdīgajiem dēliem", jo jūs esat līdzīgi tam, par ko Es jums runāju savā līdzībā. 

16 Jūsu sirdīs ir iegravētas tās vētru pēdas, kas pār tām ir gājušas, uz jūsu kājām vēl joprojām ir 

svaigas rētas, ko uz tām atstājuši ceļa ērkšķi, un visā jūsu būtībā es redzu dzīves ciešanas, kas, kā jūs tagad 

saprotat, nevar būt mūžīgas. 

17 Tavs gars pārdzīvoja garu bezmiega un asaru nakti, bet cerība, ko tu liki, kad devās Mani meklēt, 

netika pievilta. Jo skaista rītausma pārsteidza tevi un uz mirkli apžilbināja tavu garu. 

18 Beidzot blēdīgais dēls - klātesošs visu, kas veido šo tautu, sirdīs - atgriezās tēva mājās, no jauna 

sadzirdēja Viņa balsi un sajuta, ka viņu apskauj bezgalīga mīlestība. Kauns, ka viņa drēbes bija saplēstas 

un kājas bez sandalēm, pazuda, kad viņš sajuta tēvišķu skūpstu uz pieres kā pierādījumu tam, ka tēvs, kurš 

ilgi gaidīja dēla atgriešanos, viņam visu piedod. 

19 Tāpēc Es jums šodien esmu teicis, ka jūs visi esat sagatavojušies Mani uzņemt un ka esat kļuvuši 

Mana glāsta cienīgi. Kad jūs bijāt atpūtušies un jūsu krūtīs bija beigušās raudas, jūsu Tēvs, pārtapis par 

Skolotāju, deva jums Savus norādījumus, lai jūs varētu sākt pildīt uzdevumu, kura dēļ jūs bijāt radīti un 

sūtīti uz zemi. 

20 Kas palielina savu mīlestību uz Tēvu un kļūst par Viņa mācekli, tas vairs nevar garām iet. Visiem 

tiem Es ļauju ieiet Savā svētnīcā, lai, redzot, cik tīra un pilnīga tā valda, viņi neuzdrošinātos to nekad 

apgānīt. 

21 Neofīts piedzīvo priecīgu sajūsmu par Dievišķā Skolotāja mācību, un, iedziļinoties Viņa mācības 

būtībā, viņš saprot, ka mantojums, ko viņš domāja, ka ir pazaudējis savā dzīves ceļā, vienmēr ir bijis ar 

viņu. Bet viņa acis to neredzēja un viņa sirds to nejuta, jo viņš bija kurls, akls un nejūtīgs pret savām 

garīgajām dāvanām. Atkal nostiprinājies, drošs un uzticīgs, viņš vēlas - jo mīl savu Radītāju un jūtas Viņa 

mīlēts - atkal iziet ceļus, kurus bija atstājis aiz muguras. Bet ne lai pazustu, bet lai tos apgaismotu, lai 

noņemtu ērkšķus, lai sameklētu apmaldījušos klejotājus un parādītu viņiem virzienu uz to koku, kur viņš 

pats atguva dzīvību un ticību. 

22 Svētīgi tie, kas nenogurstoši meklē patiesību, un vēl jo vairāk tie, kas pēc tam, kad to ir atraduši, 

nepaliek to pie sevis, bet nes to cilvēkiem, lai ar tās gaismu apgaismotu savu brāļu ceļu. 

23 Es jūs esmu aicinājis "strādnieki", un jūs varat būt patiesībā. Es jums esmu devis laiku, sēklu, 

ūdeni, laukus un darbarīkus. 

24 Vienkāršs ir simbols, kurā Es runāju ar jums, lai jūs varētu saprast visu, ko Es jums gribu pateikt 

šajās mācībās. 

25 Es atstāju uz jūsu gara Savu mīlestības rasu, kas dara jūs auglīgus un jūs glāsta. Ne uz kalniem, ne 

ielejās, ne uz ziediem Es neesmu ļāvis plūst tik lielai žēlastībai kā uz jums. Mana mīlestība vienmēr būs ar 

jums, bet šis Vārds, ko Es jums tagad dodu ar cilvēka intelekta starpniecību, tas nebūs ar jums mūžīgi. 

26 Uzklausiet Manus vārdus un paturiet tos savās sirdīs. Ja Es nepiešķīru cilvēcei, ka Es atgriezīšos uz 

zemes kā jauns cilvēks, kā to vēlas un par ko ir pārliecināti daudzi, tad Es nepiešķiršu jums, ka jūs 

turpināsiet klausīties Mani šajā formā pēc norādītā laika, kas ir 1950. gada beigas. Šodien jūs vēl nezināt, 

ko Es jums esmu sagatavojis pēc šī laika. 

27 Es jūs sagatavoju, lai dziedinātu slimos, mierinātu atraitnes un bāreņus, ar autoritātes vārdiem 

atgrieztu grēciniekus, dziedinātu "trūcīgos" un ar gaismu piepildītu jūsu brāļu garīgo ceļu. 

28 Atkal es jums novēlu un atstāju dzīvības, mīlestības un garīguma sēklu. Nezaudējiet mantojumu 

savā dzīvē. 

29 Es jums atstāju Savu mieru, jo Es esmu miers, kas izplatās pār pasauli, kā spārni, ar kuriem 

zvirbuļi sedz savus mazuļus ligzdā. Kad jūs garīgi būsiet kā miera svārki? 
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30 Es ļāvu jums piedzimt šajā mīlestības ligzdā, kur jums nekad nav trūcis barības un kur Mani 

norādījumi piepilda jūsu sirdis ar prieku. Tu vēl esi vājš, tavi spārni vēl nav izauguši, tavas spalvas ir 

retinātas. Bet pienāks diena, kad jutīsieties pietiekami spēcīgi, lai lidotu, pārvarētu attālumus un drosmīgi 

pārvarētu vētru plosīšanos. Nerīkojieties kā tie, kas gribēja pamest ligzdu pirms laika un nokrita uz zemes, 

jo vēl nezināja, kā sist spārnus. Pagaidiet, kamēr Es jums parādīšu ceļu, un tad jūs nekļūdīsieties. Kā liels 

zvirbuļu pulks jūs izklīdīsiet, paņemot līdzi olīvkoka zariņu kā miera simbolu, un koku lapās jūs būvēsiet 

jaunas ligzdas. 

31 Jūs Man jautājat, kāpēc Es esmu nācis pie jums tieši tagad, un Es jums saku: vai jūs nezināt visu, 

kas notiek jūsu vidē? Vai jūs nezināt, ka tas, kas nesen ir noticis pasaulē un kas notiek tagad, nozīmē 

pasludinājumu par Manu nākšanu un Manu klātbūtni starp cilvēkiem? 

32 Redziet, kā karš ir pārņēmis visattīstītākās tautas, kā ļaunums ir sasniedzis savu augstāko attīstības 

pakāpi. Meli tiek uztverti tā, it kā tie būtu patiesība; zinātne, atklājot cilvēcei lielus noslēpumus, ir ļāvusi 

tos izmantot iznīcībai. Un cik daudz negodīgu darbību pasaule ir sankcionējusi kā labas! Tieši tad Es jums 

parādīšos, lai apgaismotu jūsu prātus un apturētu jūsu neprātīgo bēgšanu bezdibenī. 

33 Es runāju ar jums ar Savu mūžīgo patiesību un saku jums: Ja jūs meklējat prieku un vēlaties 

zinātni, jūs atradīsiet patiesu zinātni un patiesu prieku Manī. 

34 Cik maza ir jūsu planēta, bet cik tālu viens no otra dzīvojat! Cik daudz nesaskaņu ir jūsu pasaulē! 

35 Cilvēks vairs nav nezinātājs, viņa garīgā un intelektuālā attīstība ir liela, tāpēc arī viņa atbildība 

šajā pārbaudījumu stundā ir ļoti liela. Iespējams, šī laika cilvēks teiks, ka viņš nepazīst Manus likumus un 

Manu taisnību. Bet tā nav patiesība, jo viņā ir gaismas gars. Iemesls (viņa likuma pārkāpumiem) ir tas, ka 

gars pakļaujas pasaules kārdinājumiem un baudām, kurām viņš noliek pie kājām savas garīgās dāvanas un 

kuru priekšā viņš noliec savu kaklu. 

36 Cilvēce, no mīlestības pret jums Es esmu nācis lejā un materializējies šajā formā. Mans Gars 

nolaižas bezdibenī, un Mana palīdzīgā roka sniedzas, lai glābtu pazudušās avis. Es jums mācu lūgties un 

lūgt ar garu, nevis ar lūpām, jo ne ķermenis ir tas, kam jālūdz, bet gars ir tas, kas zina, kas abiem 

vajadzīgs. Es devu jums valodu, lai jūs varētu sazināties ar saviem brāļiem. 

37 Gara valoda ir ārpus jūsu valodas un domāšanas. Kā ķermenis var izteikt to, ko jūt gars? Vienmēr 

šīs izpausmes būs nabadzīgi, un nepilnīgi šīs izpausmes lūgšanā. Vienmēr asara, kas izspraucas no tavas 

acs un ko bieži vien neviens neredz, labāk uzrunās Tēvu - raudāšana, kas dus tavās krūtīs, sāpes, ko tu 

klusi nes Manā priekšā un pacietīgi pacieti, vai tavi labie darbi, kuru garīgais saturs paceļas pie Manis, kā 

ziedi izdala smaržu. 

38 Es apliecinu Savu klātbūtni jūsu vidū ar to, ka Es mācu. Kāds var teikt: "Skolotāj, ir grūti īstenot 

Jūsu mācību praksē, un, iespējams, tā nav piemērota mūsu materiālisma laikmetam." Bet Es jums saku, ka 

tas pats tika teikts par Manu Vārdu otrajā laikmetā, un tomēr tieši pagāni un elku pielūdzēji bija tie, kas 

visātrāk pievērsās tam. 

39 Tāpat kā Es jums pasludināju šos lielo ciešanu laikus, Es jums arī saku, ka tad, kad apjukums būs 

beidzies, starp cilvēkiem iestāsies harmonija. 

40 Augstprātīgie, tie, kas sevi uzskata par dižiem, tie, kam trūkst labdarības un taisnīguma, tiks uz 

laiku aizturēti aizsaulē, lai uz zemes varētu attīstīties labestība, miers un taisnīgums un viņu vidū varētu 

augt garīgums un laba zinātne. Jo jums nebūs nepieciešams dzīvot mistisku* dzīvi, lai Man izpatiktu, un 

neviens nebūs spiests Man sekot. Jo darbus, ko jūs Man piedāvājat piespiedu kārtā, Es nepieņemšu. Mani 

sasniedz tikai labas gribas upuri, sirsnīgi impulsi, spontāna mīlestība. Es arī nevēlos, lai jūs kalpotu Man, 

baidoties no soda. Ir pienācis laiks jums zināt, ka Dievs nesoda Savus bērnus. Tāpēc nekaitējiet Man vairs 

ar saviem sliktajiem spriedumiem (par Mani). 
* Pilnībā ieslīgst garīgajā un novēršas no pasaules. 

41 Nekad neļaujiet, lai jūs vadītu savtīgas intereses, nedz arī dodiet kaut ko tāpēc, ka jau iepriekš 

domājat par atlīdzību, jo tas nav ne mīlestība, ne žēlsirdība. Jūsu gars negaida, ka pasaulē tiks pļauta 

mīlestība kā atlīdzība par labajiem darbiem, jo jūs neesat nākuši uz zemi, lai pļautu mīlestību, bet gan lai 

to sētu. Raža nav no šīs pasaules. 

42 Tie, kas ir izpildījuši savu uzdevumu šajā dzīvē, ir to atstājuši ar mieru sirdī, ar smaidu uz lūpām, 

gandarījuma un pazemības pilni, un ir svētījuši visus, nedomājot par visām sāpēm, ko viņi pļāva par sēto 
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mīlestību. Es esmu perfekta un taisnīga atlīdzība par jūsu darbiem. Neaizmirstiet, ka Es jums sacīju: "Visu, 

ko jūs darīsiet saviem brāļiem, jūs darīsiet Man." 

43 Ja īsas grēku nožēlas un garīga pacēluma akta dēļ Mans dievišķais stars nolaižas uz šiem (balss 

nesēju) ķermeņiem un uz viņu lūpām uzliek vārdu, kas izsaka Manu dievišķo pamācību, kas jūs aizkustina 

un liek jums trīcēt no tās mīlestības, - ko Tēvs jums dos tikai tad, kad, pilni nopelnu savā garā, jūs 

atradīsiet sevi tajā citā pasaulē? 

44 Es jums pat saku: prasiet Man Savu scepteri, un Es jums to došu! Jā, Mani bērni, ziniet, kā lūgt, un 

viss jums tiks dots, jo, ja kādu dienu jūs kļūsiet Manas scepteres cienīgi, Es jums to neatteikšu. Bet es 

vēlos, lai jūs pareizi saprastu šo vārdu, lai jūs netiktu maldināti. 

45 Daudzi pasaulē atzīti izglītotie cilvēki nespēs atpazīt Mani šajā formā un noliegs Mani. Bet 

nebrīnieties par to, jo Es jums to jau sen pasludināju, kad sacīju: "Slavēts esi, Tēvs, ka Tu esi atklājis Savu 

patiesību nepilngadīgajiem un paslēpis to no mācītajiem un gudrajiem."" Taču tas nav tāpēc, ka Es no 

kāda slēpu Savu Patiesību, bet gan tāpēc, ka tie, kuru prāti ir neapgrūtināti, savā (garīgajā) nabadzībā vai 

mazvērtībā var labāk Mani sajust, bet tie, kuri ir apdāvināti, kuru prāti ir pilni teoriju, filozofiju un ticības 

doktrīnu, nevar Mani ne saprast, ne sajust. Bet Patiesība, kas ir domāta visiem, atnāks pie ikviena noteiktā 

laikā. 

46 Daudzi nāks un teiks jums, ka ne Es esmu tas, kas runā ar jums, ka ne Mana Dievišķā Būtība ir tā, 

kas izplūst šajā Vārdā. Tad daži no jums šaubīsies un savās bēdās sacīs Man: "Mācītāj, kā tas ir iespējams, 

ka es zaudēju ticību un (tagad) man jāturpina dzīvot bez Bauslības un bez Dieva?" Bet patiesi Es jums 

saku: kas Mani ir sajutis un pieredzējis, tas vairs nevar Mani noliegt. 

47 Ideju un tumšo spēku vētra jau sen ir sašķēlusi tautu. Šajā laikā tos apvienos gaismas vētra. 

Bābeles tornis, ko uzcēla cilvēki, ir sagrauts, bet tautu un rasu sirdīs šis lepnības tornis turpina augt. To var 

sagraut tikai garīga vētra, un šī vētra tagad sāk satricināt tās pamatus un sienas. Bet, kad šis tornis tiks 

sagrauts, tā vietā celsies cits, kuru nevarēs sagraut, jo tā pamatos būs nevis šķelšanās, bet gan brālība un 

harmonija. 

48 Lai palīdzētu jums saprast Manu mācību, Es jums saku: pieņemiet Mani savā sirdī, lai jūs saprastu 

mācību, ko Es jums atklāju šajā laikā. Šis Vārds, ko Es jums dodu, ir Jaunā Derība, kas jūs vedīs uz 

mūžīgo dzīvi. Svētīgs ir tas, kurš atzīst šī Vārda augstās vērtības, jo tad viņš atzīs arī tās augstās vērtības, 

kas pastāv pasaulē ārpus Viņa. 

Neprasiet pierādījumus, lai ticētu, jo tādējādi jūs atdarinātu pagānu tautas senatnē, bet tagad ir citi laiki. 

Nepieļaujiet savu materializāciju un šaubas tik tālu, lai noliegtu savus praviešus un pat nogalinātu viņus, 

kā jūs to darījāt Pirmajā laikmetā. 

Jūs esat piedzimuši no jauna miesā, lai spertu soli uz priekšu evolūcijas ceļā, nevis apstātos pie tās 

pašas mācības. Ja Mana jaunā mācība ir dziļāka, skatieties, kā Es pats jums to izskaidroju, lai jūs to 

saprastu. 

49 Jūs visi saņemat vienu un to pašu mācību, bet jums visiem nav vienāds reinkarnāciju skaits. Jūs 

dzīvojat trešajā laikmetā, bet daži joprojām nezina, kurā laikmetā viņi dzīvo, nezina, kas ir patiesība un 

kurš ir pareizais ceļš. 

50 Šis ir gaismas un gara laiks, bet daudzi joprojām nepazīst patieso Dieva pielūgsmi. Kamēr vieniem 

nav ne mazāko baiļu no Manas taisnības, citi kļūdaini un nepamatoti baidās no Dieva. 

Es saku Saviem mācekļiem, lai cilvēks baidās pats no sevis, jo tas ir tas, kas strādā, kas ceļ vai sagrauj. 

Cik netaisnīgi jūs izrādāt sevi savam Tēvam, kad dziļu sāpju dēļ, ko paši sev sagādājat, jūs Man sakāt: 

"Kungs, kāpēc Tu mani sodi?" - Es neuzlieku savu bērnu galvām ērkšķu vainagu, nedz arī uz viņu pleciem 

uzlieku smagu krustu. Viņi paši sevi nosoda, paši sevi kronē un paši uzkrauj sev smagu darbu. 

51 Jēzus, Taisnais, pieņēma vainagu, ko Viņam piešķīrāt, un krustu, ko Viņam uzlikāt, jo Viņa upuris 

un Viņa asinis bija vienīgais, kas bija cienīgs ar Savu piemēru iezīmēt ceļu, pa kuru jums jāiet, lai attīrītos 

no saviem grēkiem. 

52 Es esmu jūsu tiesnesis, bet Mans spriedums, kas ir neatsaucams un neizbēgams, izriet no 

mīlestības. Šodien es tiesāju dzīvos un mirušos, bet mācieties saprast, kas ir dzīvi un kas miruši. Es esmu 

Augšāmcelšanās un Dzīve, kas uzmodinu jaunai dzīvei tos, kuri bija miruši Patiesībai. Es nāku kā Ķēniņš, 

bet Es nēsāju nevis iedomības vainagu, jo Mana Valstība ir pazemības Valstība. Daudziem Es esmu 

mirušais, kas augšāmceļas, jo Es esmu nācis pie cilvēces Garā, lai no jauna tai pateiktu, ka "Mana Valstība 
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nav no šīs pasaules" un ka, lai dzirdētu jūsu Karaļa un Kunga balsi, ir nepieciešams pacelt garu, lai Viņu 

sasniegtu. 

53 Kas savas uzturēšanās laikā uz zemes ir ļāvies kārdinājumiem un bijis pasaules un kaislību vergs, 

to nāve pārsteigs bez spēka un dvēseles attīstības, un tas ir tā, it kā viņš pats sevī nēsātu nāvi. 

54 Ļaunums pasaulē ir ieņem troni un tiek pielūgts visos iespējamajos veidos. Labais tiek izsmiets un 

apkarots, it kā tas būtu kaitīgs vai bezjēdzīgs. Bet, kad Mana balss no bezgalības aicina jūs nākt pie Manis 

pa labestības ceļu, kas ir vienīgais ceļš, kas ved pie Manis, tad tas ir tāpēc, ka Es esmu jūsu Radītājs un ka 

jūs piederat Man. Ja Es jūs meklēju, tad tas ir tāpēc, ka Es jūs mīlu un nevēlos, lai kāds zaudētu svētlaimi, 

ko Es esmu sagatavojis visiem. Es esmu atnācis kā zaglis, lai jūs pārsteigtu, bet tas, ko esmu meklējis, ir 

jūsu gars. Tā kā Es redzēju, ka jūs nesat smagu krustu, Man nevajadzēja palielināt tā svaru ar Savu 

spriedumu, bet Es jums palīdzu to nest. 

55 Patiesi es jums saku: es vēl nevaru no jums prasīt pilnīgus darbus, jo jūs esat dzimuši grēkā un 

dzīvojat grēkā. Bet Es jums apliecinu, ka ar Mana Vārda spēku Es darīšu tā, ka no jūsu sirdīm izplūdīs 

tikumi. Jūsu garā esošās dāvanas, par kurām cilvēce uzskata, ka tās bija piemitušas tikai citu laiku 

taisnajiem un praviešiem, tagad parādās pat lielos grēciniekos, un ar šo dāvanu palīdzību cilvēce tiks 

glābta. 

56 Es slāpstu pēc Tavas mīlestības, esmu izsalcis pēc Tava miera. Bet, ja arī jūs esat izsalkuši un 

izslāpuši, ko jūs varat Man dot? Jūsu garīgās misijas piepildījums ir miers. Vērojiet un lūdzieties, lai jūs 

varētu īstenot šo dāvanu, ko esmu jums uzticējis. Ik dienas īsu brīdi lūdzieties un pārējo laiku izmantojiet 

savu garīgo un arī materiālo pienākumu izpildei. 

57 Pastāstiet cilvēkiem, ka Es esmu atvieglojis grēciniekiem ceļu, lai viņi izvairītos no pazušanas. Es 

nāku meklēt pazudušos, jo taisnie jau ir pie Manis. 

58 Es mācīšu jums iet cauri pasaulei ar maigumu un tajā pašā laikā ar stingrību. Kad tajā laikā sākās 

Mana Manifestācija, kurš gan varēja jums pateikt par visām garīgajām žēlastībām, ko jūs baudīsiet? 

59 Jūs esat izpētījuši iepriekšējo laiku pravietojumus un atklājuši, ka Mana jaunā atklāsme ir 

pasludināta. Bet, kad jūs saņēmāt Marijas, jūsu Debesu Mātes, parādīšanos, daži brīnījās: vai arī Marijas 

klātbūtne ir jāparedz? - Patiesi, es jums saku, ja jūs pareizi interpretētu apustuļa Jāņa pravietojumus, jūs 

atklātu, ka viņas "Klātbūtnei" bija jābūt arī šajā laikā. 

60 Cik daudzi no tiem, kas pieder pie šīs tautas, pat nav meklējuši Svētos Rakstus, jo viņu gara 

iedvesma un sirds ticība viņu dziļākajā būtībā ir teikusi: tas ir Dievišķais Skolotājs. Tā ir mūsu Garīgā 

Māte. 

61 Patiesi, Es jums saku, ka visur, kur vien Mans Gars darīs sevi zināmu, būs klātesoša Marijas 

mātišķā maigums un labestība. 

62 Kāpēc daudzi viņu ir nepareizi novērtējuši? Padomājiet: ja viņa būtu dzīvojusi tikai kā sieviete un 

viņas misija būtu aprobežojusies tikai ar miesas dzemdēšanu, kurā izpaudās "Vārds", Es nebūtu atstājis 

viņu kā Māti jums tieši pie krusta pakājē, un Mani mācekļi pēc Skolotāja aiziešanas nebūtu skatījušies uz 

viņu kā uz savu Māti. 

Šobrīd, kad daļa cilvēces noliedz viņas šķīstību un dievišķību, bet cita daļa atzīst viņu par Visuma 

Māti, pielūdzot viņu ar fanātiskiem, nezinošiem un elku pielūdzēju kultiem, Es sūtu jums Savu gaismu un 

dāvāju jums viņas klātbūtni, lai caur viņas Vārdu, kas izplata mātes būtību, bezgalīgu maigumu un 

dievišķu mierinājumu, jūs varētu doties pie cilvēkiem un nest savās sirdīs svētnīcu, kurā jūsu 

vissmalkākais upuris būs tas, ko jūs veltīsiet savai Debesu Mātei. Tad jūs pamatoti nesīsiet Trīsvienības un 

Mārijas spirituālistu nosaukumu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 51  
1 Mācekļi, ar kādu prieku un maigumu jūsu sirdis šodien Mani uzņem! Iemesls tam ir tāds, ka 

iepriekš jūsu Garīgā Māte bija jūsu vidū un ietvēra jūs savā Dievišķajā Būtībā. 

2 Kāds prieks būs jūsu garā, kad tas reiz dzīvos ārpus matērijas, kas to ieslodzījusi, miera apgabalos 

un vienmēr dzirdēs Debesu Mātes balsi kā dievišķu dziesmu. 

3 Ticība un mīlestība uz jūsu Garīgo Māti ir sēkla, ko Es jums uzticu kultivēt jūsu brāļu sirdīs. Visi 

tie, kas Manas žēlastības dēļ ir saņēmuši zīmi uz savas pieres, dosies uz priekšu un apgaismos ceļu. Jau 

sen atpakaļ Es tiem pašiem gariem pavēlu apzīmēt savu māju durvis ar jēra asinīm kā derības un 

attīrīšanas simbolu. Tikai Es vienīgais zinu, kāpēc vienmēr esmu jūs iezīmējis, tikai Es vienīgais zinu jūsu 

likteni un jūsu izpirkšanas ceļu, un tādēļ Mana taisnība vienmēr jūs meklē, lai jūs turētos tālāk no ļaunā. 

4 Kad Mana balss toreiz atskanēja kā zvana skaņa, jūs uzreiz atpazināt, kas jūs aicina, un devāties 

Mani dzirdēt un vēlāk Man sekot. - Neviens no jums nejūtas kā karalis vai kungs, jo ir saņēmis dāvanas no 

Manis vai ir apveltīts ar cieņu. Esi visnopietnākais un vienlaikus arī visuzcītīgākais (manu likumu 

ievērošanā). 

5 Šis ir jūsu garīgās darbības laiks, kad jums palīdzēs pieredze, ko esat guvuši attīstības ceļā. Kad 

vien esat bijuši uz zemes, jūs esat meklējuši ērtības un baudas, bet, dzīvojot aizsaulē, jūs esat 

aprobežojušies ar kontemplatīvu dzīvi. Tikai tagad jūs sākat saprast savas eksistences mērķi un sava garīgā 

uzdevuma patieso būtību. 

6 Katru dienu cilvēki atver jaunas morālās korupcijas rievas, un tieši tur jums, Jēzus strādnieki, ir 

jāsēj šī sēkla, lai jūsu labo darbu piemērs liecinātu par Manas Mācības patiesumu un atbrīvotu jūsu brāļus 

no "materiālisma". 

Lai jūsu dzīve vienmēr slīd pa pareizo ceļu. Tad, kad nāve tavam garam atvērs mūžības vārtus, tavi 

brāļi varēs teikt: "Redzi, tas bija taisnais!" Un, kad jūs nāksiet Manā klātbūtnē, Tēvs varēs jums sacīt: 

"Nāciet, jūs dzīvosiet ar Mani mūžīgi!" 

7 Elija, kurš ir Trešās ēras garīgais gans, ir tas, kuram ir uzticēti gari kā Tā Kunga ganāmpulka avis. 

Tas būs tas, kurš sapulcēs simts četrdesmit četrus tūkstošus, kurus Es iezīmēšu ar Savas Dievišķības zīmi, 

un, kad tie būs iezīmēti, Mans taisnīgums kritīs virs zemes. Šodien Elija iededz gaismu ikvienā garā, lai 

pārbaudījumu stundā neviens nepazustu. 

8 Cilvēki, Mans gaismas stars kļūst par Vārdu caur Maniem balss nesējiem, lai izskaidrotu jums 

Manu Doktrīnu. Šis Vārds ir pieskāries jūsu sirdīm, tas jums ir parādījis ceļu, kas ved uz svētlaimi, un 

atvieglojis jūsu krusta nastu. Stipriniet sevi Manā Vārdā, lai jūs varētu drosmīgi izturēt pārbaudījumus un 

ar mīlestību un lēnprātību īstenot to praksē. Nebaidieties no cilvēku vaļīgajām mēlēm - neaizmirstiet, ka 

jums ir jāiztur liels pārbaudījums. 

9 Ir nepieciešams, lai cilvēce no jauna saceltos pret Mani, ir nepieciešams, lai cilvēki izlūko Manu 

darbu. Tikai tā viņi spēs atklāt patiesību un taisnīgo likumu, tikai tā viņi spēs atrast Manu klātbūtni un 

skaidri atpazīt Manu gudrību un mīlestību. 

10 Šajā kaujā jums ir jāizpilda ļoti svarīgs uzdevums. Bet nedomājiet, ka jūs esat Manas bauslības 

īpašnieki, jo bauslība esmu Es, un jūs esat tikai tās tulki. 

11 Esiet laimīgi, domājot, ka jums nav krāšņu tempļu, kurus kāds var iznīcināt, jo jūs varat rīkot savas 

sanāksmes gan vienkāršā kambarī, gan ielejā vai kalnā. Kur Mani bērni pulcēsies un Mani sauks, tur Es 

būšu ar viņiem. Es jums arī saku, ka nebūs cilvēku spēka, kas varētu apturēt šo Vārdu, kurš nāks bez 

pārtraukuma līdz dienai, ko noteiks Mana Griba. Un, ja cilvēki pirms tā laika apklusinātu manu mācekļu 

lūpas vai nogalinātu viņus, viņu mirušie ķermeņi kliegtu! 

12 Pravietojumi, ko Es jums esmu devis Savā Vārdā, tiks uzticīgi piepildīti. Jo es neesmu jūs 

maldinājis, neesmu jums devis akmeņus maizes vietā vai čūskas zivju vietā. Es esmu ceļš, patiesība un 

dzīvība. 

13 Otrajā laikmetā Es jums devu tikai ziņas par Valstību, no kuras Es nāku un kurā jums jāiekļūst. 

Tagad Es nāku, lai atklātu jums daudzus šī dievišķā Tēva nama skaistumus. Šī jaunā dzīve ir Miera 

Valstības sākums, ko Es jums apsolīju. 

14 Mana pēdas ir skaidri redzamas jau kopš pirmās reizes. Ejiet pa to, ejiet uz priekšu, neatstājot savu 

krustu, jo bez tā jūs nevarat tikt atpazīti. 
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15 To, ko cilvēki ir iznīcinājuši, es atjaunosim. 

16 Ienirstiet Sestā zīmoga gaismā un garīgajā nozīmē - grāmatā, kurā ir ierakstīts jūsu liktenis. 

17 Es jums dodu mierinājuma vārdus, citus - pamācības, vēl citus - modrības un dažus arī 

sagatavošanās vārdus, lai jums nekas netrūktu jūsu ceļojuma somā. 

18 Cik daudzi manu praviešu pravietojumi jau piepildās! Joēls teica: "Es izliešu Savu Garu uz visu 

miesu." Apustulis Jānis savā pravietiskajā vīzijā redzēja šo laiku, un Mans Vārds turpinās piepildīties 

mūžībā. 

19 Šīs tautas sirdī skan Dievišķais Vārds. Tu esi sagatavojis mājokli, un es esmu ar tevi. Patiesās 

Dzīves Grāmata ir atvērta jūsu priekšā, un katru reizi, kad jūs to studējat, jūs saņemat jaunu mācību. Bet 

tiem, kas ir aizmiguši savā apātijā, nevajadzētu gaidīt līdz 1950. gadam, nevajadzētu gaidīt, kad Mans 

skaļi skanošais zvans pasludinās Manu aiziešanu, un tikai tajā stundā gribētu doties Mani dzirdēt. Jūs 

zināt, ka Mans Vārds un Manas garīgās pasaules Vārds vairs netiks uzklausīts pēc tā gada, ko Es jums 

norādīju. 

20 Es esmu jūs atbrīvojis, un Manas Asinis bija simbols mīlestībai, ko Es jums esmu veltījis. Es 

negribu, lai jūs atgrieztos pie grēka, pie tumsas. 

21 Tuvojas vispasaules apciemojums, un Es vēlos, lai Mani ļaudis būtu gatavi, lai vētras vidū viņi 

būtu cerības bāka, kas izgaismotu ceļu izbēgušajiem. Patiesi, patiesi, trīs ceturtdaļas zemes tiks nomocīts, 

tie tiks attīrīti ar sāpēm. Klausieties Mani, ļaudis, jo jums šie vārdi jāpasaka visiem saviem brāļiem. 

22 Jums vajadzētu savās sirdīs iemidzināt egoismu, ko tās varētu saturēt, un dot vietu labdarībai. Vai 

ir iespējams sludināt mīlestību, nejūtot to? Pirms jūs uzliekat šo liekulības masku savai sejai, Es jūs 

mācīšu un pārbaudīšu, līdz jūsu sirdīs dzims sirsnība. 

23 Manas aiziešanas diena pienāks, un tie, kas būs zinājuši, kā sagatavoties, atradīsies garīgi pie Tā 

Kunga labās rokas. Bet patiesi Es jums saku: nepaklausīgo skaits, to, kas pārkāpj aizliegto loku, būs liels. 

Tie būs tie, kas, lai gan daudzkārt Mani klausījās, nezināja, kā šo mācību lietot un saprast, un savā 

nezināšanā lūgs Tēvu, lai Viņš vēl kādu laiku būtu ar viņiem, lai gan Es viņiem daudzkārt esmu teicis: 

"Mans vārds ir Ķēniņa vārds, un tas nekad netiks atsaukts"; un: "Drīzāk lai debesis un zeme aiziet nebūtībā 

vai lai pārstāj spīdēt Ķēniņa zvaigzne, nekā lai nepiepildītos kaut viens no Maniem vārdiem." Tādēļ Es 

jums saku, ka Mana griba bija jau no Manas parādīšanās pirmajām dienām jums paziņot par šīs 

parādīšanās beigām, lai jūs visi zinātu un būtu gatavi. 

24 Eliass paziņoja cilvēkiem par Manu gaidāmo ierašanos, un tāpat ar Roka Rojasa mutes 

starpniecību Viņš noteica 1950. gadu kā Manas aiziešanas gadu, tas ir, kā Manas izpausmes caur cilvēka 

prātu perioda beigas. 

25 Šobrīd Es jums saku, ka Manas mācības ir tālu priekšā un ka jūs atpaliekat. Ja nevēlaties, lai 

Apmeklējuma dienā jūs justos vāji, jums ir jāsteidzas un jāpieliek pūles, lai sekotu līdzi Manām mācībām. 

Tikai tādā veidā jūs jutīsieties pietiekami stipri, lai uzsāktu nākamo periodu - garu savstarpējo dialogu. 

26 Es jums esmu atklājis garīgās pasaules klātbūtni, lai jūs varētu sajust savu brāļu tuvību un pieņemt 

viņu gudros padomus. Viņi ir ieradušies, lai jūs garīgi pilnveidotu. Kāpēc jūs katru brīdi gribējāt viņus 

aizvilināt līdz materiālajam?* Jums tas neizdosies, bet jūs radīsiet viņiem ciešanas. 
* Tas nozīmē neapgrūtināt viņus ar materiāliem, naudas vai biznesa jautājumiem. 

27 Šie gari dzīvo harmonijā ar Manu Dievišķību, un jūs esat mirušie, kurus viņi vēlas uzmodināt. 

Mana balss jums nemitīgi sacīs: Sagatavojieties! Jo, ja tas tā nebūtu, ja jūs neapzinātosit, ka dzīvojat 

briesmu un briesmu laikā, jūs redzēsiet, kā jūsu acu priekšā parādīsies viltus Kristieši, viltus Elijas un 

viltus "gaismas gari". 

28 Vai jūs vēlaties, lai pasaule, cilvēki vai sāpes atbrīvotu jūs no jūsu vainām? Atcerieties, ka Es jums 

teicu: "Koku pazīst pēc augļiem", un tas nozīmē, ka jūs tiksiet tiesāti pēc saviem darbiem. Svētīgi tie, kas 

uzņemas savu krustu ar nodošanos un paklausību. Bet starp Maniem apustuļiem vienmēr atradīsies 

nodevīgs, savtīgs un viltus māceklis, kurš, ja vien varētu, "no jauna nodotu Mani upurētai nāvei", lai gan 

nav nepieciešams, lai Es būtu materiālā miesā, lai varētu Mani sist krustā vai spļaudīt uz Manas sejas. 

29 Es gribu, lai jūs visi būtu paklausīgi, Es negribu redzēt nevienu, kas būtu pelnījis šos skarbos 

vārdus; jo, ja jūsu brāļi jūs jautās par Mani, jūs neslēpieties un nenoliedziet viņiem, ka esat Mani 



U 51 

127 

klausījušies. Jo neviens lai nenovēršas no Manis muguras pārbaudījuma brīdī, neviens lai neslēpj savu 

mantojumu. 

30 Plaša ir Mana mācība katrā no Manām mācību adresēm, jo Es gribu jūsu sirdīs izveidot garīgu 

svētnīcu, kurā Es dzīvoju, un miera vietu jūsu brāļiem. 

31 Izmantojiet šo laiku, kad Mans Vārds caur balss nesēju glāsta jūsu garu. Atveriet savu sirdi un 

paturiet tajā šo grāmatu, jo pienāks brīdis, kad jūs pamodīsieties no dziļās letarģijas un pievērsīsieties tai, 

meklējot gaismu. 

32 Es runāju uz jums no sava mīlestības krusta. Bet tagad no Manas miesas plūst nevis asinis, bet gan 

gaisma, kas izplūst staru veidā un krīt uz cilvēkiem. Es jums esmu devis Vārda dāvanu un iedvesmas 

gaismu. No jūsu mutes nāks paskaidrojums par septiņu zīmogu noslēpumu, lai cilvēce varētu iepazīt Manu 

patiesību. Šis Vārds, ko Es jums dodu, noņems tumšo apsēju no cilvēku acīm. Visas nezāles tiks iznīdētas, 

un to vietā tiks iesētas labas sēklas. 

33 Jūs staigājat pa asins, netikumu un grēka pēdām un nolādat tos, kas tās atstājuši, nezinot, vai šīs 

pēdas nav tās, ko jūs atstājāt iepriekšējā dzīvē. Tāpēc šajā laikā nejūtieties brīvi no atbildības. Tad jūs 

sapratīsiet, ka Mans taisnīgums, lai cik bargs un nepielūdzams jums tas liktos, ietver tikai mīlestību. 

gudrības dārgumu, ko Es esmu izlējis caur Saviem balss nesējiem šajā laikā, bet tikai pēc Manas 

aiziešanas 1950. gadā jūs piešķirsiet šim Vārdam pilnu vērtību, kad Mani lakstīgalas būs klusušas šo 

dievišķo dziesmu dēļ. 

34 Mans Vārds ir Ķēniņa Vārds, Mana Griba ir vienota, un, kad pienāks tas laiks, nekas un neviens 

nemainīs Manu baušļu un padomu kārtību. 

Daži saka, ka 1950. gads vēl ir tālu un ka vēl ir laiks baudīt brīvo gribu, ka vēlāk vēl būs laiks 

atgriezties un izpildīt Manu likumu. Cik nabags un nezinošs ir tas, kurš tā domā un jūtas! Kas zina, cik 

dienas viņam vēl jādzīvo uz zemes? Kas ir meistars, kurš var pagarināt savu eksistenci pēc savas gribas? 

35 Neviens nevēlas, lai viņa dvēsele kļūtu par nožēlojamu pārpalikumu, kad beigs pastāvēt viņa 

zemes tērps; nedz arī lai jūsu dvēsele būtu ciešanu ēna, kas no durvīm līdz durvīm un no sirds līdz sirdij 

lūdz gaismas almuzīnu, lai gan Mans Gars izlej tās upes uz to. 

36 Klausieties, jaunpienācēji: Skolotājs vēlas, lai tad, kad šis Vārds vairs netiks dzirdēts, jūs būtu savu 

bērnu, jauno paaudžu, kuras Es jums uzticu, garīgie skolotāji. Jūs mācīsiet garīgumu un morāli, un tad jūsu 

sēkla tiks uzņemta Manā klētiņā. 

37 Otrā laikmeta liekulīgie farizeji šķērsoja Manu ceļu ik uz soļa, cerēdami atrast trūkumu Manā 

darbā, melus Manos vārdos, bet nekad nevarēja tos atrast. 

38 Šajā laikā jūs tiksiet meklēti tāpat kā Jēzus, bet, tā kā jums nav Skolotāja spēka un gudrības, Es 

gribu, lai jūs vismaz būtu uz patiesā ceļa. Pēc visa, ko Es jums esmu runājis, un pēc laika, ko Es jums 

esmu devis, jūsu lūgšanai vajadzētu būt gandrīz garīgai. Bet jūs vēl neesat uzvarējuši pasauli, un gars nav 

uzvarējis matēriju. 

39 Otrajā laikmetā Es meklēju mācekļus Galilejas jūras krastā, un, kad atradu tos, kam vajadzēja Man 

sekot, Es sacīju viņiem: "Nāciet!" Un viņi Man sekoja. Viņi visu atstāja, lai sekotu Man. - Tiem ļaudīm, 

kas ticēja Manam Vārdam, Es sacīju: "Kas grib Mani dzirdēt, lai sadala savu mantu trūkumcietējiem un 

seko Man. Es mācu ceļu, kas ved uz Manu Valstību." Šie mācekļi, kas vēlāk kļuva par Kristus sludinātās 

mīlestības un patiesības apustuļiem, zināja, kā satricināt tā laika tautu garīgos un morālos pamatus. Ar 

mīlestību un asinīm viņi apzīmogoja savu nodošanos Tēvam. No tiem ļaužu pūļiem, kas Mani klausījās, un 

no tām tautām, kas vēlāk uzklausīja Manus mācekļus, iznāca tie, kas bija uzticīgi Manai mācībai, - 

mocekļi. 

40 Šodien es nepieprasu ne jūsu dzīvību, ne asinis, jo šodien ir cits laiks, kurā jūs dzīvojat. Tomēr, vai 

jūs nevarētu darīt kaut ko līdzīgu tam, ko tie darīja mīlestībā, pašaizliedzībā un ticībā? 

41 Daži Man saka: "Tēvs, es esmu gatavs atdot savu dzīvību par Tevi!" Bet Es jums atbildu: "Nē, 

Mans dēls, neatdod savu dzīvību, nezinādams par ko. Uzglabājiet to, lai jūs būtu noderīgi saviem brāļiem, 

un, kad būsiet izpildījuši savu misiju, tad pazemīgi atdodiet to Man." 

42 Šodien jūs sakāt: "Kungs, mēs nedzīvojam tikai ar maizi. Nāc pie mums un dod mums savu 

vārdu." 

43 Savas dzīves pārdzīvojumu vidū jūs atceraties Mani. Jūs esat "stiprā tauta", bet vislielāko ciešanu 

brīžos jūs vēršaties pie Krustā sistā, lai lūgtu Viņam spēku. 
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44 Jūs esat bijuši pietiekami stipri, lai meklētu Mani un sekotu Man, un jūsu intuīcija ir aizvedusi jūs 

pie Manis, lai gan cilvēki darīja visu iespējamo, lai apslēptu (patiesā) Ceļa gaismu, Manu apsolījumu 

atgriezties, Manus pravietojumus par Otro Laiku un Mana apustuļa Jāņa atklāsmi. 

45 Par spīti visam, jūs zinājāt, kā norobežoties no elkdievības un fanātisma un aizstāvēt sava gara 

ticību. Un, kad jūs dzirdējāt, ka Kristus ir atgriezies un ka Viņš tagad māca cilvēkus, jūs atsaucāties 

aicinājumam un pēc formas vienkāršības, kādā Viņš sevi atklāja, pēc vietas pieticības un pēc to, kas 

Viņam sekoja, jūs sapratāt, ka tas ir Skolotājs. Ja jums būtu teikuši, ka Viņš sevi atklājis cilvēku pilīs, jūs 

tam neticētu, jo atmiņas par Galilejas rabīna pazemību vēl nav izzudušas no jūsu prātiem. Jūs arī nebūtu 

spējīgi to saprast, ja Viņš atkal būtu iemiesojies cilvēkā. Bet, kad jūs redzējāt Viņu nākam pasaulē garīgā 

veidolā, jūs sajutāt, ka šī gaisma nāk no Svētā Gara, un tas ir tāpēc, ka jūs zināt, ka Es nenāk divas reizes 

vienā un tajā pašā veidolā. 

Mācekļi, aizveriet ausis runām un viedokļiem, ko cilvēki par jums domā; atcerieties, ka viņi ir 

vienkārši domājoši. Bet vienmēr esiet bruņojušies, lai tie nenokavē jūsu ticības gaismu. 

46 Es atklāju jums šo noslēpumu, lai jūs nekad nenovirzītos no patiesās dzīves ceļa, jo šobrīd pasaulē 

nav neviena, kas spētu jūs vadīt pa patiesības ceļu. Noslēpums ir ļaut savai sirdsapziņai vadīt tevi, jo tajā 

es esmu. 

47 Visiem cilvēkiem un visām tautām ir vadoņi, bet, ja Es viņiem jautātu: "Kur jūs esat vadīti?", viņi 

visi man atbildētu: "Sāpēs, bezdibenī un pazušanā." 

48 Es sniedzu jums detalizētu skaidrojumu par to, kāds ir ceļš, kas ved pie Manis, un mācu jums 

dzīvot uz zemes šķīstībā, lai jūsu garīgais dievkalpojums būtu patīkams un skaļš. Es jums saku, lai jūs būtu 

(īstas) cilvēciskas būtnes, lai jūs būtu garīgi cilvēki, kas pilda savu pienākumu pret "imperatoru" un kas arī 

zina, kā pildīt savus pienākumus pret savu Dievu. 

49 Cilvēka dzīvē ir likumi, kas jums ir jāpilda, lai būtu harmonijā ar to; daba pieprasa no jums savu 

nodevu. Katram likumam dodiet to, ko tas ir pelnījis, bet nekad nekļūdieties, dodot Man to nodevu, kas 

pienākas pasaulei, un nedodiet tai to, kas būtu jādod Man. Izpratne: Tas, kurš izpilda abus likumus - gan 

garīgo, gan materiālo -, pagodina Mani un nonāks pie Manis. 

50 Tāpēc Mana mācība neattiecas tikai uz garu, bet arī uz cilvēka dzīvi, uz morāli, kas cilvēkam ir 

jābūt sevī. Jo, ja jūs iegremdēsieties šajās mācībās, jūs redzēsiet, ka dzīve ir vienota un arī Ceļš ir vienots. 

Nebrīnieties, ka Es jums saku, lai ģimenēm piešķirtu cieņu, lai jūs mīlētu savus vecākus, lai vīri mīlētu 

viens otru, lai vīrietis sievietē saskatītu nevis kalpu, bet gan cienīgu pavadoni, lai sieviete vīrietī saskatītu 

savu aizstāvību, savu vairogu, lai vecāki dotu pasaulei veselus bērnus, kas vedīs to pa labā ceļu. 

51 Nebrīnieties, kad es jums saku: ja imperators (t.i., valsts) pieprasa no jums nodevu par jūsu darbu, 

pildiet to, jo arī tas ir likums, kas gulstas uz cilvēku. Paņemiet rokās darba rīkus un izraujiet no zemes tās 

dārgumus un mīlestības augļus. 

52 Meklējiet savu progresu cilvēka dzīvē, bet nekad neļaujiet, lai pār jums valda pārmērīgas 

ambīcijas, jo tad jūs zaudēsiet savu brīvību un materiālisms jūs paverdzinās. 

53 Ievietojiet katrā savā rīcībā to, ko jums norāda sirdsapziņa, lai tajā būtu taisnīgums. Cieniet tos, kas 

jūs pārvalda, sekojiet viņu aicinājumiem un sadarbojieties ar viņiem visu labā. 

Cieniet savu brāļu reliģisko pārliecību, un, ieejot viņu baznīcās, atsedziet savas galvas ar sirsnīgu 

dievbijību, zinot, ka Es esmu klātesošs visos dievkalpojumos. Nenoliedziet pasauli, lai sekotu Man, un 

neatdalieties no Manis, aizbildinoties ar to, ka jums ir pienākumi pasaulē. Iemācieties apvienot abus 

likumus vienā. 

54 Es tikai atbrīvoju jūsu dvēseli no nevajadzīgā, no viltus, lai tā spētu pacelties pāri visām nelaimēm, 

verdzībai un pazemojumiem smagajos zemes dzīves pārbaudījumos. Uzklausiet Manu balsi, kas jums 

saka: Nevienam uz zemes nav varas pār jūsu garu. 

55 Man ir jārunā ar jums šādā veidā, lai iznīcinātu slikto interpretāciju, kas ir dota Manai Doktrīnai. 

Šodien Es to daru caur šiem cilvēkiem, caur kuriem Es daru sevi zināmu, kuri nav taisni, bet kurus Es 

tomēr esmu izvēlējies, kā Mana griba ir bijusi. 

56 Viņi zina: Jo lielāka ir viņu sagatavotība un tīrība, jo lielāka iedvesma ienāk viņu prātos. Tas ir 

iemesls, kādēļ šie Mani bērni, kuri agrāk grēkoja un kuri šodien cīnās, lai kļūtu cienīgi darīt zināmu Manu 

Vārdu, ir atjaunojušies un pilnveidojušies. 
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57 Ja vēlaties meklēt pilnību, balss nesējos to neatradīsiet. Meklējiet to Mana Vārda garīgajā nozīmē, 

tur jūs atradīsiet Manu Klātbūtni. 

58 Cilvēki, mācieties praktizēt žēlsirdību visās tās dažādajās izpausmēs. Bet nedariet zināmus savus 

darbus tāpēc, ka jūs meklējat apbrīnu vai slavu, jo šī atlīdzība ir maza, un tādējādi jūs zaudējat lielo 

atlīdzību, ko Es jums esmu sarūpējis. 

59 Es jums saku ne tikai attīrīt savu dvēseli, bet arī stiprināt savu ķermeni, lai jaunās paaudzes, kas 

nāks no jums, būtu veselas un viņu dvēseles spētu veikt savu grūto misiju. 

60 Lūdzieties, bet lai jūsu lūgšana ir īsa, lai pārējo laiku varētu veltīt bauslības praktizēšanai. Tikai 

piecas minūtes lūgšanas Es no jums prasīšu, bet tajās jūs atdodiet sevi Man, lai jūs dzirdētu Manu balsi 

savā sirdsapziņā. Patiesi, Es jums saku, ka ne visi esat nomodā un lūdzaties, jo Mana asā acs ir 

ieskatījusies jūsu sirdī, kur bieži vien pat jūs paši nespējat iekļūt, un ir atklājusi visu, ko jūs tajā slēpjat. 

61 Šis ir cilvēces tiesas laiks. Cilvēks pēc cilvēka, tauta pēc tautas un tauta pēc tautas tiek tiesāti 

Manas Dievišķības. Taču cilvēki to nav pamanījuši un nezina, kurā laikā viņi dzīvo. Tāpēc Es esmu nācis 

Garā un sūtījis Savu staru uz cilvēka prātu, un ar tā starpniecību Es jums atklāju, Kas ar jums runā, kurā 

laikā jūs dzīvojat un kāds ir jūsu uzdevums. 

62 Es esmu ielicis Savu trīs Testamentu saturu šīs tautas sirdī, un, lai gan jūs zināt, ka jums pieder 

Patiesība un Likums, jūs joprojām nepareizi vērtējat cits citu. Tas notiek tāpēc, ka kara ietekme, kas valda 

pār tautām, ir skārusi arī jūs. 

63 Ar jums runā vienīgais eksistējošais Dievs, kuru jūs saucāt par Jehovu, kad Viņš jums parādīja 

Savu spēku un atklāja jums Bauslību Sinaja kalnā, kuru jūs saucāt par Jēzu, jo Viņā bija Mans Vārds, un 

kuru jūs šodien saucat par Svēto Garu, jo Es esmu Patiesības Gars. 

64 Kā tas ir iespējams, ka jūs redzat trīs dievības, ja pastāv tikai viena? Jūs visi esat šī Dieva bērni. 

Kāpēc šeit, uz zemes, jūs neprotat mīlēt viens otru kā brāļi, kādi jūs esat? Jūs zināt, ka cilvēki nogalina 

cilvēkus, ka asinis plūst upēs, bet sāpes, kas pārpludina zemi, nesatricina jūsu sirdis. 

Es jums esmu sacījis: Lūdzieties, un, ja jūs pildīsiet manus baušļus, jums nebūs jābaidās no kariem, 

bada, mēra vai nezināmām slimībām. Bet, ja tu esi brīvs no šīm sērgām, tad tas ir tādēļ, lai tu varētu lūgt 

par savu tuvāko un rūpēties par viņu. Nešaubieties par lūgšanas spēku, jo tas ir lielākais gara ierocis. 

65 Cilvēka muļķīgā roka ir atvērusi vārtus, kas aizturēja attīrīšanās spēkus un elementus, kas ir nākuši 

pār cilvēci. 

66 Zemes nācijas, jūs dzerat ļoti rūgtu kausu un izjūtat sāpes līdz sirds dziļumiem, jo paši esat to 

vēlējušies. Dzeriet pacietībā, lai no šīs pieredzes jūs varētu smelties gaismu un labumu savam garam, 

dodoties ceļā uz patieso ceļu, kas jūs aizvedīs pie tā tempļa drupām, kuru jūs esat sevī sagrāvuši un kurš 

jums ir jāatjauno, lai tajā Mana balss varētu uz jums runāt un jūs atkal varētu iemantot Manu Likumu. 

67 Lūdzieties un nopelniet nopelnus, cilvēki, jo jūsu tautu gaida karš. Jūs gaida jūsu garīgā misija. 

Neļaujiet, lai jūs pārņem bads, slimības un nāve. Ja jūsu ticībai trūkst spēka, jums nāksies plēst matus 

izmisumā, kad redzēsiet, ka jūsu brāļi sevi nogalina, ka jūsu bērni cieš badu. Ūdens, ko tu dzersi, būs 

rūgts, tavi kalni un ielejas izžūs, koki nenesīs augļus, un šai zemei, ko daudzi uzskata par apsolīto zemi tās 

bagātību un pārpilnības dēļ, nebūs nekā, ko piedāvāt ārzemniekam, kas tai tuvojas, lai meklētu brīvību vai 

maizi. 

68 Patiesi, Es jums saku: kamēr Mana apslēptā gudrības bagātība, pilna atklāsmju un žēlastības, tikai 

gaida stundu, kad cilvēce pievērsīs savu skatienu Tēvam un parādīs sevi skaļu un pazemīgu, lai apbērtu to 

ar visu, ko Es tai esmu sagatavojis, jūs vienmēr esat izaicinājuši Manu taisnīgumu, un šoreiz Es esmu 

pieņēmis jūsu izaicinājumu. 

Es nāku ar kareivīgu nodomu, Mans spēks ir liels, Manas armijas ir daudzskaitlīgas, un Mani ieroči ir 

neuzvarami. Beigu beigās es uzvarēšu, bet es neuzkāpsim virs mirušajiem (kā uzvarētājs), bet gan dzīvo 

priekšā. Nevienu Es pazemošu; visi pacels savus vaigus, lai slavētu Manu Vārdu. Tādēļ jūsu vidū, Mana 

tauta, Es vēlos redzēt vienotību, žēlsirdību, cieņu un mīlestību starp "strādniekiem" un starp kopienām. 

69 Es jums dodu šo laiku, lai jūs savās sirdīs iznīcinātu elkdievību, fanātismu, visu nelietderīgo un 

slikto, kas ir jūsu paradumos un Dieva pielūgsmē. Izjūtiet dievišķo Vārdu, kas nolaižas pār cilvēci, bet 

Mana taisnīguma vidū sajūtiet Manu mieru. 

70 Ak, asaru un asiņu ieleja, kurā cilvēki uzcēluši savus troņus, lai pielūgtu paši sevi, un pēc tam paši 

savām rokām izrok sev kapus! Es nāku, lai atbrīvotu viņus no grēka un nāves, jo viņi paši sevi ir 
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sasaistījuši un paverdzinājuši. Patiesi es jums saku, šī pasaule vairs nepieder šiem cilvēkiem, tāpēc tā katru 

brīdi viņus izstumj. 

71 Zeme, kas ir sargājusi cilvēkus kā pašaizliedzīga un pacietīga māte, turpmāk ik uz soļa rādīs tiem 

ceļu, kas ved nevis uz viņas dzemdēm, bet uz Augstāko, kur cita Māte, Debesu Māte, gaida savu bērnu 

ierašanos, lai ietērptu viņus savā apmetnī, kas ir mūžīgs svētlaimes apsolījums. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 52  
1 Barojiet sevi ar Manu Dievišķo Būtību, esiet stipri Mana Likuma pildīšanā, un jūs atradīsiet mieru 

un mierinājumu savos darbos kā atlīdzību. Esiet patiesi aizlūdzēji par saviem brāļiem un nesiet viņiem 

Mana Gara mieru ar savām lūgšanām un saviem nopelniem. Neatņemiet sev Manu žēlastību šajos 

kārdinājumu laikos. Stipriniet savu garu, lai jūs varētu iziet no pārbaudījumiem kā uzvarētāji. 

2 Aizlūdziet un pat nopelniet nopelnus par tiem, kas jūs nemīl. Rīkojieties kā Marija, jūsu Debesu 

Māte, Dievišķā Aizstāve, kas aizlūdz gan par to, kurš uz Viņu liek savas cerības, gan par to, kurš ir 

aizvēris savu sirdi pret Viņu, vai par to, kurš noliedz Viņas šķīstību un dievišķo dabu. 

3 Cilvēki, jūsu uzdevums ir grūts, bet liktenis - cēls. Nenovirzieties vairs no ceļa, ko Es jums esmu 

iezīmējis. Es esmu uzcēlis svētnīcu jūsu sirdīs, bet neļaujiet ticības liesmai tajā izdzist un ideālam, kas jūs 

garīgi garīgi apveltītu, nomirt. Neapsedziet savu templi ar tumsu, jo, ja kāds klauvēs pie tā vārtiem, viņš 

neatradīs gaismu, ko meklē, un nedzirdēs Manas balss atbalss atbalsis. Nesiet Manu Klātbūtni un Manu 

Vārdu savās sirdīs, un patiesi Es jums saku, ka nebūs neviena, kas varētu sagraut jūsu svētnīcu vai likt 

jums atkāpties. Kurš var atturēt jūs mīlēt Mani? 

4 Mana gaisma spīd ikvienā prātā un Mana balss skan ikvienā sirdsapziņā, tomēr cilvēki nevēlas 

apzināties laiku, kurā viņi dzīvo. Ir nepieciešams, lai kāda "tauta" sagatavotu sevi, lai sniegtu labo vēsti 

cilvēcei, un Es gribu, lai šī tauta būtu tā, kuru Es esmu izvēlējies, lai ļautu tai dzirdēt Manu dievišķo 

Vārdu. 

Kad Es pastāvīgi jums saku, lai jūs sevi apbruņotu, tas ir tāpēc, ka jums ir jāspēj liecināt par Manu 

izpausmi caur cilvēka prātu, un šai liecībai nevajadzētu aprobežoties ar doktrīnu atkārtošanu, ko esat no 

Manis iemācījušies, bet jums būtu jāsniedz garīgā spēka liecība - vai tā būtu spītīgu grēcinieku atgriešana, 

pamestu slimnieku dziedināšana vai citu darbu veikšana, kurus Es jums esmu mācījis. Atcerieties, ja jūs 

dosieties uz darbu, pirms tam nesasnieguši savas dzīves atjaunošanu un nesākuši garīgo pilnveidošanos, 

jūs būsiet līdzīgi liekuļiem farizejiem, kuri, sludinot mīlestību un žēlsirdību, izlikās ar savu viltus tikumu 

un slēpa savu izvirtību. Es nevēlos, lai Manu jauno mācekļu vidū būtu neīsti vai liekulīgi. 

5 Ja jūs dedzīgi vēlaties, lai Mana mācība uzplaukst uz zemes, sējiet to tik tīru, kā Es jums to esmu 

nodevis, un laistiet šo dievišķo sēklu ar savu labo darbu ūdeni. Ejiet savu ceļu, paļaujoties uz Manu 

aizsardzību. 

6 Kas varētu jūs apturēt vai apklusināt, kad jūs ķeraties pie darba, iedvesmojoties no Manas 

Dievišķās Gaismas? - Neviens, Mana tauta, tāpat kā Viņa laikā neviens neklusēja Jēzu. Ja Viņš klusēja 

attiecībā uz dažiem grēciniekiem, tad tas bija tādēļ, lai sniegtu jums pazemības mācību, jo Viņš ar saviem 

darbiem apliecināja sava Vārda patiesumu. 

7 Apzinieties, ka ir pagājuši gadi, kuru laikā Mans Vārds ir skanējis caur šiem balss nesējiem, un 

neviens nav spējis apklusināt dievišķo balsi, kas nāk no viņu lūpām. Patiesi es jums saku: 1950. gads nāks 

bez pārtraukuma. Bet, kad šis gads būs beidzies, Mani lakstīgalas apklusīs, lai nodotu jums Manu mācību, 

jo tad viss, kas Man ar viņu starpniecību šajā Manas manifestācijas posmā būs jums jāsaka, būs pabeigts. 

8 Jūs liecināsiet par Manu mācību ar darbiem, vārdiem un domām, un nekas neapturēs gaismas 

plūsmu, ko Es liku izplūst no jūsu gara. Taču pienāks arī jūsu klusuma stunda: Es aizzīmogos jūsu lūpas 

un atvedīšu jūs mājās (pie Manis); jo tas, kas Man bija jāsaka ar jūsu starpniecību, tad tiks pateikts līdz 

pēdējam vārdam. 

9 Es vēlos, lai jūs visi apvienotos, neizdarot atšķirības tāpēc, ka apmeklējat dažādas pulcēšanās 

vietas. Jo pamācība, kas ir sasniegusi visus, ir viena un tā pati, gaisma, kas apgaismo jūsu prātus, ir tāda 

pati gan vieniem, gan citiem. 

10 Es jums esmu devis līdzekļus, lai jūs aizstāvētu savu ticību un uzraudzītu darbu, ko Es jums esmu 

uzticējis, bet nekad neesmu jums devis ieročus, lai jūs cits citu ievainotu. Es gribu, lai tie, kas veido šo 

tautu, būtu Manas garīgās lietas kareivji, bet nekad tās ienaidnieki. 

11 Šajā laikā atvērās mans sirds noslēpumainais kambaris, lai garīgi nabadzīgie, izsalkušie un 

izslāpušie pēc taisnīguma kļūtu par garīgā dārguma īpašniekiem. Vai jūs neesat par to priecīgs? Vai jūsu 

sirdis nedreb no pateicības, tauta? - "Jā," tu man saki. Bet es gribu, lai šis "jā" nebūtu vārdos, ne domās, 

bet lai jūs to paustu ar mīlestības darbiem pret saviem brāļiem. 
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12 Tagad es jums saku: Atpūtieties uz brīdi no sava zemes darba. Jūs esat daudz gājuši ar sāpju nastu 

uz pleciem. Nāciet pie žēlastības avota, lai dzertu šo ūdeni, kas atpestī. Pašlaik jūs vēl esat vāji, bet drīz jūs 

kļūsiet stipri, lai cīnītos par Manu lietu un stātos pretī pārbaudījumiem. 

13 Uzsieniet sandales, jo jūs gaida jauns ceļš, kur jūs atradīsiet bezgalīgas iespējas sēt žēlsirdību un 

mīlestību. Jūs joprojām esat bailīgi, un tāpēc negribējāt cilvēcei paziņot par jauno laiku. - Jums jāsaprot, 

ka tas, ko Tēvs ir ielicis jūsos, pieder jūsu brāļiem un ka jums tas ir jādara viņiem zināms. 

14 Šajā laikā Es nedāvinu jums jaunas garīgās dāvanas vai spējas, jo tas, ko jūs apzināties kā savu 

īpašumu, vienmēr ir bijis jūsu garā. Taču laiks iet uz beigām, un es jums lūdzu: Ko jūs gaidāt, lai sāktu 

pildīt savu uzdevumu? Vai jūs gaidāt, kad neticīgi cilvēki izsmies Manu Vārdu, Manu jauno izpausmi un 

visur publicēs viltojumus? 

15 Ļaujiet Manām mācībām kļūt par darbiem un dzīvojiet saskaņā ar tām: Patiesi Es jums saku, ka 

zaimojošās lūpas klusēs, tie, kas bija nepaklausīgi, uzmanīgi pieies pie jums, lai uzzinātu Manas mācības 

skaidrojumu, un viņi atradīs ļoti lielas un daiļrunīgas liecības par Manu Patiesību, ja jūsu darbos būs 

mīlestības un žēlsirdības iezīme. Cik daudzi no viņiem, redzot, ka jūs dziedināt slimos, atvedīs pie jums 

savus tuviniekus, pilni cerības rast atvieglojumu savām ciešanām. 

16 Tīri pasniedziet Manu mācību, tad jums nevajadzēs slēpties, lai dziedinātu slimos. Patiesi Es jums 

saku: šajā laikā jums nebūs jāmeklē katakombas, lai varētu praktizēt Manas mācības, bet jums tas būs 

jādara dienas gaismā. - Nebaidieties! Ja jums netic jūsu apkārtnē, jūs vienkārši dosieties uz citām 

provincēm, kur jūs atradīsiet dedzīgas sirdis. 

17 Jums pirmajiem ir jābūt pārliecinātiem par patiesību, kuru vēlaties sludināt, lai jūs varētu šo ticību 

nodot saviem brāļiem. Ja jūsu prātos ienāktu šaubas, tās būtu kā duncis, kas jūsu uzticībai nodarītu 

nāvējošu triecienu. 

18 Trīs laikmeti jau ir pagājuši pāri jums. Saprotiet, ka jums ir jācenšas piepildīt visaugstāko no 

saviem likteņiem. Atmostieties no garīgās inerces un ar stingru soli virzieties uz priekšu pa savas 

evolūcijas ceļu. 

19 Nejautājiet Man, kāpēc jūs joprojām pārsteidz kārdinājumi, lai gan esat uz Tā Kunga ceļa. 

Saprotiet, ka tieši tad jūs tiekat pārbaudīts visvairāk. Tāpēc es jums vienmēr saku: "Es vienmēr jums saku: 

"Uzmanieties un lūdzieties, lai jūs neiekristu kārdinājumā. 

20 Tuvojas diena, kad jūsu brāļi nāks jums uzdot jautājumus. Vai tad jūs slēpsiet to, ko Es jums esmu 

atklājis ar tik lielu mīlestību? - Savās mācībās Es jums neesmu devis neko, par ko kaunēties. 

21 Negaidiet, kamēr uz zemes vairosies vaimanas un pastiprināsies baumas par karu, lai paceltos. 

Lūdzieties un veiciet ikdienas žēlsirdības darbus, jo, to darot, jūs neitralizēsiet ļaunuma spēku. 

22 Ja kāds no jums nesagatavojas pildīt savus uzdevumus, tad tas ir tāpēc, ka jūs nezināt, kādas spējas 

Es esmu devis jūsu garam. 

23 Svētīgi tie, kas zina, kā atrast Mana Vārda garīgo nozīmi, jo viņu būs šis mantojums. Dievišķās 

patiesības meklētāji ir tie, kas vienmēr ir sekojuši savam Radītājam. Šajā pazemīgajā izpausmē viņi atradīs 

Skolotāja klātbūtni. 

24 Ārēji Mana izpausme šajā laikā var šķist vāja. Bet patiesi Es jums saku: Es esmu uzcēlis svētnīcu 

tā cilvēka sirdī, kurš klausās Manu Vārdu. Nedomājiet, ka starp tiem, kurus Es esmu izvēlējies šajā laikā, 

pastāv rangs - Es mīlu visus vienādi. Nedomājiet, ka balss dāvana, kas piemīt tiem, kuri pārraida Manu 

Vārdu, ir sasniegta, pateicoties viņu pašu nopelniem. Šī žēlastība ir tik liela, ka tikai pateicoties Manai 

mīlestībai cilvēks varēja to saņemt. 

25 Šo uzdevumu ir grūti izpildīt tam, kurš to ir saņēmis. Liela ir šī krusta nasta, jo, nenovēršoties no 

pasaules vajadzībām un neatsakoties no saviem materiālajiem pienākumiem, balss nesējam ir jāsasniedz 

tāda garīguma pakāpe, kas ļaus viņam saņemt Manas iedvesmas dievišķo staru. 

26 Ir brīži, kad tu esi pārsteigts par to, ka Dievs var būt kopā ar tevi un darīt sevi zināmu ar tik lielu 

mīlestību. Jūsu izbrīns rodas no tā, ka, apzinoties savus traipus un nepilnības, jūs jūtaties necienīgi pret šo 

tik lielo Tēva mīlestības pierādījumu. Mana mīlestība jūs vienmēr ir pārsteigusi, jo jūs esat Mani tiesājuši 

tā, kā esat pieraduši to darīt ar sevi. Kāpēc jums ir doma, ka aizvainojums, atriebības sajūta vai egoisms ir 

apslēpts Manī? Es jums saku: Kad jūs sevi iekšēji (paš)pārbaudāt savas sirdsapziņas gaismā, godīgi un 

pazemīgi atzīstoties savos pārkāpumos, jūs kļūstat cienīgi, lai Es nāku pie jums runāt par Manu Valstību, 

jo jūsu nožēla par to, ka esat Mani apvainojuši, palīdz jums šķīstīties. 
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27 Nebrīnieties, ka Mana mīlestība jums visur seko, neskatoties uz jūsu grēkiem. Jūs visi esat Mani 

bērni. Šajā pasaulē jums ir bijis dievišķās mīlestības tēls jūsu vecāku mīlestībā. Jūs varat pagriezt viņiem 

muguru, jūs varat neatzīt viņu autoritāti, jūs varat neievērot viņu pavēles, jūs varat neklausīt viņu 

padomus; jūs varat radīt brūces viņu sirdīs ar savu ļauno rīcību, jūs varat radīt iemeslu tam, ka viņu acis no 

tik daudzām raudām izžūst, ka viņu templos parādās balti mati un viņu sejas iezīmē ciešanu pēdas, bet viņi 

nekad nepārstās jūs mīlēt, un viņiem būs tikai svētības un piedošana jums. Bet, ja šie vecāki, kas jums ir 

bijuši uz zemes un nav bijuši pilnīgi, ir devuši jums tik lieliskus tīras un cildenas mīlestības pierādījumus, 

kāpēc jūs brīnāties, ka Tas, kas radīja šīs sirdis un uzticēja tām uzdevumu būt par vecākiem, mīl jūs ar 

perfektu mīlestību? ─ Mīlestība ir augstākā patiesība. Patiesības dēļ es kļuvu cilvēks, un patiesības dēļ es 

nomiru kā cilvēks. 

28 Šoreiz Es no jums nepieprasu asins upuri. Tomēr daži ir atdevuši savu dzīvību Manā vārdā, uz 

mirkli apžilbināti sava fanātisma un pēc tam, kad bija dzīvojuši nešķīstu dzīvi. Šīs darbības nespēs 

izaudzēt īstas sēklas, bet turpinās veicināt fanātismu. 

29 Tāpēc es jums saku, lai jūs, runājot savu vārdu, sajustu to, ko sakāt, un lai jūsu sirdī dzīvotu 

mācība, ko jūs sniedzat. Nekas nerunās labāk par jūsu pašu dzīvi. 

30 Mana mīlestība jūs nepārsteigs, bet nešaubieties par to, kad jūs pieredzēsiet, ka pasaulē bieži 

iztukšojat ļoti rūgtu kausu. - Cilvēks var nogrimt dziļi, tikt piepildīts ar tumsu vai vilcināties atgriezties pie 

Manis. Bet visiem pienāks laiks, kad viņi Mani sajutīs savā būtībā, vairs nejutīs Mani tālu, nespēs uzskatīt 

Mani par svešinieku vai noliegt Manu esamību, Manu mīlestību un Manu taisnīgumu. 

31 Tāpat kā cilvēks var radīt uz zemes garīga miera pasauli, kas līdzinās Manas valstības mieram, 

viņš var arī savas izvirtības dēļ dzīvot kā elles elli, kurā valda netikumi, nešķīstība un nožēla. 

32 Arī aizsaulē gars var sastapties ar tumsas, bojāejas, naida un atriebības pasaulēm atkarībā no 

dvēseles noslieces, tās novirzieniem un kaislībām. Bet patiesi, es jums saku: gan debesis, gan elle, par 

kurām cilvēki domā tikai ar zemes formu un tēlu palīdzību, nav nekas cits kā dažādas dvēseles attīstības 

pakāpes: viena, pateicoties savam tikumam un attīstībai, atrodas pilnības virsotnē, otra - tumsas, netikumu 

un maldiem pārpilnā bezdibenī. 

33 Taisnajai dvēselei ir vienalga, kurā vietā tā atradīsies, jo visur tajā būs Krāvēja miers un debesis. 

No otras puses, nešķīsta un apjukusi dvēsele var atrasties labākajā no pasaulēm, un tā nemitīgi izjutīs sevī 

nožēlas elli, kas degs tajā, līdz tās to attīrīs. 

34 Vai jūs ticat, ka Es, jūsu Tēvs, esmu radījis vietas, kas īpaši paredzētas, lai jūs sodītu un tādējādi 

mūžīgi atriebtu Man par jūsu apvainojumiem? 

35 Cik ierobežoti ir cilvēki, kas māca šīs teorijas! 

36 Kā tas ir iespējams, ka jūs ticat, ka mūžīga tumsa un mūžīgas sāpes ir gals, kas gaida dažus garus? 

Pat ja viņi ir grēkojuši, viņi joprojām būs Dieva bērni uz visiem laikiem.Ja viņiem ir vajadzīga pamācība - 

šeit ir Skolotājs. Ja viņiem vajadzīga mīlestība - šeit ir Tēvs. Ja viņi ilgojas pēc piedošanas - šeit ir ideāls 

tiesnesis. 

37 Tas, kurš nekad nemēģina meklēt Mani un labot savas kļūdas, nenāks pie Manis. Bet nav neviena, 

kas pretojas Manam taisnīgumam vai Manām tiesas prāvām. Tikai attīrīti jūs varat nākt pie Manis. 

38 Mācekļi, ja brīdī, kad dzirdat Manu Vārdu, jūs to nesaprotat, paturiet to savā atmiņā, atcerieties to 

un izprast to savos atpūtas brīžos. Tad jūs sapratīsiet daudz ko no tā, ko esmu jums mācījis. Ja jūs 

nesaglabājat zināšanas, ko jūs varat nodot tām ļaužu masām, kas vēl nāks? 

39 Es ļauju jums visiem bez izšķirības ienākt Manā Klātbūtnē, lai sniegtu jums Savas mācības. Pirms 

uzticu jums kalpošanu, Es nosusinu jūsu asaras, aizvēru jūsu brūces, remdēju jūsu garīgo izsalkumu un 

slāpes. un, kad Es jums biju devis Savas mīlestības pierādījumus un jūsu sirdīs iededzis ticības un cerības 

gaismu, Es jums sacīju: "Jūs visi esat aicināti, vai jūs vēlaties būt starp izredzētajiem? Tad daži jautā: "Kur 

un uz kurieni Tu mūs ved?" - Tie ir tie, kas ilgojas pēc pasaules un tās baudām. Citi man saka: "Kungs, 

mēs neesam cienīgi saukties par Taviem izredzētajiem, bet lai notiek Tava griba!" - Tie ir tie, kas jau ir 

gatavi tiekties uz augšu. 

40 Tiem, kas seko Man, Es uzlieku pasaules mieru uz viņu sirdīm, lai tie "vērotu" un lūgtu par to. 

Drīz nācijas sūtīs savas lūgšanas, lai lūgtu Man mieru, ko Es tām vienmēr esmu piedāvājis. Pirms tam es 

ļāvu cilvēkiem nobaudīt viņu darba augļus, redzēt plūstošas cilvēku asiņu upes un sāpju attēlus, līķu 

kalnus un pilsētas, kas pārvērstas drupās. Es gribēju, lai cilvēki ar sastingušām sirdīm redzētu māju 
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izpostīšanu, nevainīgo izmisumu, mātes, kas, sāpju pārņemtas, skūpsta savu bērnu sadragātos ķermeņus, 

lai no tuvuma ieraudzītu visu cilvēku izmisumu, bailes un nožēlu, lai viņi savā augstprātībā sajustu 

pazemojumu un viņu sirdsapziņa pateiktu, ka viņu varenība, viņu spēks un gudrība ir meli, ka vienīgais 

patiesi lielākais nāk no Dievišķā Gara. 

Kad šie ļaudis atvērs acis patiesībai, viņi būs šausmās - nevis par (šausmu) attēliem, ko redz viņu acis, 

bet gan par sevi, un, tā kā viņi nevar izvairīties no savas sirdsapziņas skatiena un balss, viņi sajutīs sevī 

nožēlas tumsu un uguni, jo viņiem būs jāatbild par katru dzīvību, par katru sāpju un pat par pēdējo asins 

pilienu, kas izliets viņu dēļ. 

41 Es ne tikai aicināšu cilvēkus atskaitīties par to, ko viņi ir darījuši ar citu cilvēku dzīvībām, bet arī 

prasīšu, lai viņi atskaitās par to, ko viņi ir darījuši ar savām dzīvībām, ar savu ķermeni. Kurš tad var teikt, 

ka viņš nāca pie Manis kā gars tieši tajā brīdī, kad mūžības pulkstenim vajadzēja viņu atsaukt? - Neviens! 

- Jo bieži vien jūs saīsināt savu eksistenci priekšlaicīgas novecošanās dēļ, dažkārt jūs tiekat iznīcināti tādu 

iemeslu dēļ, kas nav vērti ne vienas jūsu asaras vai viena jūsu sirmā matiņa. 

42 Es esmu nepielūdzams un pilnīgs taisnīgums, kas izriet no tīrākās mīlestības, kas ir jūsu Radītājs, 

un Es tikai lūdzu, lai jūs novērstos no pasaules baudām un klausītos Manu Vārdu. Skolotājs labprāt atver 

Savu perfekto mācību grāmatu, lai iepriecinātu jūs ar jaunu mācību. Cik bieži kaut viena no Manām 

mācībām ir spējusi jūs glābt. Šajā brīdī jūsu gars ir pamodies un sajutis pilnvaras, ko tas saņēmis no savas 

dzīves pirmsākumiem. 

43 Es esmu atklājis, ka jūsu sirdī mīt tukša sēkla, ko tā novāca uz zemes, bet tagad tā ir jāpārveido par 

klēti, kurā jūs glabāsiet mīlestības darbu labos augļus. 

44 Starp cilvēku pūļiem ir lielie grēcinieki, tie, kuri ir apgānījuši savas dvēseles kaislību netīrībās, 

kuri ir laupījuši (citiem) godu, kuri ir pazemojuši vecu cilvēku sirmos matus, kuri ir nozaguši svešas 

mantas, kuri ir aptraipījuši bērna nevainību un nogalinājuši savu tuvāko fiziski vai morāli. 

45 Ir tādi, kas Mani uzklausa, kas profanē mājokli, pārkāpj dievišķos vai cilvēciskos likumus, kas 

dzēš siržu ticību. Bet, kad viņi dzird Manu Vārdu, kas aizskar viņu sirds maigās stīgas, viņi saka: "Tas ir 

Tiesnesis, kas runā, bet ar kādu laipnību Viņš liek mums saprast mūsu kļūdas, ar kādu maigumu Viņš mūs 

māca un labo." Kad šīs sirdis ir atstājušas tikšanās vietu, kur tās dzirdējušas šo balsi, tām šķiet, ka tās redz 

dzīvi un visu, kas to ieskauj, izgaismotu ne tikai ar materiālo gaismu, bet pārpildītu ar dievišķo gaismu, 

kas uzrunā cilvēku visur radībā. Tad šķīstītā cilvēka acu priekšā parādās brīnišķīga dzīve, kurā viņš 

redzēja tikai matēriju, miesīgas baudas vai grēkus. Viņa gara priekšā parādās eksistence, par kuru viņš 

nebija pat nojautis - pilna atklāsmju, apsolījumu un iedvesmas. Tas ir ne tikai vārda, bet arī mīlestības 

brīnums, jo cik bieži cilvēki ir runājuši izsmalcinātāk un pilnīgāk par šiem pazemīgajiem un 

analfabētiskajiem balss nesējiem, caur kuriem Es daru sevi zināmu. Taču garīgā nozīme, kas tiek piešķirta 

katram no šiem vārdiem, var izrietēt tikai no Dievišķās Mīlestības. 

46 Tikai nedaudzi ir dzirdējuši Manu Vārdu šādā formā, bet patiesi Es jums saku, ka visi cilvēki dzird 

Manu balsi svētnīcas klusumā, kas atrodas viņu dvēselēs, pat ja viņu prātam neizdodas izprast šīs 

iedvesmas un viņu lūpas neprot izteikt visu to, ko viņi pastāvīgi saņem ar garīgo dāvanu palīdzību. Kad 

būsiet sagatavoti, jūs sapratīsiet šo patiesību. 

47 Šajā Trešajā laikā Elija ir Gans, kas dienu pēc dienas glābj jūs no briesmām. Viņš ir tas, kurš 

aizsniedzas tavā guļamistabas mājīgajā stūrī, kad tu lūdzies, kurš stāv tev līdzās "tuksneša vientulībā" un 

kurš seko tev "garajos dienas ceļojumos". Visur, kur jums ir vajadzīgs kāds, kas jūs aizstāvētu, vai balss, 

kas jums dotu drosmi, ir Elija, Trešās ēras garīgais gans. 

48 Ja jūs vēlaties zināt, kur dzīvo Elija, es jums saku, ka tā ir garīgā valstība. Kurš no jums var 

pacelties, lai Viņu redzētu? - Pagaidām neviens. - Tāpēc Viņš nāk pie jums, lai sagatavotu ceļus, kas ved 

uz jūsu sirdi, lai pēc tam varētu nākt Skolotājs un apgaismot visu jūsu būtību. Bet nedomājiet, ka Es nāku 

pie tiem, kas Mani meklē ar lielāku tīrību un pilnību; nē, Es nāku pie ikviena, kas Mani meklē, - pie tā, kas 

ceļos sava elka priekšā, pie tā, kas Mani izprot formās vai priekšstatos, kas ir ļoti tālu no patiesības. Katrs 

meklē Mani pēc sava gara spējām, un Es nedzēšu to ticības liesmu, kas ir viņu būtības slēptākajā daļā 

attiecībā uz Dieva esamību. 

49 Tā ir Mana griba, lai šajā laikā cilvēki varētu sazināties ar savu Kungu no gara uz garu, lai cilvēka 

sirdī būtu patiesa svētnīca, kurā viņš dzirdētu Tēva balsi. 
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50 Lai sasniegtu šo garīguma pakāpi, cilvēkiem būs jāpiedalās lielajās reliģiju cīņās, kas atmodinās 

aizmigušos garus, kuri (tad) ieraudzīs patiesības gaismu. 

51 Vai jūs nedomājat, ka ir pienācis laiks cilvēkiem piedāvāt dievkalpojumu un atdot cieņu savam 

Dievam, savam Radītājam, kas būtu cienīgs Tam, kas to saņem, un Tam, kas to piedāvā? 

Ja jūs studēsiet un vērosiet dažādas dabas valstības, jūs tajās atradīsiet bezgalīgi daudz piemēru, 

mācību un līdzību, kuras ir vērts ņemt par paraugu. Es nesaku jums, ka zemākajām būtnēm jābūt jūsu 

kungiem. Bet es jums saku, ka daba, visa dzīve ir grāmata, kuras autors ir Dievs. Es esmu atvēris šo 

Grāmatu cilvēku priekšā, lai viņi tajā atpazītu Manu pilnību, Manu mīlestību un Manu taisnīgumu - ne 

vārdos, bet darbos. 

52 Nemeklējiet Mani viltus mācību grāmatās vai savās teorijās, kas parasti ir kļūdainas materiālisma 

dēļ, kurā jūs dzīvojat. Jums jau ir dota iespēja pilnībā izbaudīt savu brīvo gribu visos veidos. Šodien es 

jums saku, lai jūs ierobežotu savu straujo gaitu un uz dažiem mirkļiem pārdomātu savu dzīves pieredzi, 

visu, ko esat redzējuši, sajutuši un cietuši garajā ceļā, ko esat mērojuši. Patiesi, patiesi, patiesi, es jums 

saku, kas izmanto šo gaismu (zināšanu) atradīs ceļu patiesības, kas novedīs viņu uz savu izcelsmi. Ceļš 

esmu Es; kas to ir iepazinis, tas ir iepazinis Mani. Es esmu ceļa sākums un beigas. Es esmu Alfa un 

Omega. 

53 Es esmu Vienkāršības Meistars, kas runā ar jums kā labs draugs vispazīstamākajā valodā, lai jums 

apgaismotu noslēpumus un atklātu noslēpumus, kas līdz šim ir bijuši apslēpti no jūsu cilvēciskajām 

zināšanām. 

54 Dodiet savam garam iespēju atsvaidzināties, apcerot Dievišķo un īstenojot likumus, kas to vada. 

Neuzskatiet šo dzīvi par vienīgo labklājības nodrošināšanas līdzekli, nedz arī fizisku darbu par vienīgo 

līdzekli. Neaprobežojieties tikai ar savas ģimenes mīlestību, jo jūsu lauki ir daudz plašāki. Egoisms nav 

Dieva sēkla. 

55 Cilvēki ir tik ļoti iemīlējuši šo dzīvi, ka, tuvojoties stundai, kad no tās jāaiziet, viņi sacēlās pret 

Manu gribu un negrib dzirdēt aicinājumu, ko Es viņiem dodu. Viņi noraida Manas valstības mieru un lūdz 

Tēvu vēl kādu laiku uz zemes, lai turpinātu valdīt savus laicīgos labumus. 

56 Kļūstiet jūtīgi, lai sajustu garīgo dzīvi un neapmierinātos ar savas attīstības sākumu - jo tā ir šī 

dzīve -, jo virs tās pastāv augstāki radīšanas darbi. 

57 Nemēģiniet noraidīt nāvi, kad tā tuvojas jums saskaņā ar Manu gribu, ne arī lūdziet zinātnieku, lai 

Viņš jūsu labā paveiktu brīnumu, pretodamies Maniem padomiem un pagarinot jūsu eksistenci, jo jūs abi 

rūgti nožēlosiet šo kļūdu. Sagatavojieties jau šajā dzīvē, un jums nebūs iemesla baidīties no ieiešanas 

aizsaulē. 

58 Jūs raudājat, kad kāds no jums aiziet garīgajā ielejā, tā vietā, lai justos mierīgi, jo jūs saprotat, ka 

viņš sper vēl vienu soli pretī savam Kungam. No otras puses, jūs svinat svētkus, kad jūsu mājās ienāk 

jauna būtne, tajā stundā nedomājot, ka šis gars ir nācis miesā, lai šajā asaru ielejā piepildītu izpirkumu; tad 

jums par viņu būtu jāraud. 

59 Kad jūs jutīsiet pret svešiniekiem to pašu, ko jūtat pret saviem tuviniekiem? - No vienas laulības 

Es dzemdēju bezgalīgo šīs cilvēces sēklu, kas ļoti drīz sadalījās ģimenēs, ciltīs, tautās un nācijās, radot 

atšķirības paražās, valodās un reliģijās. Šīs atšķirības radīja naidu un šķelšanos starp vieniem un otriem. 

Izcēlās kari un sāncensība. Kaina sēkla ir nesusi daudz augļu. Bet tagad, kad prāts ir attīstījies un jūs esat 

trenējuši savu prātu, kāpēc jūs joprojām uzskatāt viens otru par svešiniekiem, kas cits citu ienīst un 

nogalina? Šodien jūs zināt, ka visi gari ir cēlušies no Mana Dievišķā Gara un ka cilvēce ir cēlusies no 

viena pāra, tāpēc jūs esat brāļi garā un pat asinīs. 

60 Cik tālu jūs esat no patiesā ceļa, ja nejūtat sava tuvākā sāpes, kaut arī viņš ir daļa no jums! Jūs 

redzat garām kādu cilvēku, kuru nekad agrāk neesat redzējuši, un, uzskatot viņu par svešinieku, jūs 

nesveicināties. No otras puses, kad tu redzi garām ejošu bēru procesiju, tu noliec galvu. Kāpēc jūs savu 

uzmanību, savu mīlestību un žēlastību nepievēršat dzīvajiem? 

Tā bija Mana griba, lai jūs ar savu mīlestību izdzēstu pasaulē pastāvošās robežas un atšķirības, bet cilvēki 

to negribēja. Vai vēlaties, lai tās būtu cilvēku asinis, kas dzēš robežas un tuvina cilvēkus? Vai jūs vēlaties, 

lai karš apvienotu rases? 

Jau no vissenākajiem laikiem Es sagatavoju tautu, lai tā Mani iepazītu un mīlētu, lai tā būtu kā lāpa 

cilvēces vidū, un reizēm tā ir bijusi stipra, bet reizēm vāja. Šodien Es tos esmu sūtījis atpakaļ uz zemi, lai 
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piepildītos pravietojumi. Šī tauta ir tā, kas garīgi saņēma trīs Testamentus, un, zinot, ka Es šajā laikā 

izpaužos caur cilvēka prātu, viņi neuzdrošinājās Mani atklāti noliegt. Jo viņu gars atceras, ka Otrajā Laikā 

viņi sauca: "Nokrusto maldinātāju!", un pēc tam viņi smagi cieta. 

Šodien daudzi no viņiem ir noticējuši Manai atgriešanai, bet citi nav. Bet tie ticēs arī pēc Manas 

aiziešanas 1950. gadā, jo viņi redzēs, ka Mani pravietojumi piepildās, un sacīs Man: "Kungs, kad Tu man 

runāji, es šaubījos, bet tagad, kad Tu esi aizgājis un es redzu, ka Tavs vārds piepildās, es Tavam ticu." 

61 Pirms Es apklusināšu Savu (ārēji dzirdamo) Vārdu, tuvosies tie, kurus jūs saucat par 

sveštautiešiem un kuri, valodas atšķirību dēļ skaidri nesaprotot šo Vārdu, sajutīs, ka viņu gars ir piepildīts 

ar mieru un barojams ar Manu Dievišķo Būtību. Jo tā būs Mana mīlestība, ko viņi jutīs savā sirdī, un jūs 

jau zināt, ka mīlestība ir gara valoda. Arī tie (ārzemnieki) dosies man sekot, jo mana tauta ir izkaisīta pa 

visu pasauli. 

62 Šajā laikā, vētras vidū, es esmu nācis pie jums. Miera varavīksne vēl nav atspīdējusi, balodis ar 

olīvkoka zaru vēl nav atlidojis. Bet pienāks brīdis, kad Es, Augstākā Mīlestība, varēsim teikt visiem 

cilvēkiem: Lūk, es esmu šeit. Tad visi Mani atpazīs un apvienosies. Šodien es joprojām tiesāju dzīvos un 

mirušos. 

63 Trešajā Laikā Es esmu augšāmcēlies no aizmirstības kapa, kurā cilvēce Mani ir noguldījusi, lai 

pamodinātu to jaunai dzīvei, jo Es esmu Dzīvība. Neviens nevar nomirt. Pat tas, kurš ar savu roku laupa 

savu eksistenci, dzirdēs sirdsapziņas pārmetumus par ticības trūkumu. 

64 Es gribu, lai jūs pamazām veidotu ģimeni, tautu, kas ir vesela dvēselē un miesā. 

65 Kad jūsu vidū būs redzams Ābela garīgais pacēlums, Ābrahāma paklausība, Jēkaba spēks, Ījaba 

pacietība un Jāņa garīgums? Apzinieties savu atbildību pasaulē. 

66 Cilvēki, bēdziet no netikumiem, lai jūsu asinis būtu auglīga sēkla un lai rītdienas augļi būtu 

pieņemami. 

67 Sievietes, es jūs gatavoju, lai dotu pasaulei miera un labas gribas bērnus. Neauglīgajiem es saku: 

lūdzieties, nekaunieties par savu izpirkšanu. Es jūs pārsteigšu un liku jums sajust jaunas būtnes 

sirdspukstus savā dzemdē. 

68 Izaudziniet perfektus bērnus kā jūsu Radītājs, kas radījis tikai perfektas būtnes, un pildiet dievišķo 

bausli, kas prasa jums mīlēt vienam otru. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 53  
1 Kāpēc Es atklāju, ka no dienas, kad Es jums Sevi atklāju, līdz nākamajai dienai, kad Es jums dodu 

jaunu mācību, jūs tik īsā laika posmā jau esat zaudējuši mieru, ko Es jums devu? Savos dzīves ceļos 

nepazaudējiet žēlastības, ko es jums dodu. 

Jūs nācāt nomākts, izturoties pret pārbaudījumiem un pārdzīvojumiem, ar kuriem sastopaties savā ceļā, 

jūs tuvojaties ar nožēlojamu sirdi. Tā Es jūs gandrīz vienmēr redzu, kad esmu jums dāvājusi Savu mieru, 

lai jūs ar priecīgu drosmi un ticību varētu iet savas dzīves attīstības ceļu. 

2 Es esmu jūs mācījis lūgties, lai jūs varētu atbrīvoties no briesmām un šķēršļiem, lamatām un 

tumsas. Es jums esmu teicis, ka pat dabas spēki sadzirdēs jūsu lūgšanu, kad tie tiks atraisīti Mana 

taisnīguma labad. Tie pāries tev pāri, nepieskaroties, jo tu zināji, kā lūgt ar ticību un sirsnību. 

3 No netīrības un bezdibeņa Es šajā laikā pacelšu jūsu garu, lai tas iepazītu ne tikai savu Dievu, bet 

arī pats sevi un savas garīgās dāvanas. Bet vispirms jums būs jāiziet cauri ciešanu tīģelim, kas jūs attīrīs. 

Jo bez iekšējas atjaunošanās jūsu dāvanas nespēs spīdēt pilnā spēkā. 

4 Cilvēciskās kaislības ir kā vētra, kas plosās jūsu iekšējā svētnīcā, un tikai tas, kurš lūdzas, ir 

pietiekami stiprs, lai izturētu pārbaudījumus, un tikai tas, kurš vēro, ir pietiekami modrs, lai sevi pasargātu. 

5 Kad Es jums runāju par tempļiem un svētnīcām, Es ar to nedomāju pulcēšanās vietas, ko jūs 

uzbūvējat materiālā, bet gan jūsu sirdis, jo, lai kur jūs dotos, tur būs templis, un jūs tajā vienmēr atradīsiet 

Manu mīlestību. 

6 Cilvēce ir radījusi reliģijas, kaut ko līdzīgu ceļiem, kas ved pie Manis. Bet es jums saku: Neejiet 

vairs saskaņā ar cilvēcisko interpretāciju, ko ikviens dod Manam likumam. Tagad ir pienācis laiks, lai jūs 

visi zinātu, kā saņemt Manu iedvesmu, lai šī gaisma būtu tā, kas jūs vada. 

7 Dažreiz jūs sev jautājat: Kāpēc šī tauta* ir vienīgā, ar kuru Es esmu runājis, ja ir tik daudz tautu, 

kurām tas ir vajadzīgs? - Uz to Es jums atbildu, ka tajās dienās tikai daži cilvēki bija liecinieki Manam 

krustā sišanai un Manai nāvei, un tomēr Jēra asinis izplatījās pa visu cilvēci, lai parādītu tiem ceļu uz viņu 

izpirkšanu. Tā Es šodien runāju ar šīm kopienām, bet Mana Gara gaisma ir izlieta pār visu pasauli.  

* Runa ir par Izraēla garīgo tautu, ko pārstāv mazais ganāmpulks, kas dzīvo meksikāņu tautā. 

8 Visus līdzekļus, lai mācītos un attiecīgi rīkotos, Es jums jau esmu nodevis, un Es negribu, lai jūs, 

kad garā ieradīsieties Manā klātbūtnē, iestātos bez ražas un izliktos, ka ķermeņa nepiekāpība un 

nepakļāvība neļauj jums izpildīt savu uzdevumu. Jo tas, kurš neuzvar pasaules kārdinājumus, nebūs 

pelnījis parādīties sava Kunga priekšā. Ķermenim ir daudz spēka, kas piemīt viņa kaislībām, tieksmēm un 

vājībām, bet gars ir apveltīts ar augstāku spēku, un ar to tas spēj uzvarēt ļaunumu. 

9 Kāds būtu jūsu gara nopelns, ja tas darbotos ķermenī bez gribas un bez savām tieksmēm? Gara 

cīņa ar miesas apvalku ir spēka cīņa pret spēku. Tur tā atrod kritēriju, ar kura palīdzību tai jāpierāda savs 

pārākums un gara varenība. Tas ir pārbaudījums, kurā gars bieži vien uz brīdi tiek sakauts kārdinājumos, 

kuros pasaule to ieved caur miesu. To (kārdinājumu) spēks uz garu ir tik liels, ka tev beidzot radās 

iespaids, ka kāds pārdabisks un ļaundabīgs spēks tevi velk postā un iznīcina kaislībās. 

10 Cik liela ir gara atbildība Dieva priekšā! Miesa nav uzņēmusies šo atbildību. Redziet, kā tas mūžīgi 

atdusas zemē, kad iestājas nāve. Kad jūs iegūsiet nopelnus, lai jūsu gars kļūtu cienīgs apdzīvot pilnīgākas 

mājas par šo, kurā dzīvojat? 

11 Pasaule jums piedāvā vainagus, kas liecina tikai par tukšumu, lepnumu un viltus diženumu. 

Garam, kas zina, kā pārvarēt šīs tukšības, pēcnāves dzīvē ir rezervēts cits kronis - Manas gudrības kronis. 

12 Reiz es meklēju ielejas, kalnus, jūru un tuksnesi, lai runātu ar jums. Arī šodien es atklāju, ka ir 

sirdis, kas ar savu mieru līdzinās ielejām, bet citas ir kā vētraina jūra, kā tā, kas putoja, kad Jēzus ar 

mācekļiem laivā devās pa to. Vieni, klausoties Mani, ar savu (garīgo) pacēlumu kļūst līdzīgi kalnam, bet 

citi ar savu vientulību un (garīgo) sausumu līdzinās tuksnesim. 

13 Jūs, kas dzirdat Manu Vārdu, mīliet to, studējiet un praktizējiet. Cik daudzi, kas ir vēlējušies to 

dzirdēt, nevar to dzirdēt, jo viņi nav saņēmuši šo žēlastību šajā laikā. Bet patiesi, es jums saku, ka tā 

atbalss sasniegs visus un vēl lielākā tīrībā, jo tā nebūs cilvēka balss, kas nāk pie viņiem, bet gan Dieva 

Gars. 
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14 Šodien Es apstrādāju jūsu sirdis ar sava Vārda kaltu, Es mācu tās izjust citu sāpes, jo tas, kam nav 

līdzjūtības, nevar būt Mans apustulis. Es negribu, lai trūkumcietēji, veltīgi klauvējuši pie jūsu durvīm, 

raudādami jautātu Man, vai tie ir Mani izredzētie, tie, kurus Es esmu iekārtojis par savu brāļu bēdu 

aizbildņiem, par trūcīgo uzticības un atbalsta personām. Uzmanieties, mācekļi, lai pat nakts vidū, kad esat 

aizmiguši, jūs pamanītu roku, kas klauvē pie jūsu durvīm. Šis trūkumcietējs, kurš šodien meklē tevi, var 

būt tas, kurš, tavas vēlmes palīdzēt aizkustināts, arī rīt pārvērtīsies par Manu darbinieku un atvieglos tavu 

misiju. Cik daudzi no tiem, kas šodien nāk pie jums un lūdz mazliet mīlestības, sapratnes vai taisnīguma, 

rīt būs vairogs, kas jūs aizsargā, vai liecinieks, kas jūs glābj. Bet ko jūs varat gaidīt no tā, kurš visās savās 

sāpēs klauvēja pie jūsu durvīm un cerēja uz jūsu gatavību palīdzēt, bet tad neatrada dzirdīgas ausis? 

Ļaujiet nākt pie jums tam, kurš ir iegrimis netikumu dubļos; ja jūs zināt, kā viņu iekšēji aizkustināt, viņš 

izjutīs grēku nožēlu. Ļaujiet lupatu cilvēkam justies cienīgam jūsu namā un pie jūsu galda, bet nejūtiet 

pretīgumu pret viņa nabadzību, jo varbūt viņš ir garīgi tīrāks un greznāks par jums. Nesaglabājiet savu 

vislabāko uzmanību un vismīļākos smaidus tiem, kuru rokās ir materiālās bagātības vai kuri uzstājas dārgā 

tērpā. Lai tava sirds neskatās uz šīm atšķirībām un nesadala savu dāvanu labdarību visiem vienādi. 

Ciešanu ir daudz - cik daudz laba jūs varat darīt jebkurā dienā un jebkurā laikā! 

15 Ja jūs vērosiet bērnus, jūs redzēsiet, ka ir daudz mazu bērnu bez mīlestības, bez likuma un bez 

maizes. Ja jūs ejat jauniešu vidū, jūs atradīsiet kaislību cīņu, kļūdainus ceļus, un, ja jūs apskriesiet dzīves 

briedumu sasniegušos vīriešus un sievietes, jūs atradīsiet viņu vidū traģēdijas, ļoti rūgtu kausu: dažkārt 

atraitnības kausu, cerības un ticības trūkumu, kā arī patiesa garīga iedrošinājuma, kas viņus mierinātu un 

atbalstītu. 

16 Tikai Mans Vārds spēj aizskart ciešanu dēļ nocietinātu sirdi un padarīt to jūtīgu. Daudzi no jums 

bija tik daudz cietuši, ka nejuta citu sāpes un bija vienaldzīgi pret tām. 

Es jums daudz runāju par sāpēm un bieži pieminu žēlsirdību, kas jums būtu jāizrāda saviem brāļiem, jo 

pasaulē ir tik daudz ciešanu, cik daudz ir cilvēku, un pašreizējā laikā cilvēces ciešanas tikai sākas. Tāpēc 

es jūs sagatavoju, lai jūs ar savu mīlestību dotu jaunu spēku saviem brāļiem. 

17 Ja lielajām zemes tautām patīk dzert par pasaules "labo", paceļot rūgtuma kausu un izlejot to uz 

cilvēci, tad Es jums no šī pazemīgā galda piedāvāju garīgu, salduma un dzīvības pilnu kausu, lai jūs varētu 

nest šo vēsti tiem, kuru sirdīs ir nāve un lūpās - rūgtums. 

18 Ejiet soli pa solim pa šo mīlestības ceļu. Ļaujiet vētrainajiem vējiem pūst pāri jums bez 

vājināšanās. Jūsu ausis dzirdēs, ka viņi saka, ka jūs esat uz iznīcības ceļa, bet stipriniet sevi, atceroties 

Manus vārdus, kad Es jums teicu, ka Mans apmetnis pārklās ikvienu, kas pasaulē staigā pa ceļu, kuru Es 

viņam esmu iezīmējis ar Savu moku asiņainajām pēdām. 

19 Es gribu, lai jūsu sejā atspoguļojas jūsu gara lēnprātība, bet ne liekulība, jo, ko neredz jūsu brāļi, to 

es tiesāju. - Pēc vētrām, kam jānoposta šī tauta, to skaits, kas paliks sapulcējušies ap Mani, būs neliels, jo 

daudzi pārbaudījumos būs izmisuši. Bet tie, kas paliks, būs tie, kas sekmēs Mana darba uzplaukumu. Tad 

viss būs tīrs - gan materiālais, gan garīgais. Jo Es jums ar Savu Vārdu esmu atvēris ceļu, ko aizvēra 

cilvēku ļaunums un nepaklausība. Arī jūsu gara acis ir atvērtas, lai jūs varētu redzēt patiesību. Es jums 

vēlreiz saku, ka ikviena acs Mani ieraudzīs. 

Taisnīgā grēku nožēla, ko Es esmu no jums prasījis, ir paredzēta, lai jūsu dzīvē tiktu iesākta 

atjaunošanās. Tādēļ Es jums saku, ka nevēlos, lai jūs pārklātos ar liekulības "drēbēm". Es gribu, lai jūs 

būtu labi un sirsnīgi un ar saviem darbiem apliecinātu Manas mācības patiesumu. 

20 Jūs iegūsiet lielu gudrības dārgumu, un jums nebūs vajadzīgas cilvēku grāmatas, jo jūsu vienīgā 

mācību grāmata ir šis Vārds, kurā jūs neietekmēs ne svešas mācības, ne sliktas interpretācijas, ne cilvēku 

teorijas, bet tikai Mans Likums, kas jums rādīs jūsu attīstības ceļu. 

21 Jūsu materiālisma biezā plīvura dēļ jūs bijāt iegrimuši neziņā, kas lika jums justies tālu no 

Dievišķā un slēpa no jums gaismu, kurai ir jāgaismo gara dzīve. Tajā laikā Mana Balss pārrāva šo plīvuru 

un parādīja jums Manu Svētnīcu, atklājot jums jaunas mācības no Manas sirds slepenās istabas. Manas 

garīgās manifestācijas laikā daži iededza savu ticības lukturi, bet citi deva priekšroku turpināt apcerēt dzīvi 

gaismā, ko viņiem deva viņu nelielās garīgās zināšanas; Es neesmu vienīgais, kas spējis jums dot šo 

gaismu; Es esmu vienīgais, kas spējis jums dot šo gaismu. Kad tu sapratīsi visu, kas tev ir jāuzkrāj savam 

garam? 
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22 Es neaizliedzu jums pētīt dabu vai uzkrāt zināšanas, ja tas ir jūsu cilvēciskās dzīves labā un 

attīstībā. Bet es arī vēlos, lai jūs interesējaties par gaismas iegūšanu savam garam, jo tā būs vienīgā lieta, 

ko jūs paņemsiet līdzi no šejienes uz aizsauli un kas jums noderēs garīgajā ceļā, lai gūtu panākumus. Es 

esmu tik tuvu katram no jums, ka jums ir nepieciešams tikai kaut ko jautāt Man ar savām domām, lai 

nekavējoties saņemtu Manu atbildi. Neviens nevar pārmest Tēvam, ka Viņš ir atkāpies no saviem bērniem. 

Jo Es kā mīlošs Gans vienmēr esmu sargājis visas Savas avis, un Es varu jums patiesi teikt, ka neviena nav 

pazudusi un arī nepazudīs, jo Es esmu visur. Visās vietās ir klātesoša Mana gaisma, un jūsu Tēva dzīvība 

un mīlestība pulsē visā radībā. 

23 Cilvēks ir novirzījies no Manas Bauslības izpildes, bet šodien Es varu jums teikt, ka ar Savu 

mīlestības mācību Es atgriežu daudzas apmaldījušās avis uz augšupceļu. Bet, ja tie atgriezīsies pie šķēršļa, 

Es atvedīšu citus, līdz tos visus paturēšu Savas mīlestības ielenkumā. 

24 Šodien tu zini, ka sāpes attīra dvēseli un sirdi un ka tā nav pirmā reize, kad tev ir nācies attīrīt savu 

dvēseli no pārkāpumiem. Rūgtuma kauss izlēja savu saturu uz pasauli, un tas bija kā jauns plūdi, bet 

sāpīgāks, rūgtāks un ilgstošāks. Pienāks brīži, kad nevis sāpes, bet sirdsapziņas gaisma savaldīs un 

ierobežos cilvēkus. Ja jums vēl joprojām ir nepieciešamas sāpes kā ierocis, tā ir visskaidrākā zīme, ka jūs 

neesat garīgi attīstījušies. 

25 Atcerieties, Mani bērni, ka jums ir jākāpj (pilnības) kalnā, nesot uz muguras sāpju krustu. Taču 

saprotiet, ka krusts, kas pacels jūs (garīgi), nav krusts, kas nes jūsu grēkus, bet gan jūsu upuri par citiem. 

Vīriešiem es saku: esiet līderi, aizstāvji un tautas aizstāvji. Sievietēm, mātēm es saku: lūdzieties par 

lielo bērnu pulku, kas ir bez vecākiem, bez mājām un bez maizes. Jūsu lūgšanas būs kā zvirbuļa spārni, kas 

izplešas, lai pārklātu mazuļus. Bet šajā brīdī domājiet ne tikai par savējiem, jo viņiem ir jūsu mātišķā 

mīlestība, bet arī par tiem, kuriem uz zemes nav nekā cita, kā vien vientulība un izsalkums pēc mīlestības. 

Lūdzieties par viņiem! Kurš gan labāk par jums var saprast šo maigo siržu aukstumu, tukšumu un slāpes? 

Lūdzieties, un maize, pajumte un mīlestība drīz pie viņiem atnāks. Šī ir īstā reize, lai praktizētu žēlsirdību. 

26 Jūs esat izraidīti uz zemes, uz šīs planētas, kuru cilvēks ir pārvērtis par asaru ieleju, lai gan tā ir 

brīnišķīgs dārzs, kuru Radītājs apbēra ar savām svētībām. Bet cilvēki iemācīsies saprast, ka tieši viņu 

vainas izpirkšanas dēļ viņiem bija lemts nākt pasaulē šajā laikā, lai šo ciešanu un sāpju tuksnesi pārvērstu 

par gaismas paradīzi, par brālības un miera vietu, kur tiek piepildīts Mans bauslis, kas saka: "Mīliet cits 

citu!"" 

27 Starp tiem, kas Mani klausās, ir arī neticīgie, kuri, lai ticētu, vēlas aptaustīt (ar rokām), kā to darīja 

Toms. Es viņiem saku, ka kādu dienu viņi no gara uz garu sazināsies ar Mani. Vispirms lai viņi nomazgā 

savu trauku no iekšpuses un no ārpuses, lai Mans Vārds varētu nolaisties tajā kā žēlastības un dzīvības rasa 

garam. 

28 Slimnieki vēlas pieskarties Manām drēbēm, kā Otrajā Laikā, lai viņu ticība tos dziedinātu. Bet es 

jums saku: Kāpēc jūs ar savām tīrām domām, ar savu dedzīgo lūgšanu nepieskaraties Manam Dievišķajam 

Garam? Jūs iegūsiet visu, kas nepieciešams jūsu garam un ķermenim. 

29 Tā ir mācība, ko Es jums dodu, ar kuru Es jums liku visu laiku skatīties uz Grāmatu, ko Es esmu 

atvēris jūsu priekšā. Tā ir Manas Mūžīgās Gudrības Grāmata, kuru Es jums šodien atklāju pie Sestā 

Zīmoga, par tulku izmantojot balss nesēju, kuru Es esmu sagatavojis. 

30 Visos laikos jūs esat vēlējušies pētīt Manu izpausmi, lai iepazītu Manu Voli un Manus Baušļus, un 

Es esmu atbildējis uz jūsu jautājumiem, jo ikviens, kas meklē Mani no mīlestības, ar vēlmi atrast patiesību, 

atrod Mani, redz Mani savā priekšā, jūt Mani un atsvaidzina sevi ar Manu mīlestību, tāpat kā Es esmu 

piepildīts ar prieku, kad Mani bērni parāda Man augļus, ko viņi ir sasnieguši ar saviem mīlestības un 

žēlsirdības darbiem, ar kuriem viņi ir atvieglojuši savu brāļu sāpes. 

31 Šajā grāmatā, kuru Es jums atkal esmu atvēris, ir ietvertas visas Manas mācības, un to, kas tajā ir 

rakstīts, jūs iepazīsiet, un tas būs jūsu laimei, jo tas jūs vedīs pa augšupejošas attīstības ceļu. 

32 Jūs ilgojaties saņemt Manas iedvesmas, kuras Es vienmēr esmu devis bagātīgi plūst, bet jūs tās 

neesat izmantojuši. Vai šodien, kad Es sazinos ar jums caur cilvēka prātu, jūs turpināsiet šaubīties par 

Manu mācību un Manu klātbūtni jūsu vidū? - Es nerunāju ar mirušajiem vai būtnēm bez saprāta, bet ar 

jums, kas esat cilvēki, kam ir sirdsapziņa un kas Mani pazīstat. 



U 53 

140 

Ja Es runātu ar mirušajiem, viņi jau būtu augšāmcēlušies no kapiem, ja Es runātu ar akmeņiem vai 

dabas stihijām, tās jau liecinātu par Mani. Taču Manu bērnu neticība neapturēs Manu mācību, un šī 

grāmata turpinās runāt par patiesību, par žēlastības dzīvi un par dzīvi pēc nāves. 

33 Ko jūs meklējat Manā mācībā, ko vēlaties zināt, Mani bērni? "Gaisma," daži man saka. "Mēs 

ilgojamies atrast mieru," es dzirdu citus sakām. Es jums saku: Ja jūs sagatavosieties, jūs atradīsiet Manā 

Vārdā visu, pēc kā ilgojas jūsu gars. Es esmu sagatavojis šo tautu kā auglīgu un svētīgu lauku, no kura jūs 

varat redzēt Jaunās Ciānas kalnu, zemi, kas jūs gaida. Un rīt, kad būsiet izgājuši cauri pasaulei, izpildījuši 

savu uzdevumu, jūs garā atradīsiet sevi uz aizsaules ceļiem, un jūs visi būsiet vienoti vienā "ielejā", 

veidojot vienu garu ar Mani. 

34 Jums ir jāmācās, lai izprastu šī laika notikumu cēloņus: Kāpēc Elija ir nācis šajā laikā un kāpēc Es 

jums dodu Savu Vārdu. Visos laikos Elijs ir nācis kā Mans priekšgājējs, lai sagatavotu visu cilvēku garu. 

Pirmajā Laikā Elija nāca uz zemes, ieskatījās cilvēku sirdīs un atklāja, ka tie ir atkarīgi no pagānisma un 

elkdievības. Pasaulē valdīja ķēniņi un priesteri, un abi bija novērsušies no dievišķo likumu pildīšanas un 

bija ieveduši savas tautas apjukuma un maldības ceļos. Viņi bija uzcēluši altārus dažādiem dieviem, 

kuriem viņi pielūdza. Ēlija tajās dienās piecēlās un uzrunāja viņus ar taisnības pilniem vārdiem: "Atveriet 

acis un apzinieties, ka jūs esat apgānījuši Tā Kunga likumu. Jūs esat aizmirsuši Viņa vēstnešu piemēru un 

esat iekrituši kultos, kas nav cienīgi dzīvajam un varenajam Dievam. Ir nepieciešams, lai jūs pamostos, 

skatītos uz Viņu un atzītu Viņu. Iznīciniet savu elkdievību un paceliet acis pāri katram tēlam, ar kuru jūs 

Viņu esat attēlojuši." 

35 Elija dzirdēja Manu balsi, kas viņam sacīja: "Atkāpies no šīs ļaunās tautas. Sakiet viņam, ka ilgu 

laiku lietus vairs nelīs, kamēr jūs Manā Vārdā to pavēlēsiet." - Un Elija sacīja: "Lietus vairs nebūs, līdz 

Mans Kungs norādīs stundu un Mana balss to pavēlēs." Un, to sacījis, viņš aizgāja. - No tās dienas zeme 

bija sausa, un lietum paredzētie gadalaiki pagāja, bet lietus nenāca. Debesīs nebija redzamas nekādas lietus 

pazīmes, laukos bija jūtams sausums, lopi pamazām izsīka, ļaudis rakās zemē, lai meklētu ūdeni slāpju 

remdēšanai, bet tā arī neatrada, upes izsīka, zāle nokalta, jo tā padevās dedzinošās saules stariem, un ļaudis 

piesauca savus dievus, lūdzot, lai šī stihija atgrieztos pie viņiem, lai sētu un pļautu sēklu, kas tos pabarotu. 

36 Elija pēc dievišķa pavēles bija atkāpies, lūdzoties un gaidot sava Kunga gribu. Vīrieši un sievietes 

sāka doties prom no savām mājām, meklējot jaunas zemes, kur viņiem netrūktu ūdens. Visur bija redzami 

treileri, un visās vietās zeme bija izžuvusi. 

37 Gadi gāja, un kādu dienu, kad Elija pacēla savu garu uz Tēvu, viņš dzirdēja Viņa balsi, kas viņam 

sacīja: "Meklē ķēniņu, un, kad Es tev došu zīmi, ūdeņi atkal nāks pār šo zemi." 

38 Elija, pazemīgs un paklausīgs, devās pie šīs tautas ķēniņa un parādīja savu spēku viltus dieva 

pielūdzēju priekšā. Tad Viņš runāja par Tēvu un Viņa spēku, un parādījās zīmes: Debesīs bija redzams 

zibens, pērkons un uguns, un tad straumēm lija dzīvību dodošs lietus. Lauki atkal bija zaļi, koki bija pilni 

augļu, un valdīja labklājība. 

39 Tauta pamodās un atcerējās savu Tēvu, kurš caur Eliju aicināja un pamācīja viņus. 

40 Ēlijas brīnumi tajā laikā bija daudz un ļoti lieli, lai uzmundrinātu ļaudis. 

41 Otrajā laikmetā parādījās Jānis Kristītājs, kurš mudināja nožēlot grēkus un sagatavoja sirdis 

Mesijas uzņemšanai. Šis svētītais priekšgājējs runāja ar ļaudīm, jo tuvojās Jēzus sludināšanas laiks, un bija 

nepieciešams, lai tie Viņu atpazītu. - Viņš kristīja ar ūdeni un izlēja to arī uz Jēzu, sacīdams Viņam: 

"Mācītāj, kāpēc man Tevi kristīt, ja Tu esi bez vainas?" Uz to Jēzus atbildēja: "Tāpēc tas ir jādara, lai Es 

varētu sākt Savu dienas darbu, parādot paklausību, lai tie, kas šeit seko Man, zinātu, kā šķīstīties un kā 

sevi apbruņot, kad viņi dodas pildīt savu uzdevumu." 

42 Elija, liels spēka gars, kuru cilvēce nav atzinusi, vienmēr ir bijis Mans sagatavotājs. Šodien viņš 

atkal ir atnācis, lai sagatavotu iezīmētos, kuriem būs jākalpo Man kā balss nesējiem, tāpat kā visiem 

cilvēkiem. 

43 Ja jūs sagatavosieties un studēsiet Manas mācības, lai iepazītu Manu Voli, Elija nāks jums palīgā 

un būs jūsu atbalsts un draugs. 

44 Elija ir (dievišķais) stars, kas apgaismo un vada visas būtnes un ved tās pie Manis. Mīliet Viņu un 

pielūdziet Viņu kā savu priekšgājēju un aizbildni. 
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45 Mācekļi, ja jūs vēlaties ieiet Debesu Valstībā, darīt taisnīgus darbus, pildīt Likumu, tad Manu 

Darbu atzīs visi un tas izcelsies starp reliģijām un mācībām kā vienīgais ceļš, ko Es esmu iezīmējis 

cilvēkiem. 

46 Nāciet pie Manis, lai Es jums palīdzu sagatavoties, apsēdieties pie Mana galda, kur katram no 

Maniem mācekļiem ir sagatavota vieta, no kuras jūs piedalīsieties Manā mācībā. Neuztraucieties par to, 

vai cilvēks, caur kuru Es daru Sevi zināmu, ir vīrietis vai sieviete, vecs cilvēks, jaunietis vai bērns. Pētiet 

Manas mācības, līdz atradīsiet šī vārda dievišķo nozīmi; tad jūs sajutīsiet Manu klātbūtni caur katru no 

Maniem izredzētajiem. Izmantojiet šos brīžus, jo vēlāk jūs varētu nožēlot, ja to nedarīsiet. 

47 Ļaujiet šai tautai augt, kā aug koki, vairojot savus zarus, kā upes, veidojot jaunas upes un strautus. 

Redziet, kā no vienas kopienas rodas jaunas kopienas provincēs un pilsētās! 

48 Tas ir Mans Gars, kas viņus (aicinātos) ir sūtījis uz dažādām provincēm, lai sniegtu garīgo 

vēstījumu. Kāpēc daži novēršas no garīguma principiem, kurus esmu viņiem parādījis, proti, dāvināt 

mīlestību bez savtīgas ieinteresētības un praktizēt žēlsirdību, un pārdod pakalpojumus, ko viņi veic ar 

dāvanām, kas viņiem neko nav maksājušas? Vai jūs neatceraties, ka jau pirmajās mācībās, ko dzirdējāt, es 

jums teicu, lai jūs modinātos un lūgtos, jo kārdinājumi jūs vajā ap jūsu soļiem? Padomājiet, un jūs 

atcerēsieties, ka Es jums arī teicu, ka Man ir vairāk, ko jums dot, nekā jums no Manis prasīt, - lai jūs no 

Manis saņemtu tikai to, kas ir pieļaujams. 

49 Ziniet, ka jūsu likteņa grāmatā ir ierakstīta diena un stunda, kad atvērsies aizsaules vārti, lai 

uzņemtu jūsu garu. No turienes jūs redzēsiet visu savu darbu uz zemes, visu savu pagātni. Jūs negribēsiet 

dzirdēt pārmetumu vai sūdzību balsis pret jums vai redzēt tos, kas jūs sauc par sava ļaunuma cēloni! 

50 Kādas ciešanas, kādas sāpes izjūt gars, kad tas nonāk gaismas un miera pasaulē un dzird, ka tur 

atskan tā upuru vaimanas. Ja jūs nevēlaties pārdzīvot šo kritisko situāciju, tad jau tagad apstrādājiet laukus, 

kurus Es jums esmu uzticējis, un iestrādājiet tajos Manas Mācības sēklu visā tās tīrībā. Nesajūtieties 

nespējīgi darīt Manis cienīgus darbus un neatstājiet savus lauksaimniecības darbarīkus, kad darbs ir 

paveikts tikai uz pusi, lai aizmirstu par šo misiju un atkal pakļautos pasaules kārdinājumiem. 

51 Nāciet ātri, lai dzirdētu Manu Vārdu. Atcerieties, ka pavisam drīz pienāks diena, kad jūs to vairs 

nedzirdēsiet šādā formā. Jums jau ir pagājis laiks, kad praviešiem bija jāstājas ļaužu priekšā, lai brīdinātu 

viņus nožēlot grēkus un piedraudētu ar Dieva taisnību, ja viņi šo brīdinošo aicinājumu neņems vērā. 

Šodien Es vēlos, lai jūs būtu pravieši, kas modina cilvēci un nodod tai šo debesu vēsti. Es darīšu brīnumus 

jūsu ceļā un došu jums patiesības ieročus, ar kuriem cīnīties, jo jūs tiksiet apkaroti. 

52 Es iztaisnošu daudzus līkumainus ceļus, izmantojot savu labo mācekļu taisnību. Dieva tautas, ko 

sauc par Izraēlu uz zemes, garīgā klātbūtne kļūs jūtama cilvēku vidū, un daudzi sapratīs, ka tam, kas bija 

izklāstīts materiālā formā, bija augsta garīga nozīme. 

53 Lai gan gari, kas veidoja šo tautu, bija izkaisīti pa visu pasauli un Garīgo ieleju, lai izpildītu 

izpirkšanas pienākumu, tagad Manas mīlestības dēļ, apvienoti Svētā Gara gaismā, kas izgaismo viņu 

evolūcijas ceļu, viņi savā ceļā apvienos visus, kas alkst pēc brīvības, miera, patiesības un taisnīguma, 

mīlestības un izpirkšanas. 

54 Patiesi es jums saku: Dieva tauta ir bezgalīga, un jūs visi garīgi piederat tai. Tāpēc šo tautu 

nevarēja ierobežot ar vienu tautu vai rasi. Israēla tauta, ko pravieši un pirmo laiku patriarhi sauca par 

Dieva tautu, ir universālās ģimenes simbols, tauta, ko veido būtnes, kas gudri izvēlētas Maniem mērķiem 

un ko Es izmantoju kā instrumentu, nodot Manas mācības cilvēcei kā grāmatu, kas atvērta cilvēku priekšā, 

- grāmatu, kas runā par garīgo un materiālo attīstību, par dievišķajām atklāsmēm, par pravietojumiem, par 

cilvēku interpretācijām, par šīs tautas panākumiem un kļūdām, par spožumu un pagrimumu, par brīvību un 

verdzību, par gaismu un nebrīvību. 

Tumsa. Šai tautai vairs nebūs "apsolītās zemes" zem savām kājām. Tās uzdevums ir meklēt pazudušos, 

iedvest jaunu drosmi vājajiem un parādīt viņiem ceļu no tuksneša, aiz kura atrodas Jaunās Jeruzalemes 

vārti, garīgā pilsēta, kurā jūs mūžīgi dzīvosiet kopā ar savu Skolotāju. 

55 Simts četrdesmit četriem tūkstošiem iezīmēto ir uzdevums dedzības pilni iestāties par Bauslību, 

iedrošināt cilvēkus ceļā, aizstāvēt ticību. Viņiem jābūt miera kareivjiem, Manas gudrības meistariem, visu 

slimību ārstiem, mierinātājiem un praviešiem. 

56 Šī laika paaudzes ir pieredzējušas lielus notikumus. Jūs, paši to neapzinoties, pārdzīvojat lielo cīņu, 

kas notiek ne tikai jūsu kaujas laukos vai karojošajās tautās, bet daudzos laukos. Patiesā cīņa notiek 
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garīgajā, kur jūsu acis neiekļūst, cilvēka prātā un sirdī, zinātnes un reliģijas cilvēkos un visās cilvēciskajās 

institūcijās. Tam iemesls ir tas, ka tuvojas jauns laiks, kad jāatver septītais zīmogs, un taisnība un gaisma 

triumfēs garā. Pirms tam Man būs jāsūta uz zemi gari, kas ir pilni Manas žēlastības un kas vadīs cilvēkus 

kā bērni, lai viņi varētu sasniegt pestīšanu. 

57 Lūdzieties un sajūtiet, kā Elija steidzas cauri kosmosam no viena gala uz otru, izplatot gaismu pa 

tumšajiem ceļiem, glābjot tos, kas apmaldījušies, attīrot aptraipītos, modinot tos, kas guļ neziņā, un 

sakārtojot visu, jo šis ir viņa laiks. Nebaidieties no Viņa, mīliet Viņu, jo Viņš ir nācis kā gans, lai jūs vestu 

pie Tēva, pie debesu šķēršļa, kas jūs gaida. 

58 Mans vārds un visi pravietojumi piepildīsies. 

59 Otrajā laikmetā jūs pie koka piesitāt Manas rokas, tās pašas rokas, kas dziedināja slimos un glāstīja 

bērnus, jauniešus un vecus cilvēkus. Šodien Es esmu atsedzis Savas tiesības, bet ne tādēļ, lai noraidītu 

krustu, uz kura jūs Mani paaugstinājāt; nē, mīļie bērni, šodien Es tās ar mīlestību izstiepju, lai dāvātu jums 

Savu svētību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 54  
1 Svētīgi tie, kas atstāj savas materiālās vērtības, lai klausītos Mani. 

2 Tie, kas ir izmantojuši Manas pamācības, ir kļuvuši stipri, un, kad viņus ir piemeklējis 

pārbaudījums, viņi ir nevis izmisuši, bet gan sākuši pārdomāt un lūgt, un ir sajutuši, ka tajos brīžos 

dievišķā iedvesma ienāk viņu prātos kā gaismas stars, kas izgaismo viņu garīgās attīstības ceļu. 

3 Patiesi Es jums saku: kas zina, kā sagatavoties un stiprināt sevi Mana Likuma izpildē, tas izies 

cauri visam sveiks un vesels, pat ja viņš iet cauri vētrām vai ugunsgrēkiem. - Pat tiem, kas ticībā spēja 

izturēt pārbaudījumu, kas nomocīja viņu garu, es vēlreiz saku, lai viņi "negulētu gulēt", jo nāks jauni 

pārbaudījumi, un tad viņiem jābūt gataviem. Ir daudzi, kas liela pārbaudījuma beigās, kad "dienas darbs" ir 

gandrīz pabeigts, ir bijuši tuvu kritienam, pārvarējuši sava krusta nastu. Bet tajos brīžos Mana balss ir 

bijusi dzirdama, mudinot viņus sasniegt galīgo mērķi, kas jau ir tuvu. 

4 Ja dzīves pārbaudījumus piedēvējat nejaušībai, diez vai būsiet stiprs. Bet, ja jums ir priekšstats par 

to, kas ir izpirkšana, taisnīgums un atlīdzība, jūs atradīsiet pacēlumu un nodošanos savai ticībai, lai 

uzvarētu pārbaudījumos. 

5 Tā ir Mana griba pārbaudīt jūsu dvēseli dažādos veidos, jo Es to veidoju, veidoju un pilnveidoju. 

Tam Es izmantoju visas lietas un visus cilvēkus; kā instrumentus Es izmantoju gan taisno, gan ļauno 

cilvēku. Vienu reizi Es izmantoju gaismu, citu reizi Es daru tumsu par savu kalpu. Tāpēc es jums saku: 

Kad nonāksiet kritiskā situācijā, atcerieties Mani, savu Skolotāju, kas jums ar visu mīlestību izskaidros šī 

pārbaudījuma iemeslu. 

6 Ir biķeri, kas visiem ir jāizdzer, dažiem agrāk, citiem vēlāk, lai visi Mani saprastu un mīlētu. 

Bēdas, slimības, apmelojumi, neslavas celšana ir ļoti rūgtas kausas, kas ne tikai nonāk līdz grēcinieka 

lūpām. Atcerieties, ka Visaugstislavētākais Otrajos laikos iztukšoja visrūgtāko kausu, kādu vien var 

iedomāties. Paklausība, pazemība un mīlestība, ar kādu tiek dzerts ciešanu kauss, padarīs krustu vieglāku 

un pārbaudījumu ātrāku. 

7 Pasaule ir garu skola, jūsu ķermenis ir tikai instruments. Uz zemes jūs ejat cauri dažādiem garīgās 

pilnības kāpņu pakāpieniem, pa kuriem gari kāpj pie Manis, kurus virza viņu nopelnu spēks, viņu centieni 

sasniegt Tēvu caur mīlestību, ko viņi ir dāvājuši saviem brāļiem. Tas, kurš neiziet šo cīņas ceļu, nezinās, 

kas ir viņa Radītājs, un viņš nepazīs pats sevi. 

8 Tas, kurš noliedz savu likteni, noraida goda vārdu "Manas Dievišķības bērns". Ja viņš netic Manai 

eksistencei, viņš nevar ticēt Manai mīlestībai. 

9 Ja kādam šī dzīve ir bijusi ārkārtīgi rūgta un skumja, tad ziniet, ka šī eksistence nav vienīgā, ka tā 

ir tikai šķietami gara un ka katras radības liktenī ir noslēpums, kurā tikai Es varu iedziļināties. 

10 Šī balss jums nav teikusi: jums jāpaklausa šim vārdam. Tā jums ir tikai teikusi: meklējiet patiesību, 

meklējiet mīlestību, meklējiet mieru, un, ja jūs to atrodat Manā mācībā, ko šobrīd dzirdat, turpiniet meklēt. 

Bet, ja jūs to neatradāt šeit, turpiniet meklēt. 

11 Es daru sevi zināmu katram no jums, reizēm caur jūsu sirdi, reizēm caur jūsu garu. 

12 Pēc Manas piedošanas balss mirušie celsies žēlastības dzīvei, tiks atbrīvoti no dvēseles apjukuma 

un piepildīs Manu Bauslību, kas jums saka: "Mīliet cits citu!". Kur nav piedošanas, kas vienmēr izriet no 

mīlestības, tur nebūs ne grēku nožēlas, ne labu darbu, un tad nebūs arī pestīšanas. 

13 Cik daudziem garīgi mirušiem cilvēkiem nākas klīst pa pasauli un gaidīt, kamēr miesas nāve viņus 

atvedīs Manā klātbūtnē, lai dzirdētu Tā Kunga balsi, kas viņus paceļ patiesai dzīvei un glāsta. Kādas ilgas 

pēc atjaunošanās viņi varēja izjust uz zemes, jo viņi uzskatīja sevi par neatgriezeniski un uz visiem laikiem 

pazudušiem, kaut arī jutās spējīgi patiesi nožēlot grēkus un nožēlot savus pārkāpumus? 

14 Bet bez tiem, kam bija liegta dvēseles glābšana un kas nāca pie Manis bez cerības, Manā klātbūtnē 

nāca arī tie, kurus zinātnieki bija notiesājuši uz nāvi attiecībā uz ķermeni. Es, kam pieder dzīvība, esmu 

izrāvis viņus no miesas nāves gūsta. Bet ko dara pasaulē tie, kam es esmu uzticējis ne tikai miesas, bet arī 

dvēseles veselību? Vai viņi nezina, cik augsts liktenis viņiem ir uzticēts, lai to piepildītu? Vai man, kas 

esmu sūtījis viņus ar vēsti par veselību un dzīvību, nemitīgi jāsaņem viņu upuri? 

15 Tagad, kad jūs vēršaties pie Manis ar savām bēdām un lūdzat Man spēku, Es jums saku: 

paļaujieties uz Mani, un jūs visi tiksiet mierināti. 
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Ne visi dzird Manu Vārdu tā, kā jūs to dzirdat, bet Mans spēks un Mana gaisma ir visu garu tēvišķais 

mantojums. Taču jūs kļūstat vāji un ļaujat sevi uzvarēt pārbaudījumiem. 

16 Tikai Es, tavs Tēvs, dzirdu un saprotu tavu sirdi. Jūs vēl neesat atraduši patiesu mīlestību viens 

pret otru. Es jums arī saku, lai jūs nemeklējat svēto attēlus vai simbolus, lai tie jums sniegtu atvieglojumu. 

Mācieties lūgties ar garu, modiniet savas būtnes jūtīgās šķiedras, lai jūs sajustu Manu Klātbūtni un baudītu 

Manu Mīlestību kopā ar Mani. Nejūtieties atsvešināti no sava Tēva. Vai arī jūs esat tik tālu attālinājušies 

no Manis, ka vairs nepazīstat Mani? 

17 Šajā laikā es redzu, ka cilvēki ir pieraduši pie grēka. Kaislības tiek atraisītas, bērni agri zaudē 

nevainību un uzņem aizliegtus augļus. Cilvēce ir izvēlējusies ļaunuma ceļu, un no paaudzes paaudzē tā 

kļūst arvien vājāka un grimst arvien dziļāk. Tāpēc Es atkal esmu nācis, lai atklātu Sevi jūsu vidū. 

18 Lūdzieties un saprotiet Manu Vārdu. Lūdzieties ne tikai par sevi, bet arī par jums zināmiem un 

nezināmiem brāļiem, par materiālajiem un garīgajiem. 

19 Jūs nezināt, kādā garīgā nabadzībā šodien dzīvo cilvēce. Cilvēku aizlūgšana un viņu cīņa ir 

nepieciešama, lai gaisma nonāktu pie visiem gariem. 

20 Attīriet tos, kas sevi apgānījuši. Atklāj viņiem viņu gara dāvanas, ievirzi viņus ceļā kā mazus 

bērnus un ved viņus pie Manis. Savā ceļā jūs sastapsiet daudzus slimus cilvēkus, kurus zinātne 

neizdziedinās, tomēr jūs atradīsiet iespēju dziedināt viņu ciešanas: Jūs dziedināsiet viņus ar savu mīlestību, 

ar savu labo ietekmi, ar atjaunošanos, uz kuru jūs viņus iedvesmojat. Un, pateicoties Manas mācības 

zināšanām, ko jūs viņiem nododat, viņi atklās, ka dziedinošais balzāms ir prāta mierā un pienākumu 

pildīšanā, savstarpējā mīlestībā. 

21 Es negribu, lai Mani bērni palaistu garām iespēju tikt pestītiem. Ja lielie grēcinieki Mani meklēs 

pazemībā un nožēlā, Es piedošu viņu pārkāpumus un došu viņiem iespēju atjaunot savu dzīvi. Es izlaižu 

Savu aicinājumu lielākajiem grēciniekiem, lai tos izpirktu un glābtu. 

22 Es esmu iedvesmojis jauniešu, jauniešu un jaunavu sirdis, lai veidotu jaunas paaudzes. Tam Es 

viņus šķīstīju, un, ja viņi zinās, kā savos bērnos izpildīt uzdevumu, ko Es viņiem uzticēju, un viņi 

apbruņos šos garus un vadīs tos pa labā ceļu, Es ar viņiem sazināsimies, un jūs paļausieties uz šīm 

jaunajām paaudzēm, un tās būs šī darba turpinātājas. 

23 Saglabājiet žēlastību, ko es atstāju jūsu vidū. Drīzumā atradīsies tādi, kas vēlēsies neļaut Manam 

Darbam attīstīties. Bet būs arī citi, kas, lūdzot Manu palīdzību, saņems brīnumu, un, ja arī viņi nebūs Mani 

mācekļi, viņi liecinās par Mani, sacīdami: "Kungs mani dziedināja." Citi teiks: "Es biju pazaudējis 

visdārgāko, un Viņš man to ir atdevis atpakaļ." 

24 Neaizstāviet Manu darbu ar nepatiesām liecībām un nekad nemelojiet, jo Es neesmu jums mācījis 

melot. Mani darbi vienmēr ir skaļāki, un, ja jūs zināt, kā tos interpretēt, jūs tajos atradīsiet Manu mīlestību 

un žēlastību pret cilvēkiem. 

25 Kad dzirdat muļķīgus vārdus, klusējiet, kā Jēzus klusēja farizeju priekšā. Bet nebaidieties, ka jūsu 

"apģērbs "* tiks saplēsts. Es tevi attaisnošu un paaugstināšu tavu brāļu priekšā. Tad šie cilvēki, kas jūs 

nosoda, redzēs, ka jūs neesat apmaldījušies, bet gan tuvojaties Man. 

Uzmanieties pār savu rīcību un baidieties tikai no Mūžīgā Tiesneša, kurš jūs vienmēr redz. 
* Šis tēlainais izteiciens attiecas uz kaitējumu reputācijai, godam, personai. 

26 Ar lēnprātību un garīgumu jūs liecināsiet, ka esat Mani dzirdējuši, un tad daudzi atgriezīsies. Ja 

nerodat sapratni, klusējiet un piedodiet. Ja jūs apvienosiet savu miesu ar savu garu un pildīsiet Manu 

Likumu, jūs iegūsiet žēlastību cilvēcei. 

27 Atcerieties, svētītie ļaudis, ka Es jums visās sapulcēs esmu teicis, ka cilvēcei tuvojas sāpju, 

pārbaudījumu un tiesas laiks, kas kalpos tās attīrīšanai. Es jums arī paziņoju, ka pēc šī laika uz zemes būs 

prieks. 

28 Gadiem ilgi jūs esat dzirdējuši šos vēstījumus, kas ir mācības, ar kurām Es jūs sagatavoju kā 

mācekļus, lai rīt jūs varētu nest gaismu savu brāļu dzīvēs un rādīt viņiem labo ceļu - gan ķermenī 

dzīvojošām, gan bezķermeniskām būtnēm. Tā ir Mana Griba, lai jūs atstātu labu piemēru kā sēklu 

nākamajām paaudzēm, lai atklāsmes, ko Es jums esmu devis, kalpotu jums, lai stiprinātu jūsu garu Manā 

gudrībā un jūsu sirdi labestībā un lai no tās iznīdētu visas nezāles, kas jau sen ir ieaugušas jūsu būtībā. 
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Tomēr Es ar skumjām jums saku, ka jūs joprojām nejūtat Manu Vārdu, ka jūs aizmiguši pret šīm 

izpausmēm un ka jūsu darbi neliecina par Manu Doktrīnu. 

29 Es gribēju, lai jūs visi veidotu vienu sirdi, vienu gribu, bet es redzu, ka jūs joprojām esat sašķelti. 

30 Es jums esmu teicis, ka visās jūsu pulcēšanās vietās Es parādīju Sevi kā vienīgais Dievs, kas jūs  

visus mīl vienādi. Tomēr daži noliedz garīgās dāvanas un patiesību citiem. Kā jūs varat ticēt, ka tādā veidā 

jūs slavējat Manu mācību? 

31 Ne tikai ar savu uzvedību šajās pulcēšanās vietās jūs centīsieties būt Man patīkami un kalpot Man, 

bet arī ar visu savu dzīvi. Bet līdz šim brīdim jūs neesat ievērojuši Manu likumu ne garīgajā, ne 

materiālajā jomā, un jūs joprojām esat iesācēji, kas negrib ticēt. Vai jūs nevēlaties, lai Kristus turpina jūs 

vadīt, Tas, kurš jums teica: "Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība"? Vai jūs nevēlaties, lai Mīlestība jūs 

glābtu, lai jūs būtu stipri, priecīgi un mierīgi, lai vētru un nelaimju stundā tā būtu tā, kas jūs uztur un 

aizsargā? 

32 Apzinieties, ka Es jums esmu devis gudrību, kas pārspēj jebkuru cilvēcisko zinātni - dabas spēku 

pārvaldīšanu. Bet jūs neesat sapratuši, kā atbildēt uz Manu balsi kā paklausīgas avis. Vai jūs apgalvojat, ka 

šie elementi jūsu nepaklausības dēļ paklanās jūsu priekšā kā uzticīgi kalpi? 

33 Vai tagad jūs saprotat, kāpēc jums ir nepieciešams dzirdēt Manu mācību, tāpat kā ir svarīgi, lai jūs 

pārdomātu to, sajustu to un īstenotu praksē? 

Es jums teicu, lai negadītos negaidīts ļaunums, bet jūs negribējāt ne bīties, ne lūgt. Kad jūs ir skāruši 

pārbaudījumi, jūs esat ticējuši, ka Es esmu jūs sodījis vai atstājis. Tikai tad jums ienāca prātā lūgšana, lai 

lūgtu Mani neatstāt jūs vienus. Ak, ja vien jūs saprastu, ka Es jūs nepametu un ka jūs esat tie, kas Mani 

aizmirst! 

Jums ir jāzina, ka nav tādas sekundes, kad Es jums kaut ko nedaru, un, no otras puses, jūs bieži 

dzīvojat visu dzīvi, neko Man nepiedāvājot. 

34 Es jums dodu šīs mācības, lai jūs zinātu, ka Es vienmēr esmu ar jums, ka Es visu dzirdu un visu 

zinu, - lai jūs neatmestu Manus labumus un arī nejustos vientuļi un skumji savos pārbaudījumos. 

35 Cik daudzi no jums, kļuvuši par cilvēkiem, uzvedas kā nepateicīgi bērni, kas neklausa vecāku 

padomus un kā muļķi metas bīstamos dzīves ceļos, lai pēc tam, kad ir daudz paklupuši un piedzīvojuši 

vilšanos, ar nožēlas asarām sauktu: "Ak, ja vien es būtu klausījis savam Tēvam, tad nebūtu piedzīvojis tik 

daudz ciešanu un nebūtu tik tālu aizgājis no pareizā ceļa!" 

36 Dažreiz jau ir par vēlu, kad viņi apzinās savu vainu. Viņus pārsteidz nāve, kas neļauj viņiem 

atgriezties Tēva namā un nokrist ceļos to priekšā, kuriem viņi noliedza varu. 

37 Kādas nepārvaramas sāpes tiem, kas redzēja savu pēdējo mirkli, nespējot samērcēt vecāku sejas ar 

savām asarām, nedz arī dzirdēt no viņu lūpām piedošanas vārdus! 

38 Pārdomājot šos pārbaudījumus, jūs dažkārt sakāt: "Kā tas ir iespējams, ka Dievs savā pilnīgajā 

taisnīgumā iet tik tālu, lai liegtu šo prieku tam, kurš jau ir atzinis un nožēlojis savu vainu? - Bet es jums 

atbildu, ka šo žēlastību saņems nevis miesa, bet gan dvēsele, kurai vienmēr būs pietiekami daudz laika, lai 

nomazgātu tās traipus un arī laiks, lai gūtu grēku nožēlas augļus. 

39 Lai jūsu dvēsele nenoklīst bīstamajā zemes svētceļojumā, tā ir apveltīta ar augstāku gaismu, kas ir 

gars. Turklāt pasaule vienmēr ir bijusi izgaismota ar Manas mācības un Manu atklāsmju gaismu, sākot no 

pirmajām jūsu eksistences dienām šajā pasaulē līdz pat mūžībai. 

40 Es vienmēr esmu jūs apgaismojis, lai jūsu inkarnētais gars, atgriežoties garīgajā dzīvē, varētu 

dzīvot augstos esības līmeņos. 

41 Mīļotie ļaudis, Mana izpausmju instruments šajā laikā, garīgojiet sevi tā, lai, ja jūs būsiet patiess 

Mana Vārda skaidrotājs, tad tas būsiet jūs ar savu domāšanu, savu dzīvi un savu vārdu. Saprotiet, ka ir 

vajadzīgi dzīvi piemēri, lai cilvēce ticētu Man. 

42 Kurš no jums būs lielie gari, kas vedīs cilvēkus uz patiesu garīgumu? Spiritualizācijai, tas ir, 

garīgai augšupejošai attīstībai, ir jāparādās caur prātu un sajūtām, lai tā varētu kļūt par cilvēces glābšanu. 

43 Mācekļi, lieliem darbiem ir vajadzīgi augsti prāti un tīras sirdis. Attīsti savas īpašības un esi 

lielisks. Kāpēc es jūs aicinu būt vienotiem, cilvēki? Jo es zinu, ka karš, kas izriet no brālības trūkuma starp 

cilvēkiem, tuvojas kā vētra, kas visu sagrauj, un tāpēc, ka es gribu, lai jūs vērotu un būtu ļaudis, kas 

miers, kareivju armija, kas kalpo labajam. Kad jūs esat devušies pildīt šo misiju, nesiet Mani savā sirdī; 

bez Manis jūs neko nevarat izdarīt. Kas es esmu?: Kristus. Kas ir Kristus?: Viņš ir Dieva Mīlestība. Tādēļ 
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Es jums saku: nēsājiet Mani sevī, un jūs nepazudīsit. Drīzāk jūs pārvarēsiet visas nelaimes un sasniegsiet 

mūžību. 

44 Neaizmirstiet, ka dievišķie spēki ir tikai pie pazemīgajiem un ka tie nekad nenolaižas, lai glaimotu 

cilvēku iedomībai. 

45 Patiesi, daudzi aptraipa savas dvēseles, bet nenosodiet viņus, jo viņi nezina, ko dara. Es glābsim arī 

viņus, neskatoties uz to, ka viņi šobrīd ir aizmirsuši Mani vai aizstājuši Mani ar viltus dieviem, kurus viņi 

ir radījuši pasaulē. Es arī viņus ievedīšu Savā Valstībā, pat ja viņi tagad, sekojot viltus praviešiem, ir 

aizmirsuši laipno Kristu, kas par viņiem atdeva savu dzīvību, lai mācītu viņiem savu mīlestības mācību. 

46 Tēvam neviens cilvēks nav "ļauns", neviens tāds nevar būt, jo viņa izcelsme ir Manī. Tādi ir 

kļuvuši daudzi Mani bērni, kas ir apmaldījušies, akli, vardarbīgi, dumpīgi, jo viņiem ir dota brīva griba. 

Bet gaisma kļūs gaisma visos tajos, un Mana žēlastība vedīs viņus pa pestīšanas ceļu. 

47 Šodien matērijas spēks un pasaules ietekme ir padarījusi jūs par egoistiem. Bet matērija nav 

mūžīga, tāpat kā pasaule un tās ietekme, un Es esmu pacietīgs Tiesnesis, kura taisnība ir dzīves un laika 

Kungs. Jūs nedrīkstat tiesāt tos, kas Mani noliedz, jo tad Es jūs atzīšu par vainīgākiem nekā viņi. 

48 Vai Es pacēlu balsi, lai nosodītu Savus katarus? Vai Es neesmu svētījis viņus ar mīlestību un 

lēnprātību? Ja vien jūs saprastu, ka daudzi no tiem, kas šī pārkāpuma dēļ uz laiku nomaldījās pasaulē, 

šodien ir šķīstīti garīgajā pasaulē! 

49 Redziet, kā Mans Vārds jums rāda ceļu un vada jūs! Es to dodu visiem, jo es jūs visus mīlu un 

visus jūs meklēju. Negaidiet, kamēr vētras jūs pārsteigs kā apmaldījušos vai aizmigušos, jo tad būs "zobu 

griešana". Jūs vēl nepazīstat Manu pestīšanas plānu, tāpēc jums tikai jāpaļaujas uz Mani un jāpaklausa 

Man. 

50 Vai jūs saprotat, cik pazemīgs ir Mans Vārds, cik nenozīmīgi ir kalpi, caur kuriem Es nododu Savu 

balsi, un cik nabadzīga ir vide, kurā Es daru Sevi zināmu? Nebrīnieties, uzzinot, ka šajā laikmetā tieši šī 

mācība pārvaldīs un vadīs visas cilvēces likteņus! 

51 Dievišķās domas Mani sajūsminātie balss nesēji ir pārvērtuši vārdos, kas, apvienoti teikumos, ir 

izveidojuši un iedibinājuši garīgo mācību, kura ir pilna atklāsmju un pilnīgas mācības. 

52 Tas ir apsolītais Mierinātājs, tas ir pasludinātais Patiesības Gars, kas jums visu mācīs. Gatavošanās 

jau sākas, tuvojas laiki, kad jums būs vajadzīgs tas, kurš, tā kā viņa garā ir spēks, jūs vadīs ar savas sirds 

cēlumu un vienkāršību, ar gudrību un taisnīgumu. 

53 Cilvēkiem ir vajadzīgi tie, kas spēj izturēt pārbaudījumos, tie, kas ir pazīstami ar lielajām pasaules 

un gara cīņām. Viņi ir tie, kas var dot cilvēcei virzienu un vadīt to, jo viņu sirdīs nebūs vēlmes nevienu 

apspiest vai valdīt. Viņi nevar dot patvērumu savtīgumam, jo savos pacēluma brīžos viņi ir sajutuši Tā 

Kunga žēlastību, kas apveltījis viņus ar mīlestību, lai viņi varētu nodot šo žēlastību saviem brāļiem. 

54 Ja jūs nebūsiet vienoti, jūs nespēsiet atbildēt cilvēkiem; ja jūs nebūsiet vienoti, jūs nespēsiet sevi 

pasargāt no viņu uzbrukumiem. Drīzumā pienāks cīņa, un tad ir nepieciešams, lai es jūs atrastu aizsargātus 

un apbruņotus caur sirdīm, kurās ir gaisma un ticība. Tad jūs jau spēsiet piedot tiem, kas jūs aizvaino, jo 

jūs zināt, ka jūsu brāļi jums nodara šīs brūces patiesas nezināšanas dēļ. 

55 Kad sāksies cīņa, es vēlos, lai jūs atbildētu uz savu brāļu apvainojumiem ar savu piedošanu un 

mīlestību. 

56 Ņemiet arī savu krustu! Vai arī jūs ticat, ka Kristus krusts nav nasta? Vai jūs domājat, ka Mani 

uzdevumi ir mazi? - Tiem, kas Man seko, uzdevumi nebūs ne mazi, ne viegli. Viegli darbi ir domāti garīgi 

vājiem, sirdīm bez mīlestības. 

57 Nav vairs laika, ko zaudēt, jo tuvojas laiks, kad šīs tautas stiprie parādīsies, lai bruģētu ceļus, kas 

jūs aizvedīs uz to lielo svētku, kad jūs sajutīsiet Manu Garu tuvāk sev. 

58 Es redzu starp klātesošajiem tos, kuri, sajūtot un saprotot Manu iedvesmu, ar prieku gatavojas šai 

cīņai. Viņi zina, ka tikai patiesība, garīgums un mīlestība var būt ieroči, ar kuriem gūt uzvaru. 

59 Nāciet pie Manis, steidzieties uz mīlošo aicinājumu, ko jūsu Tēvs jums saka, lai jūs, tālu no sāpju 

vai nezināšanas tumšajiem ceļiem, varētu piesātināties Manā Mieram un Manai Gaismai un pēc tam darīt 

to pašu savam tuvākajam. 

60 Es neesmu atnācis tikai tādēļ, lai dotu jums uzdevumus vai pienākumus. Es arī esmu vērsies pie 

jums, lai nosusinātu jūsu asaras un uzklausītu jūsu sūdzības. 
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61 Šodien jūs sekojat savam Glābējam, un es jums palīdzu ar jūsu krustu. Bet, pirms beidzas tavas 

klaiņošanas šajā pasaulē, aiznes labo vēsti uz provincēm. 

62 "Cilvēks nedzīvo no maizes vien", un šajā pasaulē ir garīgs izsalkums. Tāpēc jūs varat piedāvāt 

saviem brāļiem šo ēdienu, ko esmu jums uzticējis. 

63 Mana mācība ir ceļš, kas jums rāda, kā dzīvot mierā uz zemes, un tas jūs tuvinās Tēvam, kad jūs 

dzīvosiet Garā. Kur ir brālība, ko es esmu mācījis cilvēkiem? Uz zemes tā neeksistē, jo jūs jau ilgu laiku 

esat ļāvuši, lai starp kviešiem aug rauši nezāles. Cilvēku vidū valda nesaticība un nesaskaņas. Viņi nav 

atzinuši sevi par brāļiem Dievā, un tomēr viņi apgalvo, ka atzīst Mani un pat mīl Mani. 

64 Ir kungi un kalpi, tiesneši un apsūdzētie, katli un upuri, bet visi ir brāļi. Liels būs satricinājums, ko 

Mans Vārds šoreiz izraisīs cilvēcē, jo tas sasniegs visus garus kā tiesnesis. 

65 Vērojiet un lūdzieties, mācekļi, lai jūs sajustu Manu Klātbūtni, jo, ja jūs aizmigtu, tad, kad 

pamostos, jūsu garā būs lielas ciešanas. 

Pievērsiet lielu uzmanību Manam Vārdam, lai nekas jūs nesagaidītu nesagatavotus. Tad, kad ceļi būs 

bruģēti un valstis atvērs savus vārtus, jūs būsiet gatavi pildīt savu misiju, un, kad sirdis ilgosies pēc 

dzīvības vārda, tas nekavējoties nāks no jūsu lūpām. Arī tad, kad garām jūsu durvīm iet cietušie, tās 

nedrīkst palikt aizvērtas. 

66 Nav vairs laika turpināt dzīties pakaļ pasaules baudām. Ir pienācis laiks dzīvot nomodā ar visām 

savām maņām un spējām un būt uzmanīgiem pret visu, kas jūs uzrunā un ieskauj. Jūsu uzturēšanās laiks 

šajā pasaulē jau ir kļuvis ļoti īss, un ir nepieciešams, lai jūs izmantotu īso laiku, ko jūs vēl dzīvojat šajā 

pasaulē. Tiem, kas gatavojas, nekas nepaliks nepamanīts, neatkarīgi no tā, vai tie ir cilvēku notikumi, 

zīmes dabā vai garīgas izpausmes. Lielus brīnumus piedzīvos tie, kuri būs sagatavoti, lai viņi varētu 

apgaismot, mācīt un pravietot tiem, kuri neredz, nejūt un nesaprot. 

67 Mīļotie ļaudis, apzinieties, cik liela būs tā gara laime, kurš savā dzīves ceļā ir kalpojis saviem 

brāļiem kā ceļvedis, padomdevējs vai atbalsts. Tas ir jūsu uzdevums: būt stipriem, godīgiem un 

paklausīgiem Manam Likumam, lai jūs kalpotu kā bāka savam tuvākajam. 

68 Kad šī cilvēce būs kā milzīgs zieds, kura ziedlapiņas ir jūsu sirdis un kura smarža ir jūsu mīlestība 

uz Mani? 

69 Kad jūs redzat, kāda ir pasaule šajā pārbaudījumu stundā, kurā plosās tās ambiciozās kaislības un 

naids, jūs domājat, ka šie vārdi, ko es jums saku, ir tikai dievišķs sapnis. Bet Es jums norādīju, ka tas ir 

tikai tāpēc, ka Otrajā Laikā Es pieņēmu krustu, ko jūs Man dāvājāt, un tagad Es esmu nācis pie jums "uz 

mākoņa", jo zināju, ka Manas Mīlestības sēkla triumfēs pār cilvēka nepilnību. Kāpēc jūs šaubāties, ka es 

varu jūs izpirkt? Vai jūs ticat, ka Kristus savas asinis Golgātā izlēja par velti, ka tās jums neko nemāca? 

Vai jūs domājat, ka Mana jaunā izpausme ir neauglīga? - Patiesi, es jums saku: Dievs nevar kļūdīties, nedz 

arī pieļaut kļūdu Savā mīlestības misijā. 

70 Liela, ļoti liela jūsu acīs ir cilvēka samaitātība, briesmīgs jums šķiet cilvēku ļaunuma spēks un 

vara, un tomēr Es jums saku, ka tas ir vājš salīdzinājumā ar Mana taisnīguma spēku, salīdzinājumā ar 

Manu Dievišķību, kas ir likteņa, dzīvības, nāves un visas radības Kungs. 

71 Cilvēks no šīs svētīgās un auglīgās zemes ir izveidojis elli, jo viņš ir izmantojis visus spēkus un 

elementus, ar kuriem Es viņu apveltīju dzīvībai, lai radītu sev nāvi. Neskatoties uz to visu, es varu jums 

teikt, ka tas, kurš nožēlo grēkus, saprot savu pārkāpumu un cenšas to labot, drīz vien nonāks pie patiesās 

paradīzes garīgajiem vārtiem, kur Kunga eņģelis atkailinās savu zobenu un ielaidīs viņu mūžīgajā miera 

valstībā, kur Tēva mīlestība dāvās viņam atlīdzību, kas apsolīta visiem labas gribas cilvēkiem. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 55  
1 Svētā Gara gaisma vibrē pār visiem gariem. 

2 Svētīgi jūs, kas gatavojaties izpildīt Manus rīkojumus, jo jūs vienmēr jutīsiet Manu palīdzību. Bet 

Es jums arī saku: neklusējiet sirdsapziņas balsi, kad tā norāda uz jūsu kļūdām, ieklausieties tajā, jo tā ir 

Mana balss. Ja jūs vēlaties būt Man patīkami, paceliet savu garu lūgšanā pēc tam, kad esat izlīdzinājuši 

savas vainas, tad jūs vienmēr atradīsiet Mani, kas jūs gaida, lai dotu jums mieru. 

3 Jo vairāk tu jūti, ka es tev piedodu, jo vairāk tev jāpilda savi pienākumi. Nekad neizmantojiet šo 

piedošanu! 

4 Visi tie, kas uzsāks centienus garīgi attīstīties augstāk, redzēs, ka uz Mana likuma piepildīšanas 

ceļa viņus ieskauj lieli ļaužu pūļi, kas viņiem sekos. Bet, ja es tevi izvirzīšu kādas cilvēku grupas 

priekšgalā, neizmanto to. Ņemiet vērā, ka pat ķēniņi šajā laikā nokāpj no troņa, lai kļūtu par savu tautu 

kalpiem; jo visiem cilvēkiem tuvojas vienlīdzības un brālības laikmets. 

Atcerieties - kad Es jūs aicināju, jūs pazemīgi atbildējāt un sacījāt Man, ka būsiet paklausīgi un ar 

mīlestību pieņemsiet savu krustu, lai sekotu Manam ceļam, ar kuru Es jums iezīmēju ceļu uz jūsu garīgo 

attīstību Otrajā Laikā. 

5 Ja jūs sagatavosieties, tad lielās nelaimes, kas cilvēci piemeklē kā viesuļvētras, jums būs kā maigs 

vējš, kas jūs glāsta. Pēc tam uzspīdēs jaunas rītausmas gaisma un saule jums dāvās savus labumus. Bet, ja 

jūs neesat nomodā un ļaujat liekulībai dīgt savās sirdīs un apsedzaties ar aitas ādu, lai gan iekšēji esat 

izsalkuši vilki, tad jūs sastapsieties ar grūtībām un ceļa ērkšķi ievainos jūsu kājas. 

6 Bēdas jums, ja ļaunās tieksmes ir spēcīgākas nekā tikumi, ko nesat savā garā, un ja Mana pamācība 

nenes augļus! Ja jūs nepārdomāsiet un neiedziļināsieties Manā Vārdā, domādami, ka pildāt Manu Gribu, 

Mana Gaisma jūs satricinās. Bet, kad jūs sapratīsiet visu patiesību, jūs atcerēsieties, ka Es jūs esmu sūtījis 

pasaulē, lai darītu žēlsirdības darbus. 

7 Pat ja jūs gribētu izvairīties no sava likteņa, jūs to nevarētu izdarīt. Lai cik bieži jūs novirzītos no 

ceļa, Mana žēlastība jūs atgriezīs atpakaļ uz tā. Mans likums ir rakstīts katrā garā, un jums tas ir jāievēro. 

8 Esmu redzējis, ka jūs nepiekrītat tautu vadītājiem, nesaprotot, ka tie ir instrumenti, kurus Es 

izmantoju, lai saliektu un sasmalcinātu tautas. Jūs neesat sapratuši, kā vienoties domās, lai palīdzētu tam, 

kuru Es esmu iecēlis vadīt tautas likteņus. Jūs pretojaties un radāt šķelšanos, lai gan Es esmu ieteicis 

vienotību un paklausību Manai gribai. Mīliet cits citu, lai jūsu lūgšana varētu viņus sagatavot un garīgi 

atbalstīt. 

9 Apvienojies, Izraēla, klausies Mani! Es pakļausim jūs lieliem pārbaudījumiem, un tad Es 

neredzēšu jūs raudam. Lūdzieties par tiem, kuri nezina, kā to darīt, par tiem, kuri jūtas vāji. Lai vieniem 

nebūtu prieka par citu neveiksmēm! Jo jūs nezināt, vai jūs visi neiesiet cauri tiem pašiem pārbaudījumiem 

un - kad tie jūs piemeklēs - vai arī jūs nekļūsiet vāji. 

10 Atmetiet kārdinājumu, jo šis ir laiks, kad šis spēks cenšas vairot savu ražu, un tikai lūgšana un labi 

darbi to no jums atturēs. 

11 Daudzas mācības jūs aicinās apvienoties, kad redzēs jūs nesavienotus, un Es gribu, lai jūs visi 

apvienotos Manī un pielūgtu Dievu tā, kā Es esmu jūs mācījis. 

12 Lai palīdzētu jums pacelties, Es esmu sagatavojis vislabāko vietu Saviem bērniem, jo Es vēlos jūs 

pietuvināt sev un dāvāt jums Savu mieru. Kas jūtas noguris, nāciet pie Manis, atveseļojieties un stipriniet 

sevi. 

13 Mācekļi, apžēlojieties par tiem, kas ir pārkāpuši Bauslību, kas ir sacēlušies, jo viņiem visvairāk 

vajadzīga jūsu palīdzība un žēlsirdība.- Kāpēc cilvēks grēko, lai gan viņš zina, kas ir labs un ka tikai tā 

piekopšana viņu darīs laimīgu: tāpēc, ka viņš neklausa savas sirdsapziņas balsi, un tāpēc, ka gani ir ļāvuši 

savam ganāmpulkam izklīst pa dažādiem ceļiem un viņu vārdam vairs nav varas, nedz arī spēka likt avīm 

atgriezties ganāmpulkā. Kur ir Mani mācekļi, otrās ēras apustuļu pēcteči? 

14 Jums, kas tagad esat Mani mācekļi, Es saku: nesauciet sevi par mācītājiem vai priesteriem, ļaujiet 

Man vadīt ļaudis, jo Manī viņiem būs viņu Tēvs, viņu Tiesnesis, viņu labākais draugs un padomdevējs. Jūs 

būsiet tikai Labās Vēsts nesēji un Manas parādīšanās liecinieki. Tad, kad cilvēki ar savu dāvanu palīdzību 

būs sasnieguši vienotību ar Manu Garu, viņi droši staigās pa savu attīstības ceļu, un Es viņiem iedrošināšu 
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darbus un rīcību, kas balstās uz Manu Likumu. Tas notiks pēc izpirkšanas un gandarīšanas, caur kuru jūs 

tagad ejat. 

15 Ja jūs nebūtu grēkojuši, jūs nepazītu Izpirkšanas likuma bardzību, bet jūs vienmēr būtu gājuši uz 

priekšu savā evolūcijā. Patiesi Es jums saku: ja jūs neizpildīsiet to, kam uzticēts nest šo vēsti saviem 

brāļiem, jūs tiksiet tiesāti no cilvēces puses un iepazīsiet šī tiesneša bardzību, kurš nepazīst ne līdzjūtību, 

ne mīlestību. 

16 Kad Es esmu pakļāvusi jūs pārbaudījumam, lai paceltu jūsu dvēseli, Es esmu jums palīdzējusi, lai 

jūsu spēki nepazustu, un, kad jūs esat pakļāvušies Manai gribai un izmantojuši šo mācību, jūs jūtaties 

tuvāk Man. Par to jūs Man pateicaties, un Es jums dodu mieru. 

17 Es esmu pieprasījis cilvēcei vienotību un atgriešanos pie vienkāršas garīgās dzīves, jo Es vēlos, lai 

gari apvienotos vienā ticībā, atzīstot Mani un mīlot Mani. Dažādas mācības izzudīs, un pastāvēs tikai 

Mans Likums un Mans Vārds. 

18 Es vienmēr esmu jums apliecinājis Savu mīlestību, bet jūs neesat Mani sapratuši. Vai jūs nezināt, 

ka tad, kad Es jums dodu jaunu uzdevumu, tas ir ar nolūku, lai, to izpildot, jūs izpirktu savu vainu? Es 

esmu jūs izvēlējies, jo Es jūs mīlu un vēlos, lai jūs kļūtu Mani mācekļi. Bet, lai jūs varētu sevi par tādiem 

saukt, jums ir jāpieņem pazemība un lēnprātība visās jūsu dzīves darbībās. 

19 Jūs atrodaties pļaujas laikā, kad jūs pļausiet to, ko esat sējuši. Bet, ja jūs sējat no jauna, lai vēlāk 

pļautu, izmantojiet labu sēklu un kopiet to, jo es jums dodu jaunu iespēju. 

20 Izpratne: Daudz vairāk, nekā jūs esat Man sekojuši, Es esmu jums sekojis visos laikos, lai parādītu 

jums jūsu uzdevumu un mācītu jums pildīt Manu Bauslību, lai jūsu gars nekad nenoklīst un lai tas būtu kā 

zvans, kas aicina ļaudis. 

21 Cik daudz pārbaudījumu tavai dvēselei nācās iziet cauri, lai beidzot kļūtu lēnprātīga un pazemīga 

un apņēmīgi stātos uz Bauslības ceļa! Agrāk no jūsu lūpām nāca zaimošana, kad dzīves ceļā bija jūtams 

pārbaudījums. Šodien, kad jūs jūtat, ka pārdzīvojat smagu dzīves mācību, lūdzieties, jo gaisma arvien 

vairāk un vairāk iespiežas jūsu dvēselē. 

22 Kad Es jums saku, ka "viņi un jūs esat viens un tas pats", Es gribu, lai jūs saprastu, ka, 

iemiesojoties jūsu garam, jūs pakāpeniski sasniedzat tā augstāku attīstību. No brīža, kad Tēva balss jums 

teica: "Augiet un vairojieties!", līdz pat šai dienai jūsu attīstība nav apstājusies ne uz mirkli. Bet cik lēni 

jūs ejat savu ceļu! 

23 Jūs esat vairojušies, un, to darot, esat izpildījuši šo dievišķo pavēli. Bet pēc tam bija vajadzīgs 

jauns bauslis, lai no jūsu sirdīm rastos Dieva cienīgi augļi, un es jums sacīju: "Mīliet cits citu!" Šo mācību 

Es jums devu Otrajā Laikā kā visa Bauslības likuma kopsavilkumu, un joprojām gaidu, kad tā nesīs augļus 

jūsu sirdīs. Tagad Es esmu atnācis ar jaunām mācībām un jaunām atklāsmēm, bet Es neatgriezu jūsu sirdis 

no dievišķā baušļa mīlēt vienam otru, nedz arī no cita baušļa - vairoties. 

24 Jā, cilvēku bērni, augiet tikumos un gudrībā, vairojieties caur garīgumu, mīliet visus bez rasu, 

šķiru, ticību un pasauļu atšķirības. 

25 Es redzēšu, ka kvieši augs laukos, kur tik ļoti plauka raibumi un pieauga ļaunums. Taisnības diena 

ir pienākusi, un kara uguns sadedzinās un iznīcinās ļaunās sēklas, no kurām nepaliks pat pelni, kad vējš tās 

izkaisīs, un pēc tam ūdeņi un sniegs attīrīs un attīrīs cilvēci. Kad sāpes cilvēku vidū būs ļoti stipras, viņi 

cels Man altārus, dedzinās vīraku un teiks, ka mīl Mani. Bet Es viņiem teikšu, ka tas nav pareizais veids, 

kā būt Manam Garam tīkamam, un ka tas, ko viņi uzskata par mīlestību pret Mani, ir bailes no (dievišķā) 

taisnīguma un nāves. - Cilvēkiem ir jāsaprot, ka vienīgais vīraks, kas Mani sasniedz, ir mīlestības un 

žēlsirdības darbi, ko jūs cits citam parādāt, kad jūs sekojat sava Tēva mīlestībai. 

26 Jums, kas dzirdat šo Vārdu, Es saku, lai jūs ņemat Mani par paraugu, lai jūs sekojat Man pa 

mīlestības ceļu, ko Es jums parādīju Otrajā Laikā, lai tad, kad jūs vairs nedzirdēsiet Mani šajā formā, jūs 

varētu pulcināt ļaudis šajās lūgšanu vietās un noturēt tos pie sevis ar savu vārdu un piemēra patiesumu un 

pārliecinošo spēku. Mācība jums ir jānodod ne tikai šajās vietās, bet arī visur, kur apstākļi prasa jūsu 

iesaistīšanos. Neaizmirstiet, ka Es jums esmu teicis, ka "tuksnesī, ceļos, pie jūras un ielejās" jūs pārsteigs 

pārbaudījumi un arī Mana iedvesma. 

27 Lai jūs varētu izpildīt šo uzdevumu, Es gribu, lai šī tauta, kuru Es izglītoju ar Savu pamācību, 

cienītu Manu Likumu un ar saviem darbiem un piemēru liecinātu par savu Skolotāju. Jūsu mājās valdīs 

miers, jūsu ģimenēs nebūs viens pret otru, nebūs strīdu starp brāļiem un nesaskaņu starp vecākiem un 
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bērniem. Kad jūsu vidū sāks valdīt miers un jūsu mājas nebūs kā mazs kaujas lauks, pamazām izzudīs kari, 

jo tas, kam sirdī ir miers, to ienesīs visur. 

Domājiet par saviem bērniem un apzinieties, ka jūs vēl neesat sapratuši, kā ar savu piemēru viņu sirdīs 

iespiest Manu Likumu, un ka viņi ir jaunās paaudzes, kurām ir lemts izplatīt garīgo gaismu visā cilvēcē. 

28 Liels ir viņu gars, bet apzinieties, ka viņu materiālās dzīves sākumposmā viņiem ir nepieciešama 

jūsu aizsardzība un vadība. Uzsāciet šo uzdevumu ar maziem bērniem, esiet saprotoši un pacietīgi. 

Mācieties no Manis: Es varu gaidīt gadsimtiem, gadu tūkstošiem vai mūžību, lai gars attīstītos un 

pilnveidotos. - Jūs visi esat kā dimants tā sākotnējā stāvoklī, kas ir rūpīgi jāsagriež, lai tas izstarotu 

skaistus starus. Vai jūs domājat, ka neesat cienīgi tikt salīdzināti ar izcilajiem? 

29 Viens no skaistākajiem un brīnišķīgākajiem mākslas darbiem, ar ko esmu apveltījis šo zemi, ir 

ziedi, kas priecē jūsu acis, piepilda apkārtni ar smaržu un iedvesmo jūs. Bet patiesi, es tev saku, tu esi 

pilnīgāka un skaistāka par ziediem. 

30 Ja jums jau būtu piemitusi garīgā attīstība, kas jums ir jāsasniedz, jūs saprastu visu radīto lietu 

valodu, Es runātu ar jums caur to pašu, un jums nebūtu nepieciešams, lai jūsu Tēvs materializētos jūsu 

vidū līdz asiņošanai uz krusta un lai Man dotu Savu Dievišķo Vārdu caur netīru cilvēku lūpām šajā laikā. 

Bet jums ir nepieciešams, lai jūs pazītu savu Tēvu, un tādēļ Es nekad neesmu Sevi slēpis un nekad neesmu 

atteicies nākt pie jums, neskatoties uz jūsu grēcīgumu. Ja Es esmu parādījis Sevi cilvēkiem, bet viņi 

(tomēr) vienmēr ir radījuši viltus dievus: Kas notiktu, ja Es paslēptu Sevi no jūsu grēkiem savas 

nevēlēšanās dēļ? 

31 Ak, mācekļi, jūs, kas atsvaidzināties, dzirdot Mani sakām: "Skolotāj, mums ir žēl, ka nav tādas 

brīvības, kas ļautu mums bez ierunām runāt par Tavu Vārdu savam tuvākajam." Bet es jums saku: 

Nebaidieties no saviem brāļiem, no kā jūs varat kaunēties? Pagaidiet, pagaidiet tikai īsu brīdi, jo drīz 

cilvēce pārvarēs ierobežojumus un šķēršļus, ko tā ir radījusi ar savu fanātismu un nezināšanu un kas neļauj 

tai iekļūt patiesības kodolā, kuru tā ir tikai virspusēji apzinājusi. 

32 Ēdiet no ēdiena, ko Es jums šodien piedāvāju, un jūs sajutīsiet Manu mieru. Taču neļaujiet, lai kaut 

kas jums to atņemtu. 

33 Es jūs saucu par Trešās Ēras mācekļiem, jo jūs esat noslēguši jaunu derību ar Manu Dievišķību. 

34 Es tev uzticu jaunu zemi, kurā vairosies Israēla ciltis*. Bet neļaujiet sevi piepildīt tukšumam, jo jūs 

zināt, ka piederat pie Manas tautas, jo, ja jūs rūpīgi pārdomāsiet savu uzdevumu, jūs sapratīsiet savu lielo 

atbildību. 
Tas ir simbols, kas jāsaprot garīgi. "Jaunā zeme", ko Dievs mums uztic, ir jaunas cilvēku sirdis, kuras mums ir jāiegūst 

Viņa mācībai, lai Izraēla garīgā tauta varētu vairoties. 

35 Es esmu atnācis pie jums no jauna un lūdzu: Vai jūs vēlaties atkal upurēt savu Kungu? Vai jūs 

uzskatāt, ka ar Manām asinīm, kas tika izlietas Otrajā Laikā, bija par maz? 

36 Šajā laikā uztveriet savu garu kā tādu, kas nes savu izpirkšanas krustu un kam ir uzticēts apstrādāt 

plašus laukus. Bet lai viņš tajās nesēj citu sēklu, kā vien Manu. Raža, ko jūs šajā laikā ievāksiet, būs 

atslēga, kas atvērs vārtus uz jūsu glābšanu. 

37 Es esmu atnācis, lai jūsu grēcīguma nastu aizstātu ar saldo Mana Krusta nastu, lai jūs varētu 

atbrīvoties no grēka, kas jūs ir nomocījis gadsimtiem ilgi. 

38 Jūsu lūpas neizteiks zaimojošus vārdus, tās tikai slavēs Manu Vārdu. Vārda dāvana, ko Es jums 

esmu devis, nav domāta tam, lai jūs apgānītu sava tuvākā godu. 

39 Tagad, kad jūs zināt, ka Es jūs esmu aicinājis, lai jūs kļūtu par Maniem mīļajiem mācekļiem, katru 

dienu pārbaudiet sevi sirdsapziņas gaismā, īpaši tad, kad zināt, ka dzirdēsiet Manu Vārdu. 

40 Sargieties no nepareizi saprasto grēku nožēlošanas un neatņemiet savam ķermenim to, kas tam 

nepieciešams. Gluži pretēji, saudzējiet to, kas tai kaitē, pat ja tas nozīmē upuri. Tā būs nožēla, kas kalpos 

jūsu garam, un tādējādi tā būs Tēvam tīkama. 

41 Pakāpeniski jūs iemācīsieties pacelt savas domas uz Bezgalīgo bez nepieciešamības pēc attēliem, 

kas uzgleznoti uz audekla vai veidoti pēc jūsu gaumes. Pamazām krīt šķēršļi, kurus tavs gars vienmēr 

sastapis, kad tas bija iecerējis lūgties. Tagad tā ir ceļā uz garīgu vienotību ar savu Kungu. 

42 neaizmirstiet: lai jūsu lūgšana sniegtu jums dziļu gandarījumu un ļautu sajust patiesu mieru, jums, 

gatavojoties sūtīt savas domas, ir jāattīra sava sirds, lai tās sasniegtu Manu Svētnīcu. 
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43 Rīt jūs redzēsiet lielus pūļus, kas jums sekos. Viņiem ir jāatklāj dziļa un gaiša taka, kas aizvedīs 

viņus pie patiesības, un šī taka būs jūsu labie darbi. 

44 Jums ir jāspēj liecināt, ka jūs esat tie cilvēki, kurus Kungs ir sūtījis svētceļojumā uz zemi, lai 

iedegtu gaismu cilvēcē. Gudrība, kas nāk no jūsu gara, būs Sestā zīmoga gaisma, kas šajā laikā tiek 

atbrīvota. 

45 Ja jūs Mani mīlēsiet, jūs spēsiet izpildīt Manus rīkojumus; ja jūs Mani mīlēsiet, jūs zināsiet, kā 

mīlēt savus brāļus. 

46 Daži sevī man saka: "Kungs, vai tad, kad mēs esam šeit sapulcējušies un klausāmies Tavu Vārdu, 

tas nav tāpēc, ka mēs Tevi mīlam? - Bet Es jums saku: ļoti maz ir tādu, kas nāk klausīties Mani no 

mīlestības, bet lielākā daļa nāk, jo viņus nomāc sāpes. 

47 Es nevainoju jūs par sāpēm, kas jūs ieveda Manā Klātbūtnē, jo pēc tam, kad tās ir izpildījušas savu 

uzdevumu, tās atkal pāriet, un tās padarīja atvērtas to sirdis, kas vēlāk būs Mani mācekļi. 

48 Jūs nevarat teikt, ka es nekad neesmu izjutis cilvēciskas sāpes un tāpēc jūs nesaprotu. Es kļuvu par 

cilvēku un cietu, lai sniegtu jums piemēru visos pārbaudījumos un kritiskās situācijās. Ja šodien es jūs 

lūdzu dot gaismu un labus piemērus ceļā, pa kuru jūsu bērniem jāiet, tad tas ir tāpēc, ka Jēzū es vienmēr 

esmu bijis paklausīgs Tēva Dēls. Es zinu un jūtu visas jūsu ciešanas, un tādēļ, tā kā esmu nācis pie jums 

Garā, es neesmu tālu no jums. Patiesi, Es jums saku, ka Mana parādīšanās Trešajā Laikā ir lielākais 

pierādījums tam, ka Es jūs mīlu un saprotu. 

49 Klusuma brīžos iegremdējiet sevi Manā Vārdā. Saprotiet, ka Es esmu miers, kas iestājas, kad jūs 

pārņem vētra. Neskatoties uz visiem pārbaudījumiem, saglabājiet šo mieru un neļaujiet, lai tas pamet jūsu 

sirdis un atgriežas pie Manis. 

50 Nekļūdieties, kad slimības piemeklē jūsu mājas, tās attīra dvēseli. Tomēr Es jums neliedzu meklēt 

dziedinošo balzāmu, drīzāk Es jums saku, lai vēršaties pie Manis kā Dievišķā Ārsta un ar mīlestību 

saņemat to, ko Mana griba ir jums piešķirt. 

51 Ir daudzi, kas atgriezušies uz pareizā ceļa tikai caur dzīves ciešanām. Daži, izciešot sāpes, 

zaimojās. Bet, kad viņi saprata, ka Viņš bija tas, kas apturēja viņus ceļā uz pazušanu, viņi svētīja savu 

ciešanu kausu. Šos Es sēdinu pie sava galda, un Es dodu viņiem nobaudīt Jēru, pārvērstu par gardu 

mīlestības un žēlastības ēdienu. 

52 Patiesi es jums saku: ja cilvēki darītu to pašu tiem, kas viņiem ir bijuši nepateicīgi, - kāds miers 

valdītu starp cilvēkiem! 

53 Dzīvojiet mierā, tā būs jūsu labākā liecība, ka esat Mani mācekļi. Neaizmirstiet, ka jūs vienmēr 

vēro daudzas acis, lai pārliecinātos, ka tas, ko darāt, ir patiess, vai arī lai savāktu pierādījumus un pēc tam 

pierādītu, ka kļūdāties. 

54 Esiet Mani uzticamie kareivji! Nekad nekļūsti par iemeslu tam, ka tavi brāļi nepareizi novērtē 

Mani. Ne reizi Es jums neesmu devis Savu Vārdu, ja pie tā nebūtu vismaz vienas sirds, kas to kritiski 

pārbaudītu. Tajos brīžos Mans Vārds, Mana izpausme, tika rūpīgi pārbaudīta visos aspektos, tāpat kā 

Manu kalpu rīcība. Ar visām savām maņām un spējām viņi ir nākuši meklēt Manu pasludinājumu, un tie, 

kas ir nākuši, gaidot, ka baumas par Manu Klātbūtni ir nepatiesas, ir bijuši vairāk nekā tie, kas ir nākuši ar 

dedzīgu vēlmi, lai labās ziņas būtu patiesas. 

Kam vajadzēja viņiem pateikt, ka, kamēr viņi visu vēro un spriež, Mans skatiens iekļūst viņu sirds 

iekšienē un Mana balss viņus aicina caur viņu sirdsapziņu? Tieši tajā brīdī ticība ir iedegusies daudzos, kas 

šaubījās, un tā ir kļuvusi spēcīga tajos, kam tā jau bija. Tā pastāvīgi ir pieaudzis Manu mācekļu skaits, kuri 

tagad veido tautu, kurai Es viņiem saku, lai viņi labi glabā Manu Mieru, lai tas būtu viņu lielākais 

dārgums. Jo tā būs vislabākā liecība, ko viņi var sniegt citu zemes tautu priekšā par Manas parādīšanās 

patiesumu. 

55 Es vēlos, lai jūs saprastu, ka šai tautai ir augsts liktenis, kas jāīsteno, un ka katram no jums ir 

sarežģīts uzdevums. Šī tauta būs mīlestības un miera avots, no kura nāks dzert citu rasu cilvēki. Tas laiks 

nav tālu, bet vispirms jums ir jānopūlas no tik daudzajām cīņām starp brāļiem, vispirms jums ir 

jāpārliecina sevi par tik daudzajiem meliem un viltus nepatiesībām, ko cilvēki ir padarījuši par kultu. Tad 

viņi nāks pie Manis un atklās, ka Kristus, kas mira pie krusta, ir dzīvs un parādās godības un majestātes 

pilns, kā Viņš tika redzēts, kad uzkāpa debesīs Otrajā Laikā. 
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56 Šodien jūs jūtat, ka apstākļi nebūt nav labvēlīgi, lai runātu par Manu Darbu. Bet tuvojas diena, kad 

jūsu lūpas pastāvīgi runās par Manu Vārdu, jo sāpes, grūtības, bailes un apjukums centīsies no jums 

mācīties visu, ko Es jums esmu devis. 

57 Jau tagad Es jūs sagatavoju un pamācu, lai jūs zinātu, kā ar vārdiem un darbiem sludināt Manu 

Doktrīnu, jo cilvēce ir nogurusi no liekuļiem. Veidojiet paklausīgu ģimeni, apvienojiet savu domāšanu, 

gribu un prasmi ar garīgumu, un jūs būsiet stipri un nemirstīgi. 

58 Cilvēces gaida lielas nelaimes; esiet modri un lūdzieties visās sāpēs un katastrofās. Daudzas 

ciešanas tiks atvieglotas, citas nenotiks, jo tie, kas lūdzas, tās apturēs. 

59 Kad citu konfesiju un sektu sekotāji redzēs, ka šai tautai seko liels ļaužu pulks, no šīm konfesijām 

nāks tie, kas jūs vajās. Bet nebaidieties, jo, ja jūs saglabāsiet savaldību, Svētais Gars uz jūsu lūpām liks 

gaismas vārdus, kas apklusinās tos, kuri jūs apmelos. 

60 Es nedodu jums nogalinošu zobenu, lai jūs aizstāvētu, Es dodu jums mīlestības zobenu. Katrs tās 

gaismas uzplaiksnījums būs tikums, kas no tās izstaro. 

61 Cik daudz žēlastības jūs atradīsiet pie Tēva, kad ar saviem vārdiem iekarosiet daudzus Mana darba 

vajātājus un ar saviem mīlestības darbiem pievērsīsiet tos Man. 

62 Tā ir mācība, ko Es jums devu otrajā laikmetā un kuru jūs jau bijāt aizmirsuši. 

63 Cilvēka prāts cietīs nemieru, kad tas mēģinās izprast Trīsvienības un Mārijas garīgo mācību. Jo 

materializētais cilvēks ir neveikls garīgā virzienā. 

64 Es esmu atnācis, lai vēlreiz atklātu Sevi šajā pasaulē un liktu cilvēcei saprast, ka Es neesmu tādā 

augstumā, kuru jūs nevarat sasniegt. Es mācu jums, kā caur lūgšanu pacelt savu garu, līdz jūs atradīsiet 

Manu klātbūtni un tuvināsiet savu garu Manai dievišķībai ar dzīvi, kas veltīta labestībai. Tikai tie, kas 

dzīvo Manā Likumā, zina, ka Es patiešām esmu cilvēkā un ka tas nav tēlains izteiciens. 

65 Jūs, kas Mani klausāties, netraucējiet sev saprast garīgās mācības. Neaptumšojiet savu gaismu un 

neļaujiet savai sirdij, kas ir jutīga un izsmalcināta brīžos, kad tā dzird Manu Vārdu, atkal kļūt vienaldzīgai 

un aukstai. Jūs jau esat nogaršojuši pasaules dāvātos priekus, jūs jau esat iepazinuši tās medu. Nāciet tagad 

un baudiet augļus no koka, ko es esmu iestādījis. Bet, kad būsiet remdējuši izsalkumu, piesargieties no 

atgriešanās pie šiem ceļiem. Atcerieties, ka nav pareizi, ja jūs nesat purvā to, ko Es jums esmu devis ar 

žēlastību. 

66 Uzklausiet Manu Vārdu, kas nojauc tumsas važas un iededz gaismu ikvienā garā, lai jūs nākotnē 

varētu iet pa labo ceļu, kā arī atpazīt, kas ir aizliegts, un rast sevī spēku neiekrist kārdinājumos. Tas, kurš ir 

saņēmis šo pamācību, vairs nevar saukt sevi par nezināmu. Klausieties un saprotiet Mani, mācekļi, šodien, 

kamēr Es vēl esmu ar jums šajā Vārdā. 

67 Tas, kurš pasaulē ir bijis padotais, nebūs pārsteigts, kad es viņam došu norādījumus. Kas ir bijis 

kungs, aizmirsti savu lepnumu un esi Mans kalps. Tad jūs visi sapratīsiet, kā Jēzus ar tik lielu mīlestību 

deva rīkojumus saviem mācekļiem. 

68 Pakļaujiet savu brīvo gribu Manam likumam un savai sirdsapziņai, tad jūs nejutīsieties vergi, bet 

patiesi brīvi. 

69 Tieši tagad, kad nezāles ir izplatījušās pa visu zemes virsmu, Es jums saku, lai jūs gatavojaties būt 

Mani strādnieki un sēt Manu miera sēklu. Lai katrs no Maniem izredzētajiem šajā laikā pajautā sevī, vai, 

pirms viņš dzirdēja šo Vārdu, viņš nebija šķīstīts un nocietināts sāpēs un bieži pārbaudīts tajā, kas viņam ir 

visdārgākais. 

70 Iegūstiet pārliecību un ticību, klausieties Mani bez noguruma un nepieradinot pie šīs izpausmes. 

Uzmanieties, Es jūs nepārsteigšu savā miegā Manas aiziešanas dienā. Šodien jūs redzat, ka šis gads paies 

un nāks cits, bet Mans Vārds jūs sasniegs nemainīgi. Bet pienāks 1950. gads, un jūs vairs nedzirdēsiet 

Mani šādā formā. 

Tad es vēlos, lai jūs būtu stiprināti un bagātīgi mācībās. 

71 Pētiet Manu Darbu, ko Es esmu atklājis caur visiem Saviem balss nesējiem, un nevelciet 

priekšroku. Atcerieties, ka Es nāku pie visiem un runāju patiesību caur visiem. Vai jūs vēlaties, lai 1950. 

gads pienāktu, neizmantojot Manu Klātbūtni un neapgūstot Manu Doktrīnu? Vai jūs gaidāt, kad pasaule, 

neticot Manai izpausmei kā Svētajam Garam, uzkritīs uz jums un, uzskatot jūs par vājiem, iznīcinās jūs? 

Vai jūs gribat, lai zemes valdības, atklājušas nesaskaņas un jucekli jūsu vidū, izdotu likumus, kas apturētu 

jūsu soļus? Kā jūs, tagadējās paaudzes, vaimanātu, ja apstrīdētu šo pravietojumu piepildīšanos! Cik grūtu 
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un skumju jūs padarītu savu eksistenci un cik daudz ērkšķu jūs atstāsiet ceļā tiem, kas nāks pēc jums! 

Celieties mīlestības un cerības pilni, man vēl daudz kas jums jāatklāj un jāuztic. 

72 Kad tu iziet cauri kādam pārbaudījumam, nešaubies. Esiet uzmanīgi, lai redzētu, kā Skolotājs jūs 

atbrīvo no visa ļaunā katrā kritiskā situācijā; tad jūs sajutīsiet, kā jūsu gars attīstās un kļūst stiprāks. 

Atcerieties, ka neviens nav pasargāts no sāpēm, ka tie, kas Mani ir mīlējuši visvairāk un sekojuši Man 

vistuvāk, ir tie, kas visvairāk izjutuši, kā viņu sirdis asiņo. "Kas grib Man sekot, lai ņem savu krustu". - 

Kāpēc daudzi atpaliek ceļā?...: Jo mīlestība, ko viņi domāja, ka jūt, nebija patiesa. 

73 Garīgojiet sevi, izvairieties no nevajadzīgām un vieglprātīgām lietām, necenšieties pēc pasaules 

tukšībām un nemeklējiet garīgos tikumus tikai kā sava gara rotājumu, lai jūs varētu apbrīnot. Izrotājiet 

savu garu ar tikumiem, kurus Es esmu jums mācījis Savā mīlestības mācībā. 

74 Es gaidu jūs kalna virsotnē, kur Es jums piešķiršu jūsu balvu. Nenovērsiet savu skatienu atpakaļ, 

lai aplūkotu savas pagātnes pēdas. Ejiet savu ceļu mierīgi, nejūtot ērkšķus, kurus paši esat izkaisījuši, un 

sasniedziet savas pilnības virsotni, kur spīd Mana gaisma. Kad jūs tur nonāksiet, jūs beidzot svētīsiet 

Manu Mīlestības Likumu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Pielikums  

Piezīmes 
 

1. piezīme 

Agrākos laikos un senajā Izraēlā amatpersonas tika svaidītas ar eļļu, kad tās tika ieceltas amatā. Taču 

arī slimnieki tika svaidīti ar eļļu, īpaši ar ēteriskajām eļļām, lai tos dziedinātu. Bet tagad Garīgajā darbā 

materiālajiem līdzekļiem ir jāpazūd, un pietiek ar roku uzlikšanu un lūgšanu. 

2. piezīme 

Šajā atklāsmes darbā "garīgā pasaule" ir fiksēts termins. Ar to tiek saprasts, ka runa ir par gaismas 

piepildītiem gariem sargiem, kuriem tajā pašā laikā, kad Kristus atgriezās kā Svētais Gars, tika ļauts ar 

izvēlētu instrumentu palīdzību izpausties, lai sniegtu norādījumus, padomus un palīdzību. 

3. piezīme 

Termins "iedvesma" dažkārt tiek lietots, lai apzīmētu dievišķo izpausmju nodošanas procesu, ko veic 

satrauktais balss nesējs, kā tas ir šajā gadījumā, bet parasti tas nozīmē iedvesmu, kas ieplūst saņēmēja 

prātā, kad viņš ir pilnīgā apziņā. 

4. piezīme 

Apjukušās, uz zemes mītošās dvēseles, kas nemierīgi klīst kosmosā, izraisa slimības un mulsina to 

cilvēku prātus, kuru dvēseles ir novājinātas viņu pārkāpumu seku dēļ. Kristus mūs aicina rūpēties par to, 

lai gan bezķermeniskajās, gan vēl neiekļautajās dvēselēs gara gaisma atgūtu vadību. 

5. piezīme 

No brīža, kad gari radās kā dzirksteles no Dievišķā Gara, līdz brīdim, kad tie kļuva par cilvēkiem 

materiālajā pasaulē, kas tika radīta šajā laikā, ir pagājusi mūžība, kuras laikā ir notikušas daudzas 

evolūcijas, bet kuras nav iespējams aplūkot šajos ietvaros. Ja atskatāmies uz šo ārkārtīgi ilgo laika posmu 

un turklāt mēģinām to ieskicēt dažos vārdos, rodas izkropļojumi, tāpēc šis teksts nav vērtējams kā pilnīga, 

hronoloģiski precīza notikumu secība. 

Piezīme 6 

Ne tikai materiālie labumi, bet arī mūsu tieksme pēc prestiža, goda un varas, pēc skaudības, skaudības 

un strīdiem, pēc baudām un netikumiem ir kā vergu važas, kas neļauj mūsu garam pacelties garīgajos 

augstumos un "šūpoties" tur, kur ir viņa mājas. 

Piezīme 7 

Ļoti izplatīts ir uzskats, ka "velns" jeb sātans ir ļaunuma cēlonis vai ļaunums par excellence. Labi 

zināmi ir tādi populāri izteicieni kā: "Šis cilvēks sevī nes velnu" vai "Velns visu pasauli samaitā un 

nostāda cilvēkus vienu pret otru". Cilvēks iedomājas spēcīgu garu būtni un asociē to ar Luciferu, spēcīgo 

pirmo gaismas garu. Tie, kas uzskata, ka Dievs ir radījis ļaunumu Lucifera garā. Taču jau mūsu saprāts un 

mūsu priekšstats par Dieva taisnīgumu neļauj pieņemt, ka Augstākā Būtība, mīlestības, gudrības un spēka 

Gars, ir radījusi kaut ko tik absurdu. Ļaunums nevar nākt no Dieva. Ja būtu radīts gars, kas mūs kārdina uz 

ļaunu, tas nozīmētu Dieva žēlastības noliegšanu. Tomēr ļaunums pastāv, un to nevar noliegt. Un, ja tas 

pastāv, tam ir jābūt cēloņam, un rodas jautājums: Kas ir ļaunums? - Tā ir nepareiza mūsu brīvās gribas 

izmantošana, atteikšanās no Dieva vadības un kārtības, labā noliegšana. Tādējādi ļaunums sākās drīz pēc 

garīgās pirmatnējās radīšanas, kad daļa garīgo būtņu Lucifera vadībā vērsās pret Dieva gribu. Tādējādi 

Lucifers deva impulsu ļaunuma attīstībai un vienlaikus kļuva par pirmo savas ļaunās darbības upuri, kad 
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viņš tika izraidīts no sadraudzības ar Dievu, kam bija nopietnas sekas. Tādēļ Lucifers nav ļaunuma cēlonis, 

un viņu nevar uzskatīt par ļaunuma, kas valda mūsdienu pasaulē, radītāju. 

Dievs ir ielicis Savus tikumus mūsu prātos, un caur sirdsapziņas balsi Viņš mudina mūs tiem sekot. 

Jēzus ar savu mācību un piemēru mums parādīja, kā dzīvot. Viņš mums iemācīja mīlēt - mēs viens otru 

ienīstam. Viņš mācīja mums pazemību - mēs esam augstprātīgi un iedomīgi. Viņš mācīja mums piedot cits 

citam - mēs esam aizvainoti un atriebīgi. Viņš mudināja mūs uz mieru - mēs karojam karus. Viņš mācīja 

mums būt garīgiem - mēs dzenamies tikai pēc materiālām lietām. Nepareizi īstenojot savu brīvo gribu, mēs 

rīkojamies pretēji Dieva gribai. Zemākās kaislības un miesas tieksmes, lepnums, iedomība, iedomība, 

pašlabums, t.i., cilvēka nepilnības: Tie ir ļaunuma cēloņi. Cilvēcei pieaugot, palielinājās arī nepilnības. Tie 

izstaro bojātas domas, idejas un jūtas un veido spēku, kas ietekmē cilvēkus. Tas ir liktenīgs aplis: ļaunums, 

kas izriet no cilvēka, pārvēršas par neredzamu, draudīgu spēku, kas krīt atpakaļ uz cilvēku un paverdzina 

viņu. Šī spēka ietekme ir tik spēcīga, ka cilvēki beidzot uzskata, ka tai jābūt lielai garīgai būtnei. - — 

Tāpēc dažās reliģijās ir radīta atsevišķa ļaunuma dievība, un cilvēki uzskata sevi par nevainīgiem 

kaprīza, ļauna dieva upuriem. 

Taču pat kristīgajās reliģijās ir plaši izplatīts uzskats, ka visa ļaunuma autors ir velns. Senie simboliskie 

ļaunuma priekšstati, piemēram, velns kā briesmīga melna figūra ar ragiem un asti, tika uztverti burtiski. 

Cilvēks negrib atteikties no šīs ticības - pareizāk sakot, māņticības - pret labākām zināšanām, jo 

attaisnojums, ka ļaunumu cilvēkā rada velns, ir ērtāks nekā atzīt, ka mūsu pašu nepilnības ir patiesie 

ļaunuma cēloņi. Iepriekš jau tika minēts, ka ļaunas domas ietekmē cilvēkus. Labākai izpratnei jānorāda, ka 

minētās cilvēku ļaunās emanācijas pārņem neskaitāmas tumšās dvēseles, kas nemierīgi klīst pa zemi 

cilvēku tuvumā un arvien biežāk tiek izmantotas pret cilvēkiem. Taču mēs nedrīkstam uzskatīt, ka tie ir 

"velna gari"; drīzāk tās ir nelaimīgas dvēseles, kas uz laiku ir apjukušas, bet kas savā laikā piedzīvos 

atbrīvošanu un izpirkšanu. 

Vai nav iespējams izvairīties no ļaunuma postošās ietekmes? Tā ir, un Dievs mums ir pateicis, ar 

kādiem ieročiem cīnīties pret ļaunumu. Tie ir garīgie ieroči: Lūgšana, intīma sadraudzība ar Debesu Tēvu. 

Garīgā meditācija, ar kuras palīdzību tiek iegūtas iekšējās zināšanas. Viņa likuma piepildījums. Ticība 

Viņa atklāsmēm. Mīlestības prakse. Tie, kas izmanto šos ieročus, var ne tikai atvairīt ļaunuma ietekmi, bet 

arī viņu pašu domas un labestības, mīlestības un miera jūtas efektīvi cīnās pret ļaunumu un palīdz 

nelaimīgajām dvēselēm izkļūt no verdzības. 

8. piezīme 

Spāņu oriģināltekstā vārds "palīgs" ir "cirineo", kas ir atvasināts no tā cilvēka vārda, kurš palīdzēja 

Jēzum nest krustu, kad Viņš krita zem tā svara. Spāņu valodā viņa vārds Simons Kirēnietis ir Simon C i r i 

n e o . 

9. piezīme 

Šajā un daudzos citos pantos Dievišķais Skolotājs saka, ka pēc 1950. gada mēs vairs nesaņemsim Viņa 

Vārdu caur cilvēka prātu. - Tajā laikā beidzās laikmets, kas ilga no 1866. gada līdz 1950. gada beigām, 

kura laikā Kungs izvēlējās un sagatavoja atsevišķus vīriešus un sievietes, lai kļūtu par Viņa instrumentiem. 

Kad Debesu Tēvs šādu instrumentu atzina par cienīgu un sirdsšķīstu, Viņa Gars apgaismoja balss nesēja 

prātu, un viņa lūpas sajūsmā runāja patiesības un gudrības vārdus no Dieva. - Tas bija sākums "Trešajai 

ērai", Svētā Gara laikmetam, ko ievadīja Kristus atgriešanās Garā, "Vārdā". - Minētais laika posms bija 

paredzēts klausītāju izglītošanai un sagatavošanai, un Dievs jau no paša sākuma to ierobežoja, lai Viņa 

bērni nepierastu pie ērtā Viņa atklāsmju saņemšanas veida, bet paši censtos sevi garīgi pilnveidot. 

Arī pēc 1950. gada Debesu Tēvs atklāja Sevi, taču vairs ne caur cilvēka prātu, kas atrodas sajūsmas 

stāvoklī, bet caur instrumentiem, kurus Viņš ir darījis spējīgus saņemt un nodot tālāk Savu iedvesmu. - 

Mēs dzīvojam Svētā Gara laikmetā, un Dieva Gars izlaužas daudzviet uz zemes, lai atklātu Sevi saviem 

bērniem. Kur vien Viņš atrod bērnus, kas mīlestībā un šķīstībā atver savas sirdis Viņam un ļauj sevi 

iedvesmot Viņa Garam, tur Viņš dara Sevi zināmu - dažiem caur Savu Vārdu, citiem caur garīgām vīzijām 

vai pravietiskiem sapņiem. 
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Dvēseles izpēte - no garīgās perspektīvas*. 
* Šī pētījuma pamatā ir "Patiesās dzīves grāmata" un citas Jaunās atklāsmes. 

Jēdziens "dvēsele" cilvēkiem ir zināms, taču viņiem ir dažādi viedokļi par to, kas ir dvēsele. Cilvēks 

zina, ka tā ir cilvēka būtības sastāvdaļa, un iekļauj to triādē ķermenis - dvēsele - gars. Trīs sastāvdaļas, kas 

veido vienību "cilvēks", un katrai daļai ir atšķirīgs uzdevums. 

Ķermenis ir cilvēka redzamā, materiālā daļa; tas kalpo kā aizsargs dvēselei un garam un vienlaikus ir 

viņu instruments, lai varētu sazināties ar ārpasauli. Tā kā ķermenis ir redzams un taustāms, zinātnieki laika 

gaitā to ir pētījuši un pētījuši, lai mums būtu visplašākās zināšanas par tā uzdevumiem un brīnišķīgo 

mehānismu. Tā darbojas tik perfekti un loģiski, ka daudzi ir aizmirsuši, ka aiz tās slēpjas ļoti gudrs garīgs 

spēks. 

Zināšanas par pārējām divām cilvēka būtības sastāvdaļām ir mazāk drošas un daļēji neskaidras. Tā kā 

tās ir neredzamas un nav eksperimentāli izmeklējamas, zinātnei ir ļoti grūti pareizi izskaidrot dvēseles un 

gara būtību un uzdevumu. Un tomēr ir ļoti svarīgi, lai mums būtu skaidrība šajā jautājumā, jo, ja mums 

izdodas pacelt nezināmā plīvuru, mēs iegūstam arī precīzas zināšanas par cilvēka dzīves jēgu un mērķi uz 

zemes. Tomēr mūsu intelekts pats par sevi to nespēj, jo garīgās lietas var saprast un izskaidrot tikai garīgi. 

Bet Dieva Gars atklāj šos noslēpumus caur cilvēkiem, kurus Viņš ir sagatavojis, lai saņemtu Viņa 

iedvesmu. Ar šo instrumentu palīdzību Dievs mums ir atklājis zināšanas, kuras mūsu ierobežotais prāts 

spēj aptvert. 

Materiālā, redzamā pasaules radīšana pastāv kopš neiedomājamiem laikiem, taču pirms tās jau bija 

garīgā radīšana. Tās radītājs ir Dievs, Sākotnējais Gars no mūžības. Viņa būtības centrā dega pilnīgas 

mīlestības uguns, kas ir Viņa galvenā īpašība. Bet kāda gan ir lielākā mīlestība, ja tā nevar tikt nodota tālāk 

un tādējādi pierādīta? - Tā Dievs radīja sev trauku garīgā būtnē, kurā Viņš varēja ielikt Savu mīlestību, 

gudrību, gaismu un radošo spēku. Tā bija būtne, kas radās no Dieva mīlestības sirds, Dieva tēls, jo tā sevī 

nesa tās pašas dievišķās īpašības. Tā kā tas bija tīrs dievišķās gaismas spogulis, to atbilstoši sauca par 

Luciferu jeb "gaismas nesēju". Pateicoties dievišķajai varai, šī pirmā radītā būtne varēja būt radoši aktīva, 

un drīz no tās radās citas, identiskas būtnes, taču ar mazāku spēku. Arī viņi bija Dieva mīlestības bērni 

spožā gaismā, augstākajā pilnībā. Tā Dievs piedzīvoja neizsakāmu prieku, redzot, ka Viņa mīlestība 

atspoguļojas neskaitāmās garīgajās būtnēs. 

Pirmoreiz radītais gars bija sajūsmā, bet, būdams Dieva radīta būtne, tas bija saistīts ar Radītāja gribu. 

Tomēr Dievs gribēja, lai viņš varētu brīvi attīstīties, jo tā ir dievišķas būtnes īpašība. Lucifera mīlestībai uz 

savu Radītāju bija jābūt tik spēcīgai, ka tikai tā bija noteicošā, lai brīvprātīgi pakļautu savu gribu 

dievišķajai gribai. Dievs vēlējās saņemt šo mīlestības apliecinājumu no savas pirmās radītās būtnes, un 

tādēļ Viņš deva tai pilnīgu gribas brīvību. Arī neskaitāmajām garīgajām būtnēm piemita brīva gribas 

izšķiršanās, tādēļ tās nebija pakļautas radības piespiedu likumam, bet kā Dieva bērni bija brīvi izlemjamas 

būtnes. Dievs mācīja viņus caur sirdsapziņu, kas bija dzirdama kā Viņa balss un Viņa gribas izpausme 

viņu garā. Viņiem bija jāseko sirdsapziņas balsij, nevis piespiedu kārtā, bet ar brīvas gribas lēmumu, 

atbildot uz lielo mīlestību, ko Dievs viņiem parādīja. 

Brīvai gribai ir raksturīgi, ka tā sevī nes apslēptu pamudinājumu rīkoties pretēji tam, ko iesaka 

sirdsapziņa. Tādējādi garīgajās būtnēs pastāvīgi pastāvēja pretstati, kas lika tām pastāvīgi izšķirties brīvā 

cīņā: īstenot dievišķos tikumus vai darīt tiem pretējo. Ilgu laiku valdīja dievišķā sirdsapziņas balss, un viss 

bija pareizā kārtībā. Taču pienāca laiks, kad Lucifers vairs negribēja paklausīt sava Radītāja garīgajām 

norādēm. Pirmās radītās būtnes godība bija tik liela, ka viņš ļāva tai apžilpt. Lucifers redzēja neskaitāmās 

būtnes, kuras viņa griba bija radījusi parādīties, un viņš jutās to radītājs, lai gan zināja, ka ir saņēmis varu 

to darīt no Dieva. Viņš varēja redzēt radītos garus, bet ne to spēka avotu, jo Dievs Savu redzamo veidolu 

dod tikai retos gadījumos Savu bērnu labā. Savā maldos Lucifers beidzot noticēja, ka spēka avots ir viņā 

pašā, un viņš sevi paaugstināja par vienīgo valdnieku pār "saviem" gariem, kurus viņš prata pārliecināt, ka 

nevis Dievs, bet gan viņš, Lucifers, ir viņu radītājs un ka viņiem ir jāpakļaujas viņa gribai. 

Lucifers bija nolēmis pretoties savam Radītājam. Tagad arī neskaitāmajām garīgajām būtnēm bija 

jāizlemj, brīva griba varēja izvēlēties. - Dieva gaismas stars izgaismoja viņus, un viņi sajuta savu dievišķo 

Tēvu, lai gan nevarēja Viņu redzēt. Viņi juta Viņa mīlestību un dzirdēja Viņa balsi savā sirdsapziņā. - Otrā 

pusē atradās Lucifers, kurā viņi ļoti labi pamanīja gribas maiņu. Bet, tā kā viņi varēja Viņu redzēt un bija 
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Viņam veltīti mīlestībā kā savam tiešajam Radītājam, ļoti daudzi ieklausījās Viņa aicinājumā, pakļāvās 

Viņa gribai un tādējādi centās atrauties no Dieva. Šajos atkritēju garos notika nozīmīgas pārmaiņas. 

Mīlestībai, dievišķās gara dzirksts centram, bija jāatdalās no garīgajām būtnēm pēc tam, kad tās bija 

nolēmušas pret savu Radītāju. Tādējādi viņi paši atbrīvojās no dievišķā dzīvības spēka, un izpildes trauki 

un orgāni (dvēseles), kas palika bez gara, sacietēja dvēseles vielā. 

Savā viszinībā Radītājs zināja, ka liela daļa Viņa bērnu neizturēs lielo mīlestības pārbaudījumu, un 

Viņam bija gatavs plāns: Ne atkritēju iznīcināšana, bet gan viņu atgriešanās. Tā kā garīgās būtnes bija 

novērsušās no Dieva, nepareizi īstenojot savu brīvo gribu, Viņš ar lielu pacietību - bezgalīgi garā un grūtā 

ceļā, tālu no Tēva mājām - vēlējās tās sagatavot un izglītot, lai tās atkal atrastu ceļu pie Viņa Tēva sirds. 

Dievs sagrāba Lucifera dvēseles substanci, kā arī neskaitāmo Viņam veltīto būtņu dvēseles substanci, 

izšķīdina to vismazākajās daļiņās un pārveido to redzamajā, materiālajā radībā. - Tas ir intelektam 

nesaprotams; tikai tie, kam jau ir garīgās zināšanas, var to aptvert ar priekšstatu. Zinātniekam ir 

apgrūtinoši atzīt tēzi, ka materiāls, matērija, ir virzīta, rūdīta dvēseles substance. Bet uz šī fona mēs varam 

saprast apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 8. nodaļas 19. pantā teikto, proti, ka visa radība nopūšas un 

kopā ar mums gaida izpirkšanu. 

Šajā, mūsuprāt, bezgalīgi ilgajā attīstības procesā dvēseles būtībai ir nepārtraukti jāmainās, 

jāpārveidojas arvien jaunās un augstākās dzīvības formās. Tas arī ļauj saprast, kāpēc matērija ir pārejoša, t. 

i., kāpēc tā pastāvīgi atrodas "miršanas un tapšanas" procesā. Citiem vārdiem sakot: matērijai nav mūžīgas 

eksistences, jo tā ir tikai aizsegs garīgām dvēseles vielām, kurām jāattīstās augstāk un tāpēc tās nevar 

mūžīgi palikt vienā un tajā pašā aizsegā. Pati matērija sastāv no tās pašas dvēseles substances, taču tā vēl ir 

attīstības sākumā, tāpēc tai ir jākalpo kā zemākai dzīvības formai jau augstāk attīstītajām dzīvības formām 

radībā. Lai gan tās mums parasti ir neredzamas, matērija mums ir jutekliski uztverama, jo arī mūsu 

ķermeņi sastāv no matērijas daļiņām, t.i., kondensētām dvēseles daļiņām ar tādu pašu zemāko vibrāciju. 

Dvēseles daļiņām, kas saistītas ar materiālo radību, attīstības procesa gaitā ir jāapvienojas kā kristālam 

veidojumam. Augšupejošā attīstība sākas minerālu valstībā un turpinās augu un dzīvnieku valstībā. Tas ir 

jāsaprot tā, ka, piemēram, dzīvnieku valstībā liela skaita sīku dzīvnieku dvēseles vienības pēc ilgāka 

attīstības perioda, kad to čaulas iet bojā, tiek apvienotas lielākā vienībā, lai radītu jau augstāk attīstītu 

dvēseles substanci, kas tālāk attīstās lielākā dzīvniekā. Šis process atkārtojas vairākas reizes, līdz beidzot 

gudriem dzīvniekiem dvēsele ir sasniegusi augstāko iespējamo briedumu šajā attīstības stadijā. Vairākas 

šādas dvēseles pēc tam tiek apvienotas jaunā vienībā saskaņā ar dievišķo izpirkšanas plānu, kas nepieļauj 

nekādus apstāšanās procesus augšupejošajā attīstībā, un rezultātā rodas cilvēka dvēsele. Dvēseles attīstība 

minerālu, augu un dzīvnieku valstību radīšanas sfērās ilgst miljardiem gadu, un to vada Dieva gars ar 

neskaitāmu gaismas garu pulka starpniecību, kuri nodod un īsteno Viņa gribu saskaņā ar dabas likumiem. 

Apmācītā dvēsele tagad ir gatava. Savā ceļā cauri dažādām dabas valstībām tā ir ieguvusi spēkus un 

spējas un gaida savu attīstības beigu posmu - iemiesošanos cilvēkā. Tas tuvojas mīļotājiem uz zemes, un 

koncepcijas laikā tas tiek ievietots nākamās mātes dzemdē. Taču joprojām trūkst būtiskāko, lai dvēsele 

varētu sasniegt savu augstāko pilnību. Neilgi pirms jaunā zemes iedzīvotāja dzimšanas Dievs dvēselē 

ievada garu, kas ir gatavs pirmajai inkarnācijai. Tādējādi garīgā būtne atkal kļūst pilnīga: Tagad abas šīs 

vienotības daļas kopīgi cenšas sasniegt galīgo pilnību, kas arī prasa ilgu laiku un ilgst daudzas 

reinkarnācijas, t. i., vairākas dzīves uz zemes dažādos laikmetos. 

Reinkarnācijas gadījumā gara un dvēseles vienība ir gatava iemantot jaunu zemes ķermeni, bet arī tad, 

ieņemšanas brīdī, dvēsele vispirms ieiet mātes miesās un izveido savienojumu ar topošo dzīvības asiņu. 

Dvēseles apvalkā gars nonāk tikai vēlāk, dažos gadījumos agrāk, citos vēlāk, bet ne vēlāk kā trīs dienas 

pirms dzimšanas. - Tā kā dvēsele sastāv no neskaitāmām sīkām daļiņām, kas nav savstarpēji nesaraujami 

saistītas, tā dzimstības procesā absorbē arī vecāku dvēseles daļiņas, kas - papildus radniecīgu dvēseļu 

pievilkšanai - var izskaidrot dažu vecāku noslieču pārmantošanu. 

Pēc tam, kad iepriekš tika izskaidrota dvēseles izcelsme un attīstība, tagad tiks izgaismota tās būtība un 

daži tās uzdevumi cilvēka dzīvē. Vispirms vēlreiz jāprecizē, ka dvēsele nav nekas zemiski materiāls, bet 

gan neredzams, ēterisks, garīgs spēks. Kādreiz tā iznāca no Dieva gara kā neatkarīga būtne un pēc mūžīgas 

izpirkšanas caur dievišķajiem radījumiem ir atradusi ceļu atpakaļ pie sava sākotnējā mērķa. - Telpiski 

dvēsele cilvēkā aptver visu cilvēka ķermeni; līdzīgi kā nervu sistēma, tā ir sadalīta pa visiem ķermeņa 

orgāniem un daļām. Tā atdzīvina ķermeni, kas bez tās būtu nedzīvs, un, atdaloties no tā, atstāj to kā 
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nedzīvu čaulu. Praktiskā domāšana un gribēšana, jutekliskās sajūtas un izjūtas, kā arī dzirdēšana, 

redzēšana, degustēšana un ožas ir dvēseles funkcijas. Tas ir fiziskās čaulas iekšējais, dzinējspēks, un tikai 

tie, kam ir garīgās redzes dāvana, var to ieraudzīt un atpazīt, ka tam pilnībā piemīt ar to saistītā cilvēka 

forma; tādēļ to sauc arī par astrālo ķermeni. 

Dvēsele kopā ar ķermeņa aizsargspējām ir atbildīga par ķermeņa veselību. Ja tā var vibrēt netraucēti un 

harmoniski, tā veido aizsargsienu pret visa veida patogēniem. Tomēr, ja tās jau ir iekļāvušās cilvēka 

ķermenī, dvēsele, mijiedarbojoties ar organisma aizsardzības funkcijām, nekavējoties uzsāk cīņu pret tām, 

lai padarītu tās nekaitīgas vai aizdzītu prom. Tā ir īsta cīņa, kas izraisa paaugstinātu temperatūru, ko mēs 

pazīstam kā drudzi. - Arī dvēselei ir uzdevums barot ķermeni. Smalkāko dzīvības spēku, ko ķermenis 

uzņem ar pārtiku, dvēsele nodod visiem ķermeņa orgāniem, lai katrs no tiem saņemtu tam labvēlīgās 

smalkās dvēseles enerģijas. Bet, kad mēs ēdam un dzeram pārāk daudz, mēs jūtam, ka mūsu dvēsele kļūst 

blāva un gausa, jo tā ir pārāk aizņemta ar miesas rūpēm un tāpēc uz kādu laiku zaudējusi savu 

dzīvesprieku. 

Šis nelielais pētījums būtu nepilnīgs, ja tajā netiktu izskaidrotas arī attiecības starp dvēseli un garu, kā 

arī pateikts, kas ir gars un kādi ir tā uzdevumi. Pirmkārt, kas tā nav: to nedrīkst jaukt ar "prātu". Gars 

cilvēkā ir Dievišķā Gara, Dievišķās Mīlestības, Dievišķās Gaismas dzirksts. Tā nes sevī visas dievišķās 

īpašības, tāpēc Dievs mūs sauc par saviem attēliem, un mēs varam saukt Viņu par Tēvu. Tomēr mūsu 

garam ir pastāvīgi jāgūst spēks no tā izcelsmes avota: caur lūgšanu un garīgo pacēlumu, kā arī caur 

dievišķo atklāsmju studēšanu. Tikai tādā veidā tā var palikt aktīva un dzīva un sniegt cilvēkam mīlestību, 

gudrību un spēku, lai viņš spētu pildīt Dieva baušļus. 

Saskaņā ar Bībeles stāstījumu par to, kā Dievs iepūš savu dzīvības elpu Ādama degunā, Radītājs 

Ādamā ielicis dievišķas izcelsmes cilvēka garu. Kopš tā laika šis neredzamais žēlastības akts atkārtojas 

katra cilvēka piedzimšanas brīdī, kad dvēselē iemājo gars. Dvēsele ir it kā apvalks garam, tāpat kā 

ķermenis ir apvalks dvēselei. Gara uzdevums tagad ir apgaismot dvēseli, apveltīt to ar dievišķajiem 

tikumiem. Tomēr šajos centienos gars nedrīkst piespiest dvēseli; dvēselei brīvi jāpakļaujas gara vadībai. 

Dvēsele, kas iemiesojusies cilvēkā, sākumā ir pilnībā vērsta pret ķermeni un ir gatava izpildīt visas 

savas vēlmes. Un tādā pašā mērā, kā attīstās ķermenis, nostiprinās arī dvēseles zemiski jutekliskās 

īpašības, ko tā joprojām nes sevī no sava ilgā attīstības ceļa. Šeit sākas gara uzdevums. Ar mīlestību un 

pacietību viņam caur sirdsapziņu jāmāca dvēselei, ka tai jāatmet zemākās un ļaunās tieksmes un jāpārvar 

miesas zemes kārības, ja tās ir nelikumīgas. Ja gars atrod dvēseles sadzirdēšanu, tad tas ir guvis lielus 

panākumus, pat ja vienmēr ir recidīvi, kuros dvēsele piepilda miesas zemiskās vēlmes. Ja dvēsele turpina 

būt atvērta gara pamudinājumiem, garīgie tikumi arvien vairāk un vairāk iekļūst tajā, un tajā pašā laikā tā 

kļūst arvien noturīgāka pret nepareizām ķermeņa vēlmēm. Šīs transformācijas sekas kļūst redzamas 

cilvēka izstarojumos: Tas ir cilvēks ar labām domām un tīrām jūtām; viņam piemīt pazemība, pacietība un 

laipnība, kā arī labdarība. Kad pienāk nāves stunda, gars un dvēsele atstāj zemes ķermeni pilnīgā 

harmonijā un lielā priekā, jo viņi zina, ka viņus gaida svētlaime un miers aizsaulē. Kā viens cilvēks viņi 

turpina iet iepriekš noteikto ceļu garīgajā valstībā, līdz atgūst augstāko pilnību, kāda tiem bija, kad Dievs 

tos radīja kā garīgas būtnes. Līdz ar to Dieva pestīšanas plāns ir pabeigts, un "Pazudušā dēla" atgriešanās ir 

notikusi. 

Taču cilvēka dzīves gaita var noritēt arī pavisam citādi. Kad dvēsele pretojas gara mācībām un 

mudinājumiem, tā arvien vairāk un vairāk atveras ķermeņa prasībām un zemākajām iekšējām kvalitātēm. 

Gars cīnās izmisīgā cīņā un lūdz spēku un gudrību savam Debesu Tēvam. Ja dvēsele savā brīvās gribas 

lēmumā spītīgi noraida visas gara ietekmes un pamācības, tā kļūst par juteklisko kaislību, materiālo vēlmju 

un visu savtīgo impulsu vergu. Tā nogrimst tik zemu, ka Dieva dzirksts tajā ir spiesta bezdarbībā; tā kļūst 

par gūstekni garīgajā čaulā, un tad cilvēks ir "garīgi miris". - Šajā posmā kļūst skaidrs, ka gars un dvēsele 

ir divi dažādi spēki. Kamēr gars ir notiesāts uz bezdarbību un ar sirdsapziņas starpniecību sevi vairs 

neizjūt, dvēsele "bezapziņas" cilvēkā dzīvo ļoti intensīvi (citādi ķermenis būtu nedzīvs), un tās ļaunie 

netikumi tad izpaužas domās un vārdos, sajūtās un darbos cilvēka ārējā sfērā. Dievs neatstāj Savu bērnu 

šajā pazaudētajā stāvoklī. Kad dvēsele nevēlas dzirdēt sirdsapziņas balsi, Dievs uzrunā to caur tās 

materiālā ķermeņa slimībām un daudzām grūtībām. Daudzos gadījumos dvēsele sāk pārdomāt un ir gatava 

ieklausīties Gara pamudinājumos nožēlot grēkus. Šādā veidā notiek pārmaiņas, un dvēsele brīvprātīgi 
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pakļaujas gara vadībai. Viņš piesaista to pie Sevis, caurstrāvo to ar garīgiem tikumiem, un tā viņi kopā iet 

grūto augstākās attīstības ceļu, līdz Dievs viņus aicina prom no zemes dzīves. 

Diemžēl ir neskaitāmi gadījumi, kad dvēsele turpina darīt ļaunu, neskatoties uz labajiem gara 

pamudinājumiem, ko sniedz sirdsapziņa, un neskatoties uz pārbaudījumiem. Kad šādu dvēseli pārsteidz 

nāve, pēcnāves dzīvē to gaida skarba atmoda. Tur tā vairs nevar izvairīties no sirdsapziņas balss, kas to 

nemitīgi apsūdz par nepaklausību dievišķajiem baušļiem, par ļauniem darbiem un zemām kaislībām. Šīs 

pašapsūdzības dvēselei sagādā vislielākās sāpes un kalpo tās attīrīšanai. Kad dvēsele apzinās un nožēlo 

savus pārkāpumus, tās atmodinātais gars var vadīt to tā, ka soli pa solim tā atbrīvojas no savām ļaunajām 

tieksmēm un apgūst dievišķos tikumus. Gadījumos, kad dvēsele paliek spītīga savā ļaunumā, tā sagatavo 

sev nelaimīgu eksistenci. Tā kā tai vairs nepieder zemes ķermenis un, no otras puses, tā nevar iekļūt arī 

garīgajā sfērā, tā bezmērķīgi klīst pa zemi cilvēku tuvumā. Tad viņu piesaista tie, kuru sliktās domas, 

ļaunie darbi un zemās kaislības sakrīt ar viņas pašas dabu. Tā "iemitinās" viņos, ietekmē viņus uz ļaunu, 

un šis stāvoklis var novest pie apsēstības, kad tā kļūst arvien ļaunāka un ļaunāka ar šādiem cilvēkiem. 

Zemes dvēseles atbalsta vardarbības aktus, mulsina prātu un izraisa slimības; tās ir pastāvīgs drauds visiem 

cilvēkiem. Taču ir arī aizsardzība: cilvēki, kas savu dzīvi orientē saskaņā ar Dieva gribu un sūta labas 

domas un jūtas, ir ieskaujami ar tām kā ar aizsargpārklājumu, no kura atlec zemāko dvēseļu ļaunās gribas 

uzbrukumi, jo viņu čuksti šajos cilvēkos neatrod atbalsi un uzreiz tiek noraidīti; turklāt labas gribas cilvēki 

var un viņiem vajadzētu palīdzēt labticīgajām dvēselēm ar savu lūgšanu un gaišu domu sūtīšanu. 

Dievs neaizliedz tumšo dvēseļu ļaunos darbus, jo Viņam ir jārespektē viņu brīvā griba. Taču pienāks 

diena - parasti pēc ļoti ilga laika -, kad dvēsele nogurs no savas nožēlojamās eksistences un ar riebumu 

atskatīsies uz saviem apkaunojošajiem darbiem, ko tā ir izraisījusi. Ja tā godīgi nožēlo grēkus un lūdz 

piedošanu un palīdzību, tās gars var iejaukties tajā pašā brīdī un maigi to vadīt. Tad arī gaismas gari un 

Dieva eņģeļi ir gatavi viņai palīdzēt un pamācīt. Tagad pacelšanās garīgajā sfērā var sākties soli pa solim. 

Cilvēka gars - kā dievišķā dzirksts mūsos - ir pretstatā ķermenim, bet dvēsele ir starp abiem. Tai ir 

jāizvēlas gars vai ķermenis, jo tā nevar vienlaikus kalpot diviem kungiem. Ja tā izvēlas garu, tad tā ir 

gatava pieņemt sevī dievišķo un pakļauties gara vadībai. Ja viņa izvēlas ķermeni, tad viņa pakļaujas miesas 

vēlmēm, un viņā pastāvošās tieksmes var pilnībā izpausties. Praktiski ir tikai divi pāri, un tādēļ Kungs 

Savās mācībās nemin dvēseli vai tās funkcijas, piemēram, prātu, domas, jūtas utt., tik bieži kā garu un 

ķermeni. Visbiežāk tiek runāts par "garu" - kā par svarīgāko daļu -, tāpēc pēc iepriekš minētajiem 

skaidrojumiem ir saprotams, ka vispārējā norāde uz garīgo būtni ietver arī dvēseli, pat ja starp "garu" un 

"dvēseli" vēl nav panākta pilnīga vienotība. - Jaunajās atklāsmēs Dievišķais Skolotājs ļoti bieži runā par 

gara cīņu pret ķermeņa ietekmi. Saskaņā ar iepriekšējiem skaidrojumiem tas ir jāsaprot tā, ka tā ir gara cīņa 

ar dvēseli, kad dvēsele ir pilnībā "miesīga", t.i., pilnībā pakļauta ķermeņa un visa materiālā ietekmei. Jo 

miesu nevar vadīt tieši gars, bet tikai caur dvēseli. 

Lielais dzejnieks Gēte ar smalku jūtīgumu izjuta abus pretējos spēkus, un savā "Faustā" viņš šos vārdus 

ielika vienas personas mutē: 

"Divas dvēseles mājo "ah"! manās krūtīs, 

Viens vēlas atdalīties no otra; 

Tas, kas tur rupjā mīlestībā iekāri 

Pieķeršanās pasaulei ar pieķeršanās orgāniem; 

Otrs piespiedu kārtā paceļas no putekļiem 

Uz augsto senču valstībām." 

Viņš runā par "divām dvēselēm" savā krūtīs: viens spēks, dvēsele, ir mīlestības kārības, zemes 

domāšanas un vēlmju verdzībā. Otrs spēks, gars, vēlas atbrīvoties no jūtu un materiālisma gūsta un 

pacelties uz augstām sfērām, uz Dievišķo Garu, no kura tas ir radies. Tas ir konflikts starp garu un dvēseli, 

kad dvēsele vēl nav pārvarējusi miesas dabas zemākās vēlmes. 
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Dievs meklē arī lepnus, nepaklausīgus cilvēkus. 

uzvarēt un pārveidot  51 

Vārds pret veltīgu tiekšanos pēc atzinības: Patiesi 

Pazemīgais nevēlas būt pārāks par citiem  54-56 

 

Instrukcija 48 

Jaunā Dieva vārda lielums un nozīme 

un noraidījums no cilvēku puses  5-9 

Patiess miers sasniedzams tikai piepildoties 

par dievišķajiem likumiem  11-15 

Kunga Vakarēdiena nozīme un simbolika  21-25, 46 

Zeme kā attīrīšanās un attīstības vieta52-54 

Patiesā Kristus krusts - Sekošana 64-70 

 

Instrukcija 49 

Cilvēka ciešanas nenāk no Dieva, 

bet tās ir sekas tās pašas pagātnes kļūdām2-5. 

Izpirkšana caur Jēzus upurēto nāvi stājas spēkā tikai tur, 

kur cilvēks atdarina Jēzus piemēru  7-9 

Brīdinājums pret paštaisnību  9-11 

Jaunais vārds cilvēku viedokļu un šaubu konfliktā - jaunais ciešanu ceļš 

Kristus  12-23, 40 

Ne tikai noteiktās dienās, bet vienmēr 

mēs godinām Dievu  30-32 
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Debesu Tēva rūpes par saviem bērniem .  48 

Pilnvarojums par nosūtīšanu un izplatīšanu 

Dieva Vārds  43, 49-53 

Ne tikai garīgā, bet arī materiālā palīdzība 

kaimiņam ir nepieciešams 

 

Instrukcija 50 

 

55 

Lūk, es stāvu pie durvīm un klauvēju 1 - 7  

Aizlūdziet par tautām, lai Dieva Gars būtu tajās. 

var atklāt 12 

Cilvēks - Debesu valstības "Pazudušais dēls" 

Garīgai lūgšanai nav vajadzīgas lūpas  

darbojas 13 - 21  

  

Tikai tas, kas notiek no spontānas mīlestības un 

labestības. 

Vērtība Dieva priekšā          

  

36-37 

Intelektuālā stipendija kā šķērslis 

garīgā izziņa un sajūtas  

 

40-41 

 

Marija kļuva garīga, pateicoties Jēzus vārdiem pie krusta. 

  

Vīriešu mātes, kas izmantoja 45 - 48 

 

Instrukcija 51 

Cīnoties ar atklāsmēm, 

 

59-62 

Cilvēki atzīst Dieva gudrību un mīlestību 9 

Brīdinājums par viltus atklāsmēm un viltus mācībām. 27 

Cilvēki ir daļēji atbildīgi par šodienas stāvokli.  

Pasaule - viņš tagad pļauj to, ko sēja agrākos laikos  33  

Apstākļi, kas pavada Kristus garīgo atgriešanos .  45  

Visdrošākais ceļvedis pie Dieva: sirdsapziņa  46 

Mums ir jāuzlabo materiālā un garīgā 

Atbilstība likumiem  47-53 

Tagad ir tiesas laiks  61-71  

 

Instrukcija 52 

Garīgais Izraēls ir aicināts izplatīt  

jauns vēstījums vārdos un darbos 

Dieva mīlestība un žēlastība ir arī Viņa 

 

1-22 

atkritēju bērni 

Šajā laikā Dievs no saviem mācekļiem prasa. 

 

26-27 

Nav asins upuris 

Debesis un elle ir dvēseles stāvokļi, ko cilvēks pats izraisa 

ar savu 

 

28 

laba vai ļauna domāšana un rīcība Kara zvērības liks šo 

cilvēku lepnajām un petrificētajām sirdīm nožēlot un 

 

31-37 

Dievs nāk arī pie tiem, kas Viņu nepazīst, pie tiem, kas 

Viņu nepazīst, pie tiem, kas Viņu nepazīst. 

 

40-41 

Meklēt nepareizas formas 

Nepieciešamība pēc spiritualizācijas un tiešas 

 

48 

Savienojums no mūsu gara ar Dieva Garu 49-53   

Cilvēkam nevajadzētu ne baidīties, ne sērot par aiziešanu uz citu pasauli.  

un arī mākslīgi neaizkavē  55-58  
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Visi cilvēki no savas izcelsmes, garīgi un fiziski, ir brāļi un brāļi.  

Māsas, starp kurām  

nedrīkst pastāvēt šķēršļi 59 - 60  

 

Instrukcija 53 

  

Lūgšanas spēks  2 

Gara cīņa par kundzību pār miesu Žēlsirdība un izpalīdzība 

tuvākajam 

  

 8-11 

- Īstas māceklības pazīme 14 - 17  

Zināšanu un gudrības attīstība 20 - 22  

Izpirkšanas krusts par savu vainu un krusts. 

un upuris par citiem 24 - 25  

 

Elijas darbs dažādos laikos 34 - 44    

"Un viņu darbi viņiem seko" 49 - 50   

Vecā un jaunā Izraēlas tauta 52 - 55 

Armagedons zemes un garīgajā līdz 

 

uz gaismas uzvaru 56 

 

  

Instrukcija 54 

Izmēģinājumi un ciešanas kā nepieciešami līdzekļi  

par pilnību  

Kungs nav saistošs vai draudēt ikvienam ar Viņa 

 

2-9 

jauns vārds, bet dod jaunu cerību 10-15  

Vienīgā palīdzība grēcīgajai un slimajai pasaulei 16-21  

Padomi jaunajiem mācekļiem, lai viņi varētu veikt savu uzdevumu 24-34 

Ko nozīmē "garīgums"?               41 – 44    

Debesu Tēvam neviens nav "ļauns" 45 - 48 

Cilvēcei un Dieva tautai ir nepieciešama garīga 

 

Spēcīgi un pašaizliedzīgi līderi 

Kristus izpirkšanas darbs kļūst augstāks par visu 

cilvēcisko  

 67 

Nepilnības triumfs 69 - 71 

 

  

Instrukcija 55 

Mēs nevaram "aizbēgt no Dieva"  6-7, 8. 

Labi un slikti līderi tautu ir instrumenti, lai  

Dieva mērķi un vajadzība pēc aizlūgšanas 20 - 21    

Gara reinkarnācijas 22   

"Augt un vairoties" - jaunā perspektīvā 22 - 24   

Vienīgais veids, kā novērst karus 27   

Vienīgā Dievam tīkamā grēku nožēla 

Auditorijas iekšējā attieksme pie 

 

40 

paziņojumi  

Mūsu lūgšanas var palīdzēt nākamajam lielajam 

 

53-54 

Samazināt vai pat atcelt eksāmenus 58   

Brīdinājums un solījums 71 - 74     

  



 

 

Dievišķās mācības Meksikā 1866-1950 

Literatūra 

 Reichl Verlag, D-56329 St. Goar, tālr.: +49 (0) 6741 1720 

Īstās dzīves grāmata, I, II, III, IV, V, VI sējumi 

Trešā Derība (arī spāņu, angļu, franču un spāņu valodā) 

Meksikas dievišķās atklāsmes (īss ievads) 

Dievišķās atklāsmes par dzīves jautājumiem 

Pravietojumi par Trešo laikmetu 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: +49 (0) 7371 929 

66 42, E-pasts: manfredbaese@gmx.de  

Dievišķā mīlestība, mūsu dzīves un visas esamības izcelsme, būtība un mērķis. 

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Patiesās dzīves grāmata, VII, VIII, IX, X, XI sējums Trešā Derība 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-pasts: info@unicon-

stiftung.de  Ievads "Īstās dzīves grāmatā" (bez maksas). 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Tīmekļa vietnes 

 

www.das-dritte-testament.com  (spāņu, vācu, angļu, franču, vācu valodā)  

www.drittes-testament.de 

www.drittetestament.wordpress.com  (daudzvalodu)  

www.tercera-era.net  (spāņu valodā)  

www.144000.net  (daudzvalodu)  
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