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Grāmatu apkalpošana mūža garumā  
 

12 sējumu darbs Libro de la Vida Verdadera (Patiesās dzīves grāmata) ir mantojums visai cilvēcei, un tas ir 

reģistrēts "Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública" Meksikā ar 

numuriem 26002, 20111 un 83848. 

Plašāka informācija par spāņu valodas oriģinālo izdevumu: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera, A.C. 

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

Par tulkojumu vācu valodā atbild Walter Maier un Traugott Göltenboth. 

Statuss: 2016. gada oktobris 

Rediģēšana (jauna pareizrakstība un izkārtojums): 

Grāmatu apkalpošana mūža garumā 

Manfrēds Bēse 

Kirchweg 5 

D-88521 Ertingena 

Tālrunis: +49 (0) 7371 929 66 42 

E-pasts: manfredbaese@gmx.de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de


 

 

 

Piezīme par šo jautājumu:  
 

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

ProVersion, kas tiek tulkota 12 valodās.  

Līdz šim ar to ir iztulkoti šādi sējumi: 

 

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  

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

Ar lielu prieku un pateicību mēs pavadām šo "Patiesās dzīves grāmatas" III sējumu ceļā uz 

izdevniecības tipogrāfiju. 

Grāmata ir ļoti rūpīgi pārtulkota no spāņu oriģinālteksta "Libro de la Vida Verdadera". 

Mēs iesakām lasītājiem lasīt pa nelielām daļām, pārdomāt un meditēt par izlasīto, lai pilnībā atklātos 

Dievišķo Mācību garīgā nozīme. 

Lai III sējums, tāpat kā iepriekšējie divi sējumi, atrod atvērtas sirdis Meksikas Garīgās atklāsmes darba 

sekotāju vidū. 

  Tulkotāji 
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 Šo sērijas "Patiesās dzīves grāmata" 3. sējumu vēlos ievadīt ar dažiem vārdiem, kas parāda, kādu 

īpašu uzmanību Kristus Savā mācībā pievērsa vācu klausītājiem, kurus ļoti nomāca briesmīgie kara 

notikumi viņu dzimtenē.  

Kā jau minēju II sējuma "Ievadā", mēs bijām grupa vāciešu, dažkārt līdz 20 cilvēkiem, kas klausījās 

Dievišķā Skolotāja svētdienas rīta mācības meksikāņu kopienas vidū. Mūs pazina un cienīja kā 

"ārzemniekus". Īpaši laikā no 1942. līdz 1945. gadam, kad plosījās Otrais pasaules karš ar savām 

zvērībām, mēs, vācieši, meksikāņu kopienā atradām drošību un mierinājumu Kristus vārdos. Kara 

notikumi smagi skāra mūs visus, un mūsu tālās dzimtenes rūgtais liktenis sāpināja mūs visus. Tikai 

Dievs vien zina, cik asaras tika izlietas un cik dedzīgas lūgšanas tika Viņam izteiktas. Šo gadu laikā 

dažādos gadījumos, bet vienmēr negaidīti, Kungs uzrunāja klātesošos vāciešus tieši savas mācīšanas 

laikā. 

Viņš mūs mierināja un pamācīja, lai mēs neatlaidīgi lūdzamies, jo, kad pienāks Viņa stunda, Viņš 

izbeigs karu, un tad ─ ātrāk un ātrāk, nekā cilvēki sagaida ─ notiks mūsu dzimtenes atjaunošana. Taču 

tajā pašā laikā Viņš mūs arī pamācīja, lai mēs atkal augstprātīgi neejam pa savu ceļu, bet pakļaujam 

savu gribu Viņa gribai, jo mums vēl ir jāizpilda lieli uzdevumi Viņa darbā. Viņš arī mudināja 

meksikāņu draudzes locekļus, kuri uzmanīgi klausījās, neiestāties par tiesnešiem, jo viņi neko 

nesaprot par kara priekšvēsturi. Šie vārdi bija balzāms mūsu brūcēm, jo mēs kā vācieši cietuši no 

pasaules mēroga apsūdzībām, ka esam galvenie kara vaininieki.  

Tam ir dziļa nozīme, ka Meksikas garīgās mācības draudzēs kā ārzemnieki klausījās gandrīz tikai 

vācieši. Iemesls ir tas, ka saskaņā ar Dievišķā Skolotāja teikto vācu tautā ir liela "Izraēla sēkla", t.i., ka 

šīs cilvēku dvēseles jau sen ir iemiesojušās ebreju tautā. Tikai Dievs zina šīs būtnes, kas ir izkaisītas 

pa visām tautām un reliģijām, un šajā Trešajā Laikā Viņš tās garīgi pulcē un kopā ar tām veido Savu 

garīgo Izraēlu. 

Turpmāk plašākam lasītāju lokam tiks parādīta Kristus uzruna vāciešiem 1945. gada 6. maija 

instrukcijas laikā. 

Valters Maijers 

Dievišķā Skolotāja vārdi vācu klausītāju grupai mācīšanas laikā 1945. gada 6. maijā  

Es jūs sveicu, Mani mīļie bērni, es jūs sveicu! Redzi, svētītā Israēla tauta, jūsu vidū ir šie Mani ļoti 

mīļotie bērni. Es vēlos, lai viņi pie jūsu krūtīm atrastu Mana Gara siltumu, cieņu un brālīgu mīlestību. 

Es gribu, lai viņiem tiktu ļauts pieķerties tuvu, ļoti tuvu tavai Sirdij. Atcerieties, ka es viņiem esmu 

uzticējis lielu uzdevumu. Esi tiem žēlīgs, tāpat kā Es esmu žēlīgs tev. Neesiet tiesneši, svētītie ļaudis, 

jo patiesi Es jums saku: jūs neko nezināt par to, kas pašlaik notiek pasaulē, tikai Es zinu, jo jūs redzat 

un spriežat par lietām pēc sava prāta. Bet aiz visiem notikumiem ir Mana roka, ir Mans taisnīgums, ir 

Mani Dievišķie nodomi no mūžības sākuma, kam nav sākuma. Tātad, ko jūs varat spriest pareizi un 

ko jūs jau zināt? Šīs (vācu) tautas klēpī ir daudz Izraēla sēklu, liela sēja no Jūdas, tās cilts, kas Pirmajā 

Laikā ņēma rokās ieročus, lai Izraēla tautai atbrīvotu ceļu uz Kanaānu. Tagad tā ņēma rokās ieročus, 

lai izcīnītu sev vietu pasaules priekšā. Bet es to nogrāvu, es to apturēju un teicu tai: ne tāpēc, ka tu 

nesi Jūdas zobenu, tu vari būt augstprātīgs pasaulē.  

Pārdomājiet un izturiet, jo Es jūs uzmodināšu, kas vienmēr esat Man ticējuši. Es jums došu jūsu maizi, 

jūsu mājas. Es darīšu jūs vienlīdzīgus ar citām tautām un tās darīšu vienlīdzīgas ar jums. Neviens 

nebūs ne mazāk, ne vairāk vērts. Pienāks laiks, un pēdējais atkal būs pirmais savas pazemības dēļ. 

Tāpēc es jums saku: Tikai klausieties Manā Vārdā, iedziļinieties tajā un ļaujiet savām lūpām klusēt. 

Bet jūs, Mani mīļie bērni (ar to domāti vācu klausītāji), nāciet pie sava Glābēja, nevis pie sava 

tiesneša. Tava lūgšana kā dedzināms upuris, kā smaržīga esence uz Mana troņa augstumu. Dienu pēc 

dienas un nakti pēc nakts tavs gars ir bijis kā tavas tautas, tavas tautas sargs. Ak, ja vien Mana Israēla 
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tauta no šīs tautas (Meksikas) pildītu savu garīgo pienākumu kā jūs, cik tālu tā būtu tikusi uz priekšu! 

Bet neesiet tukši, turpiniet pildīt savu pienākumu un arī turpmāk esiet dedzīgi, mīliet un cieniet cits 

citu, jo jūs nezināt stundu, kad Mana roka jūs sūtīs tālāk. Tad es sagatavošu ceļu, un jūs virzīsieties uz 

priekšu. 

Vienreiz es tevi jau esmu uzticējis Hosē (draudzes vadītājam), un arī šoreiz es tevi uzticēšu viņam. 

Kāpēc? 

Lai Viņš jūs sagatavotu būt par Mana Trīsvienības Marijas Garīgā Darba vēstnešiem, kas šajā trešajā 

laikmetā ir parādījies šajā Meksikas tautā, un lai Viņš jūs sūtītu tālāk ar šo zīmi, ar šo Darbu, ar šo 

mīlestību, ar šo dedzību un ar šo Likumu, un ka, Kad jūs būsiet tālās tautās, jūs varat sazināties ar 

manu dēlu Hosē, un viņš ar prieku sitīs jūsu sirds melodisko zvaniņu un dziedās hosanna, jo sēkla ir 

iesēta svešā zemē, un pienāks brīdis, kad Mans Vārds tiks pasludināts šajā zemē. Kad pienāks šis 

brīdis? Kad esat droši progresējuši un saņēmuši Manas pamācības. Vienmēr palieciet vienoti ar Manu 

tautu (tas vispirms nozīmē baznīcu Meksikā), saglabājiet lēnprātību un pazemību. Šobrīd Es atkal 

ļauju jums sajust Mana dzemdes siltumu. Palieciet veseli un veseli. Nebīstieties, caur jums tūkstošiem 

un tūkstošiem saņems Manas svētības, ne tikai no jūsu tautas. Lūdziet Mani ne tikai par viņiem, 

lūdziet Mani par visiem. Šobrīd Es piešķiru jūsu garam augstāku attīstības līmeni, un Es paceļu jūsu 

sargeņģeļu garu augstākā gara sfērā, tos garus, kas pilni spēka, ko Es jums esmu sagatavojis. Šie 

aizstāvji arī turpmāk būs ar jums gan šeit, gan šajā valstī.  

Neuztraucieties, Mani bērni, tiks iznīdētas tikai sliktās un nezāles. Es saudzēšu kviešus, Es saglabāšu 

labos augus, un Es tos izmantosim, un tie nesīs augļus. Kad? Kad būsiet gatavi tos kopt, jo tāda ir 

Mana griba. 

Saņemiet Manu spēku, saņemiet Manu mieru un neatlaidīgi sargājieties un lūdzieties. Turpiniet būt 

vienoti ar Manu Dēlu Hosē, lai tad, kad pienāks laiks, jūs varētu pildīt savu uzdevumu pēc Viņa 

pavēles, paklausot Manai gribai. 

Ko jūs lūdzat no Manis par šīm vietām (jūsu dzimtenē)? Jā, patiesībā tas ir tas pats, ko jūs Man esat 

lūguši tik daudzas reizes: miers, piedošana, dziedinošs balzāms un taisnīgums, un patiesi Es jums 

saku: Es, kas esmu Dievišķais Taisnīgums, Mīlestība, Balzāms, Perfektā Auss, šajā brīdī tuvojos 

cilvēkiem un apsedzu tos ar Savu Roku, uzvelku tos Savā klēpī un ļauju asinīm plūst no Savas puses, 

kas ir balzāms, lai dziedinātu daudzus slimniekus. 

Gariem, jūs, kas raugāties uz šiem aizlūdzējiem no aizsaules, redziet, cik daudz jūs esat sasnieguši un 

joprojām sasniedzat. Saņem Gaismu, o garīgā pasaule, Es noņemu ēnas, ķēdes un asinis. Es jūs 

aplaistīju ar mieru savā vārdā, jo Es esmu Tēvs, Dēls un Svētais Gars. 

Turpiniet vērot, Mani mīļie bērni, izturiet ciešanās, un beigās jūs būsiet pilni prieka. Jūs atkal nāksiet 

pie Manis raudādami, bet tad Es jums sacīšu: izmetiet bēdas no savas sirds un sapratīsiet, ka Es esmu 

Dzīvība un ievedīšu jūs (patiesā) dzīvē, jo tāda ir Mana Griba. 

Celieties, ņemiet krustu un sekojiet Man, Mani mīļotie bērni! 
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Instrukcija 56  
1 Ar prieku Savā Garā Es redzu jūs klausāmies Manu Vārdu. Uz šīm tikšanās vietām jūs nākat pūļos, 

lai atsvaidzinātos no Manas mīlestības mācības. Ne visi nāk, lai Mani uzklausītu, lielākā daļa nāk cerībā 

uz atvieglojumu no ciešanām vai atbrīvošanu no sirdssāpēm. Daudzi ir aicināti, bet maz ir to, kas Man 

seko. Šeit ir daudzi no tiem, kuri labprāt būtu gribējuši dzirdēt Rabīna balsi Otrajā Laikā, bet kuriem 

nebija iespējas Viņu iepazīt. Ir arī tādi, kas varēja Viņu dzirdēt, bet negribēja. Vieni un citi šajā laikā 

labprāt uzklausa Manu Vārdu un negaida, kamēr Es to atsaucu, lai vēlāk no jauna sūdzētos par savu 

nolaidību. Tāpēc es nerunāju tukšumā. Lai gan daudzi nav ieinteresēti Manā Vārdā, ir daži Mani bērni, 

kuri zina, kā to sargāt kā nenovērtējamas vērtības dārgakmeni, lai to darītu zināmu cilvēcei, kad pienāks 

īstais brīdis. 

2 Ar žēlastību un mīlestību Es esmu nācis pie visiem un devis sajust Savu klātbūtni daudzos veidos. 

Vieni ir redzējuši Mani ar savu garīgo seju, citi jūt Manu spēku, kas liek viņu būtnei drebēt, citus dziļi 

aizkustina Mana Vārda garīgā jēga, vēl citi jūt, kā Mana Gara miers apņem viņu sirdi. Slimie piedzīvo, kā 

viņi atveseļojas no savām slimībām pie Maniem glāstošajiem Vārdiem, un grēcinieki jūt, ka uz viņiem 

raugās caururbjošs un caururbjošs skatiens, kas iekļūst viņu dvēselē. Tur jūs esat teikuši: Kungs ir ar 

mums. 

Kad Mani mācekļi otrajā laikmetā jautāja Man, vai Es atgriezīšos, Es devu viņiem apsolījumu, ka no 

jauna būšu cilvēces vidū, un pateicu viņiem, kādas būs zīmes, kas iezīmēs Manas atgriešanās laiku. Pagāja 

daudzi gadsimti, līdz parādījās šīs zīmes, kas pasludināja Manu jauno atklāsmi, kā jūs to redzat piepildītu 

šodien. Ja pēc 1800 gadiem, kas cilvēcei bija mūžs, Es esmu uzticīgi izpildījis Savu solījumu jums, vai jūs 

ticat, ka tagad, kad Es esmu pasludinājis Savu aiziešanu uz 1950. gadu, Kungs neturēs Savu vārdu? 

3 Kad teologi un ļaudis, kas pētīja iepriekšējo laiku Svētos Rakstus, redzēja piepildītas zīmes, ar 

kurām Es jums pasludināju Savu atgriešanos un Savu klātbūtni jūsu vidū, un kad viņi redzēja, ka pagājis 

laiks, bet viņi neredzēja Mani atnākam, viņi skumji aizvēra savas grāmatas, uzskatīdami, ka viņi kļūdījās 

attiecībā uz laiku un zīmēm, nezinādami, ka viņi ir atzinuši, kas bija pareizi. Viņi nezināja, ka Es esmu 

klāt un runāju ar jums šādā formā. Bet Es jums saku, ka pavisam drīz, kad cilvēcei kļūs zināmi 

pierādījumi, ka Es biju ar jums, visi varēs redzēt, ka Mana Manifestācija notika tieši tajā laika posmā, kad 

bija jāīstenojas pravietojumiem. Kāds prieks būs daudzās sirdīs, un kāda interese būs izjautāt Manus 

mācekļus un arī meklēt jaunos Rakstus! 

4 Šajā laikā ne tikai daži bija Manas atklāsmes liecinieki, bet arī tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku, 

kuri, dzirdot Manu Vārdu, juta, kā viņu sirdis plosās no mīlestības vai bailēm. Daudzi no viņiem būs Mani 

uzticamie liecinieki un Mani labie mācekļi, kas neatstās Mani, kad Mans Vārds tiks tiesāts tribunālos un 

padomēs, un kas apliecinās Manu patiesību ar saviem mīlestības darbiem. 

5 Patiesi es jums saku, starp šiem ļaudīm šeit nav neviena, kuru nejaušība ir celta. Es atkal apliecinu 

jums, ka neviena lapa nenokrīt no koka bez Manas gribas. Katra no jums dzīvē ir iemesls, kādēļ esat šeit 

ieradušies, lai liecinātu par Manu Vārdu. Jūs esat nākuši no dažādiem ceļiem, no dažādām sektām, 

reliģiskām kopienām un doktrīnām, klupdami uz ceļa akmeņiem un krājot savā garā pieredzes gaismu. 

6 Kad tu šeit ierodies, tu sajūti nezināmu spēku, neizskaidrojamu šķidrumu, un tu jautā sev: Kas tas 

varētu būt? No kurienes nāk šis vārds, kas dziļi aizkustina, un šis miers, kas plūst caur sirdi? Es jums 

atbildēju: Tas ir jūsu Tēvs, kas jūs stiprina. Taču Es ne piespiedu jūs ticēt Manai klātbūtnei šādā veidā, un 

nav arī vajadzības piespiest jūs ticēt, jo Es esmu acīmredzami un taustāmi ar jums, un pietiek pat ar nelielu 

jūtīgumu, lai Mani uztvertu. 

7 Šis ir laiks, lai jūs saprastu, ka jūsu brīvās gribas izmantošana ir nepareiza un ka tagad jūs gaida 

garīgās misijas izpilde cilvēces vidū. Redziet, es nevērtēju jūsu iepriekšējos darbus, lai pēc tam jums 

pateiktu, vai esat cienīgi saņemt šo misiju vai nē. Jo ne jau nejauši esat nākuši uz šo pasauli, tā ir bijusi 

Mana griba. 

8 Domājiet par savu likteni, jautājiet par to, kas jums ir neizskaidrojams, un Es jums atbildēšu. 

Neviens, kas ir jautājis Manas sirds noslēpumu kambarī, nav palicis bez atbildes. Jo tajā brīdī jūsu gara 

gaisma atspīdēs un atklās lielās dāvanas, ko esat saņēmuši no sava Kunga. 

9 Es vēlos, lai jūs paceltu savu garu un meklētu Manu gudrību bezgalībā. Šajā ziņā ņemiet par 

paraugu rakstniekus un zinātniekus, kurus es pārsteidzu nakts vidū, kamēr vieni meklē iedvesmu, bet citi - 



U 56 

10 

atbildes uz dabas pamatjautājumiem. Es negribu teikt, lai jūs meklētu uz šīs zemes to mācību, kas jums 

nesīs slavu cilvēku vidū. Es vēlos, lai šis pacēlums un diženums būtu iekšējs un lai viss, ko jūs sasniedzat 

savā cīņā un mācībās, būtu dzīves un mīlestības augļi jūsu brāļiem. 

10 Kad es tuvojos zinātniekiem, kas ir iegrimuši savās pārdomās un ir novecojuši savās studijās, es 

viņiem jautāju: "Kāpēc jūs tik daudz strādājat? Par ko jūs tik ļoti cīnāties un ciešat?" Bet nav bijis neviena , 

kas man būtu teicis: "Skolotāj, es cīnos par cilvēces mīlestību." Viņi mīl zinātni, un tās labā viņi upurē 

savu dzīvi. Bet tiem, kuri, cēlu mērķu iedvesmoti, prata jautāt, ir atklātas lielas zināšanas, kas cilvēcei 

vienmēr ir devušas saldus augļus; tas ir pierādījums tam, ka Tas, kas iedvesmoja šo gaismu, esmu bijis Es. 

Bet tie, kas meklēja dabu bez mīlestības un cieņas, ir iestrēguši pašā ceļa sākumā vai nonākuši postā, jo 

viņu iedvesmoja nevis labestība, bet gan iedomība, naids un ambīcijas. 

11 Bet, tāpat kā cilvēkam tiek atklāta zinātne, arī es caur iedvesmu dodu viņam gaismu garam. Šādā 

veidā Es runāju ar pirmo laiku patriarhiem, tāpat Es iedvesmoju Mozu, kuru Es padarīju par Mana Vārda 

nesēju, lai Viņš runātu ar Manu tautu, un Es diktēju viņam likumus un dzīves noteikumus, kurus viņš 

pierakstīja, lai tie tiktu iemūžināti un lai nākamās paaudzes tos zinātu. 

12 Pēc tam, kad Kristus bija uz zemes, Viņš apgaismojis četrus apustuļus par Savu mācību un devis 

viņiem iespēju atcerēties Viņa dievišķo Vārdu savā garīgajā apcerē un sajūsmā, lai viņi varētu nodot 

cilvēcei to, ko viņu gars spēja saņemt ar sava intelekta palīdzību. Tie bija Marks, Lūka, Matejs un Jānis. 

13 Pienāks diena, kad grāmatas tiks iemestas ugunī kā nederīgas, un tas notiks tad, kad to garīgais 

saturs iemitināsies jūsu sirdī un jūs ievērosiet tajās ietverto likumu. Bet pirms tam šis pēdējais testaments - 

cīņas rezultātā - tiks apvienots ar pirmajiem diviem, kā tas notika ar pirmo un otro. 

14 Šodien Es neesmu aprobežojies ar to, ka runāju ar jums tikai par tagadni. Daudz esmu jums runājis 

par pagātnes laikiem un pat jau iepriekš devis jums nākotnes pravietojumus. Es jums esmu atklājis to, kas 

no jums bija apslēpts, Es esmu iztaisnojis to, kas bija viltots, un Es jums esmu atklājis nākotnes 

notikumus. 

15 Svētīgi tie, kas gatavojas, jo rīt viņi zinās, kā ar labu gribu lasīt šo mācību, kas runā jums par 

cilvēces likteni, par tautu nākotni un par Gaismas uzvaru, kas ir mīlestības, miera un taisnīguma uzvara. Šī 

mācība padarīs cilvēku patiesi brīvu, jo tad, kad viņš domāja, ka ir brīvs, bēgot no savas sirdsapziņas un no 

Maniem Likumiem, viņš nezināja, ka viņā ir īpašības, spējas un dāvanas, kuras viņš nezināja, kā attīstīt, un 

tādēļ viņš, tā vietā, lai būtu brīvs, ir bijis vergs pats sev, vergs savai nezināšanai. Kā gan šāda cilvēce 

varētu sajust Manas Valstības mieru savā sirdī un nest Mani savā sirdī, ja cilvēku prātus aptumšo 

ambiciozi, materiālistiski mērķi, ja viņu sirdis pukst cilvēciskām kaislībām un viņu dvēseles ir 

materializētas? 

16 Šī cilvēce ir garīgi mirusi, bet Es, kam ir spēks uzmodināt mirušos, aicinu to atpakaļ uz dzīvi un 

bruģēju tai ceļu uz laiku, kad cilvēki atbrīvos savas dvēseles, apzināsies savas dāvanas un ar to palīdzību 

sasniegs progresu un augstāku attīstību. 

17 Šodien jūs sākat izmantot visas gara spējas. Tas jūs pacels no bezdibeņa. 

18 Šeit ir tauta, kas ar līdzjūtību ilgojas pēc Mana Vārda un vēlas apkopot Manas mācības, jo viņi 

zina, ka laiks, kad Es varu izpausties caur cilvēka saprašanas orgānu, ir īss. 

19 Izmantojiet Manu mācību, ak, mācekļi! Pēc tam ejiet bez bailēm, lai izplatītu Manu Vārdu un 

Manas mācības starp cilvēkiem. Neesiet nomākts, saskaroties ar tiem, kas mēģina ar teorijām atspēkot jūsu 

misiju. 

20 Cilvēce meklē, nezinot, ko vēlas. Šodien es nāku, lai jums pateiktu: es esmu tas, ko jūs meklējat. 

Kurš no mums neilgojas pēc miera? Kurš negrib zināt patiesību? Kas nevēlas saglabāt savu veselību? 

21 Jums mani jāmeklē, jo uz zemes nav miera un trūkst labas gribas cilvēku. Bet Mana taisnība ir 

nākusi, Tā Kunga diena ir klāt. 

22 Ja cilvēks pildīs Manu gribu, pat dabas spēki nolieksies viņa priekšā kā kalpi. Kamēr cilvēks 

turpinās nepaklausīt, tikmēr stihijas tiks atbrīvotas un liks viņam saprast, ka viņš nav harmonijā ar visu 

radīto. 

23 Es nenākšu kā Savu bērnu pretinieks. Es nāku tikai tādēļ, lai iznīcinātu grēku, lai jūs varētu iepazīt 

Manu gaismu. 

24 Lūdzieties, ļaudis, un Es jums apliecinu, ka Es pieņemšu jūsu upuri - ne materiālo, bet to, ko man 

dod jūsu gars. 
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25 Mans taisnīgums ir katrā sirdī - gan tajā, kas atver durvis Man, gan tajā, kas tās aizver pret Manu 

aicinājumu. Mans skatiens ir iekļāvīgs un spēj atklāt visu, kas tajos ir. Dažos no viņiem Es esmu atradis 

mīlestības un pazemības upuri, citos - prieku būt kopā ar Mani un pateicību par saņemtajiem labumiem. 

Dažos es atrodu cerību, citos - sāpes. Bet patiesi, Es jums saku, ka Mans altāris ik brīdi ir vairāk klāts ar 

asarām nekā ar upuriem. 

26 Šeit, pie Manis, jūs attīrīsieties no visiem traipiem. Ak, ja vien jūs spētu saglabāt šo šķīstību visu 

savu dzīvi! Taču šī garīguma un brālības atmosfēra, ko jūs radāt šajās kopības un pamācību stundās, 

pasaulē nav izplatīta. Gaiss, ko jūs elpojat, ir saindēts ar grēku. 

27 Bet jūs esat sajutuši, ka, ciktāl jūs Manu mācību padarāt par savu, ķēdes posms pēc posma, kas jūs 

savieno ar pasauli, pamazām no jums atkrīt. 

28 Es tevi tiesāju. Bet redzi, cik laipns ir tava Tiesneša vārds. Apzinieties, ka nosodījuma vietā Es 

jums dodu Savu piedošanu, lai jūs turpmāk vairs negrēkotu. Jūs paši izsakāt savu spriedumu, kad saprotat, 

ka sāpēm ir taisnība, ka tās jūs moka. Tad Es svētīju šo nožēlu un ar Savu pamācību atbrīvoju jūs no 

ciešanu kausa. Šis ir Dieva ceļš, sekojiet Man pa to. 

29 Tas, kurš ieklausās savas sirdsapziņas balsī, atpazīst un saprot savus pārkāpumus un tajā pašā laikā 

pieņem savu grēku izpirkšanu. Bet tas, kurš nesaprot savu pārkāpumu smagumu, nespēs atbrīvoties no 

saviem traipiem, un, kamēr tas nenotiek, viņš nevar nākt pie manis. 

30 Nebēgt no sāpēm. Tas, kas tev jāatceļ, ir grēks. Sāpes vienmēr ir kalpojušas, lai apturētu jūs elpu 

aizraujošā skrējienā bezdibenī. 

31 Šodien jūs vairs neesat mazi bērni un varat saprast Manas mācības nozīmi. Jūs arī zināt, ka jūsu 

dvēsele nav radusies vienlaikus ar ķermeni, kas jums pieder, un ka viena dvēsele nav radusies no otras. Šie 

mazie bērni, kurus jūs šūpojat savās rokās, savās sirdīs nes nevainību, bet viņu dvēselēs ir pagātne, kas 

dažkārt ir garāka un draudīgāka nekā viņu pašu vecāku pagātne. Cik liela ir atbildība tiem, kam ir jākopj 

šīs sirdis, lai viņu dvēseles varētu virzīties uz priekšu savā attīstības ceļā. 

32 Neuzlūkojiet savus bērnus ar mazāku mīlestību. Atcerieties, ka jūs nezināt, kas viņi ir un ko viņi ir 

darījuši. Drīzāk vairojiet savu pieķeršanos un mīlestību pret viņiem un pateicieties savam Tēvam par to, ka 

Viņš ir ielicis jūsos Savu žēlastību, lai jūs kļūtu par vadītājiem un padomdevējiem saviem garīgajiem 

brāļiem un māsām, kuru miesās jūs kļūsiet par pagaidu vecākiem pēc asinsradniecības. 

33 Pat bez šīm garīgajām zināšanām cilvēki viens otram ir līdzās savā attīstības ceļā, jo ceļš uz pilnību 

ir radīts visiem, un to līdz galam mēros visi, pat tie, kas, jūsuprāt, ir ļoti tālu no Mana Likuma. Vai jūs 

varat iedomāties, ka kāds no jums nenāktu pie Manis, pat ja mūžība iet pāri viņam? Vai perfektais Tēvs 

varēja atstāt novārtā kādu no Saviem bērniem? 

34 Mācekļi, vai tad jūs ticat, ka garīgajai būtnei pietiek ar vienu zemes dzīvi, lai pabeigtu savu 

uzdevumu un pilnveidotu sevi? - Nē, Skolotāj, - jūs ar visdziļāko pārliecību sakāt Man. 

35 Tā ir "miesas augšāmcelšanās", bet ne tādā formā, kādā to ir iedomājušies cilvēki. Kad miesa ir 

kļuvusi stingra, tā nonāk zemes iekšienē, bet dvēsele aiziet aizsaulē un gaida, līdz Mans taisnīgums to 

sūtīs, lai tā iekļautos jaunā ķermenī. Šādā veidā dvēsele un matērija apvienojas šajā pasaulē, bet ne 

garīgajā ielejā. 

36 Tā kā Tēvs jums dod vairāk nekā vienu iespēju izpildīt savu uzdevumu, jums (tomēr) nevajag 

palaist garām to, kas jums ir tagad, jo neviens nezina, cik daudz zemes dzīvību viņam piešķir Mans 

taisnīgums. Tāpēc lai gan vecais vīrs, gan jauneklis, gan bērns steidzas izpildīt viņiem uzticēto uzdevumu, 

lai atmaksātu savu parādu. 

37 Es jums arī saku, ka šis ir mirušo augšāmcelšanās laiks, jo šī Mana Gaisma iedegs ticību tiem, kas 

gāja bojā nožēlas, izmisuma un rūgtu ciešanu tumsā. 

38 Sestais zīmogs ir atraisīts, un jūsu priekšā ir atvērta Grāmata. Lukturis apgaismo Visumu, un 

Dievišķais Vārds, ko simbolizē uguns mēle, runā uz jums no Bezgalības. Tā ir Otrajā Laikā upurētā Jēra 

balss, kas pārsteidz cilvēkus, apgaismo tos un paceļ uz žēlastības dzīvi. 

39 Dzīvojiet modri, jo drīz parādīsies daudzi pravieši, un jums ir jāprot atšķirt patiesos no viltus. 

40 Cilvēki, kuru misija ir iedibināt taisnīgumu uz zemes un kuri tiek izmantoti kā Manas Dievišķības 

instrumenti, nosodīs visus tos, kas viņus pieķers melos, ikvienu, kas tirgojas ar Manu mācību un slēpj savu 

nekrietnību aiz svētuma maskas. 

41 Bēdas tiem, kas, solīdami vest cilvēkus uz svētlaimi, iegrūž tos karā un apjukumā! 
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42 Es gribu, lai Mani mācekļi dara sevi zināmus, dziedinot slimos, glābjot pazudušos, atjaunojot 

vājos. Lai izpildītu šo svēto misiju, atbrīvojieties no bezjēdzības, atmetiet visas bezmērķīgās zemes 

izklaides, nemaldiniet savu sirdi un sajūtas ar viltus skaistumu vai kaitīgiem iespaidiem. 

43 Paceliet savu garu tā, lai jūs baudītu tikai mūžīgo, skaisto un labo. Ja tā nenotiks, jūsu dvēsele, kas 

materializējusies jūsu līdzšinējā dzīvē, daudz cietīs, lai atdalītos no sava ķermeņa un visa, ko tā atstāj aiz 

sevis, un kādu laiku apjukusi un ar rūgtu sāpi klīdīs (garīgajā) telpā, līdz sasniegs savu attīrīšanos. 

44 Dzīvojiet Manā likumā, tad jums nebūs jābaidās no nāves. Bet neaiciniet un nevēlieties to pirms 

noteiktā laika. 

Ļaujiet viņam nākt, jo viņš vienmēr izpilda Manas pavēles. Gādājiet par to, lai viņš jūs atrastu 

sagatavotus, un tad jūs ieiesiet garīgajā pasaulē kā gaismas bērni. 

45 Sēdieties šodien pie Mana galda, ēdiet, lai šī maize jūs pārveidotu un jūs vēlāk zinātu, kā to 

piedāvāt tam, kam tā vajadzīga. 

46 Šodien jūs atvediet pie Maniem Vārdiem tos, kurus atrodat savā ceļā bez veselības, bez miera un 

bez ideāla. Rīt, kad Mana balss vairs nebūs dzirdama šajā formā, jūs būsiet tie, kas uzņems savus brāļus un 

baros viņus ar šo dzīvības būtību. 

47 Nekas nav atstāts nejaušībai, tāpēc viss ir noticis saskaņā ar Manu gribu. Liktenī, ko Es jums 

piešķiru, slēpjas Mans taisnīgums. Ja jūs redzat, ka ceļš ir noklāts ar ērkšķiem, patiesi, Es jums saku, ka tā 

nebija Mana Griba, kas tos uz tā izkaisīja, lai ievainotu jūsu kājas, bet jūs ejiet pa šo ceļu ar atdevi, zinot, 

ka ciešanas, ko jūs pārciešat, atbrīvos jūsu dvēseli no traipiem. 

48 Kad jūsu sirdī piedzims šī nodošanās, jūs sajutīsiet, kā Mana žēlastība bruģē jūsu ceļu. 

49 Jūs, kas tagad dzirdat Manu Vārdu, saņemiet to kā balzāmu savām brūcēm. Bet neapmierinieties ar 

Manu labumu saņemšanu, nevēloties iedziļināties Manas mācības jēgā, jo pienāks brīdis, kad jūs vairs 

nedzirdēsiet šo Vārdu, un, ja jūs nezināsiet, kā sagatavoties, lai nākamajos laikos varētu savienoties (ar 

Mani) garā ar garu, jūs jutīsieties bāreņi. 

50 Es gribu, lai tu būtu stiprs kareivis tuvojošajā kaujā, aizstāvot savu lietu, lai dzīvē viņš, līdzīgi 

Jēkabam, tiktu saukts par "stipru un gudru Izraēlu"; lai tu vienmēr būtu gatavs steigties, atbildot uz Tēva 

aicinājumu. 

51 Nekautrējieties starp šaubām un ticību, jo tad jūsu soļi nekad nebūs droši un jūsu apņemšanās 

nekad nebūs stingra. Tāpat arī neprasiet no Manis pierādījumu, lai ticētu, jo jūs nezināt, kādā veidā Mana 

taisnība varētu sniegt jums šo pierādījumu. 

52 Vai jūs nejūtat neredzamu palīdzību, kas paceļ tos, kuri ir iekrituši purvā? Vai jūs neredzat, cik 

daudz ļaužu nāk slimības laikā un atgūst veselību un dzīves prieku? Vai jūs nepamanāt, kā dzīves 

izstumtie nonāk Manā klātbūtnē un - kad viņiem atklājas dāvanas, kas viņiem piemīt, - pūļi viņus meklē 

un pat apbrīno? 

53 Atklājiet visus pierādījumus, ko Es jums esmu devis par Savu spēku un Savu klātbūtni, un jūs 

būsiet pārliecināti, ka Es ikvienam esmu devis brīnumu, lai viņš ticētu Manai atnākšanai šajā laikā. 

54 Izpratne: Kad būsiet vērsuši savus soļus uz koku ar blīvi zaļojošiem lapiem, jūs dzirdēsiet sava 

Tēva visvareno balsi tā ēnā. Mācekļi izmantos Manu Klātbūtni un jautās Man, vai augļi, ko viņi pamazām 

novāc, ir pieļaujami un patīkami Manai Dievišķībai. Uz to es jums atbildu: Ja jūs esat sējuši Manu sēklu, 

jūs gūsiet labu ražu. 

55 Kāpēc daži cilvēki dzīvo tik inertā stāvoklī? Piecelieties, apzinieties, kā mirkļi paiet, jums tos 

neizmantojot. Vēl ir laiks. Neķerieties pie darba, kad jūsu laiks jau ir īss, jo tad jūs centīsieties ar milzu  

soļiem iziet ceļu un nespēsiet neko labu sasniegt vai gūt ražu, jo sēklai ir vajadzīgs laiks, lai neko nedarītu, 

augiem, lai augtu, un augļiem, lai nogatavotos. 

56 Jau tuvojas 1950. gads, kad Es atsaucu Savu Vārdu. Tajā gadā Es atzīmēšu pēdējo no Saviem 

bērniem, un tad simts četrdesmit četri tūkstoši būs pilns skaits. Tie, kas ir dzirdējuši Manu Vārdu un zina 

savas dāvanas un uzdevumus, un kas ir izmantojuši šo žēlastību, jutīsies droši. Bet tiem, kas negribēja 

izprast šo darbu, būs daudz jācieš, būs daudz nopelnu un upuru, lai sasniegtu augstumu, kur mājo Mans 

Miers, kas ir kā vārti, kuri atveras gara priekšā. 

57 Jūs, Trešās ēras mācekļi, kas esat redzējuši atnākam Svēto Garu, esat tie, kas šajā gaismā saprot 

tagadni, pagātni un dažas nākotnes mācības. Nešaubieties, ka šis ir apgaismības laiks, taču nevajag būt 

pārlieku pašpārliecinātiem. Redziet, kā zinātnieka talants spīd kā vēl nekad agrāk. Redziet bērnu, cik 
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daudz viņš saprot no saviem pirmajiem soļiem. Apzinieties, kas notiek ap Zemi. - Jūs joprojām esat 

brazīlietis, kas meklē (citus) brazīliešus, kuri sauc pēc palīdzības bangojošas jūras vidū. 

58 Padziļināti studējiet Manu Vārdu, lai jūs varētu iegūt patiesas zināšanas par to, nevis lai ikviens no 

Manas mācības veidotu atšķirīgu teoriju. Nesagaidiet vajāšanu laiku, ja jums nav ieroču, ar kuriem sevi 

aizstāvēt. Šie ieroči būs jūsu dzīvesveids, jūsu vārds un dievkalpojums. 

59 Es neprasu, lai jūs būtu nekļūdīgi, jo vienīgais nekļūdīgais esmu Es. Tomēr es no jums pieprasu, 

lai jūs savā darbībā būtu sirsnīgi un labticīgi. Pārējo es daru, lai pabeigtu un pilnveidotu jūsu darbu, jo, 

kādi ir jūsu darbi, tāda būs jūsu alga. 

60 Ja kāds no jums izjūt skaudību pret savu brāli, jo domā, ka Skolotājs viņu mīl vairāk, un abiem 

vajadzētu pretendēt uz vietu pie Manas labās rokas, tad Es viņiem saku, ka Es nedrīkstētu jūs likt pie 

Manas labās rokas. Katram pašam tas ir jāatrisina pēc saviem ieskatiem. Patiesi, es jums saku, es nevarētu 

vienu bērnu mīlēt vairāk par otru. 

61 No Saviem otrās ēras apustuļiem Es mīlēju Jūdu ne mazāk kā Jāni. Šie gari bija pilieni no Manas 

mīlestības bezgalīgā okeāna, un, kad tie atgriezās pie Tēva, Viņš vienīgais Savos augstajos padomos 

zināja, ko katrs no tiem ir ieguvis sev. 

62 Lai cilvēce šajā laikā varētu doties Man sekot, iedziļināties noslēpumos, kurus Es jums esmu 

izskaidrojis, un piepildīties ar gaismu, ir nepieciešams, lai tai būtu brīvība garā, domās un gribā. Tāpēc Es 

esmu nācis atbrīvot dvēseles no viņu jūga un sāku gāzt troņus un karaļvalstis, gāzt scepterus un kroņus. 

Esiet brīvi, nemeklējiet šeit savu valstību vai savas debesis. Nepadariet vienkāršos cilvēkus par saviem 

vergiem un nekļūstiet par tukšuma vergiem. 

Atcerieties, ka Es jums sacīju: "Mana valstība nav no šīs pasaules, šeit nav Mans tronis un Mani spēki." 

Šeit nav arī jūsu gara valstības un tās atalgojuma. 

63 Ar patiesību es jums runāju, un ar patiesību es jums runāju arī tagad. Pēc tik ilga laika, kad Es 

jums esmu devis lielas atklāsmes, nebūtu pareizi, ja jūs, tāpat kā Pilāts, jautātu Man: "Kas ir patiesība?" 

64 Vai jūs vēlaties nākt pie Manis? Vai jūs ilgojaties kādu dienu sasniegt to, ko ir sasnieguši tie, kas 

Man ir sekojuši? - Viss, kas jums nepieciešams, lai apmierinātu jūsu vēlmes, Es jums jau esmu devis. Ja 

Es reiz kļuvu par cilvēku un tagad runāju ar jums garā, tad tas bija, lai parādītu jums ceļu, kas ved uz 

pilnību. Es esmu Mūžīgais Vārds, kas jums saka: klausieties Mani, jo 1950. gads vairs nav tālu, un tad 

jums šķitīs, ka debesu vārti ir aizvērti. 

65 Es jums jau reiz teicu: "Kas pazīst Dēlu, tas pazīst Tēvu." Tagad es piebilstu: Tas, kas pazina Dēlu 

un caur Viņu Tēvu, pazīst arī Patiesības Garu, kas šodien runā uz jums. 

66 Nāciet pie Sestā zīmoga, pilnībā apzinoties savu uzdevumu. Zvaniet Man, un Es nāksim pie jums 

runāt, bet darīsim to tikai līdz 1950. gadam, kad saskaņā ar Manu Voli beigsies Mana izpausme ar cilvēka 

prāta starpniecību. 

67 Es pieņemu gan to, kurš savā sirdī slavē Manu Vārdu un svētī Manu jauno atklāsmi, gan to, kurš 

nāk tikai tiesāt Manu Vārdu, gaidot, ka tajā atradīs kļūdas, lai to noliegtu. Visiem man ir mācība. Es runāju 

uz bērna sirdi un uz veca cilvēka sirdi, uz vīrieša sirdi un uz sievietes sirdi, Es runāju uz filozofu un uz 

zinātnieku. Neviens neies garām Manai gudrībai bez ievērības. Tāpēc es saku cilvēkiem: Ņemiet no Mana 

Vārda to, kas katram ir paredzēts. 

68 Reiz Es jums teicu: "Es esmu Ceļš". Tikai vēlāk jūs sapratāt, ko Jēzus gribēja pateikt ar šiem 

vārdiem, jo sapratāt, ka "Ceļš" ir Dievišķais Mīlestības likums. 

69 Šodien Es jums vēlreiz saku: "Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība", un, ja jūs šajā laikā meklēsiet 

Mana Vārda būtību, jūs tajā atradīsiet mūžīgo mīlestības likumu, ceļu, ko Es jums iezīmēju uz zemes. 

70 Tajā laikā daudzi uzskatīja, ka Kristus ir garām ceļam un ir sagrozījis likumu. Tāpēc viņi cīnījās un 

vajāja Viņu. Taču patiesība, tāpat kā saules gaisma, vienmēr gūst virsroku pār tumsu. Tagad pret Manu 

Vārdu atkal tiks vērsta cīņa, jo daži uzskata, ka tā jēgā ir pretrunas, neskaidrības un kļūdas. Bet tās gaisma 

atkal apspīdēs šī laika tumsu, un cilvēce atzīs, ka ceļš un likums, ko Es jums atklāju, ir tāds pats kā tajā 

laikā un tāds būs vienmēr. 

71 Uzklausiet Mani šajā laikā, lai jūs varētu izmantot Dievišķās norādes. Neatkārtojiet to, ko daudzi 

darīja otrajā laikmetā: Klausoties Jēzu, viņi Viņu izsmēja, bet, redzot Skolotāja brīnumus pie krusta un pat 

pēc nāves, viņus pārņēma nožēla un bailes, jo viņi saprata, ka Dievs ir izgājis cauri pasaulei. Vai kāds 

zina, vai šie mācekļi, caur kuriem Es darīju sevi zināmu, nebija tie, kas tajā laikā Mani visvairāk nosodīja 
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un izsmēja? Redziet viņus tagad, kā viņi panes tiesas spriedumu, izsmejošus skatienus un pūļa nicinājumu! 

Nesauciet to par sodu, tā ir taisnība, un ir nepieciešams, lai tas, kurš nezināšanas dēļ ir trūkumā, pats to 

izjustu un izdzīvotu, lai vēlāk spētu saprast savu kļūdu. 

72 Vai jūs zināt, vai citā laikā šie balss nesēji nebija starp tiem, kas ilgojās kļūt par Maniem 

apustuļiem un kam bija jāgaida, lai varētu Man kalpot? 

73 Tagad cilvēce šķīstās caur sāpēm, lai cilvēku un tautu sirdīs varētu nodibināt Manu miera un 

garīguma Valstību. 

74 1924. gadā es jums pareģoju visu, kas notiek tagad! 

75 Viens pēc otra viņi pamazām ienāk Manā Klātbūtnē, aicināti šajā laikā būt Mani pionieri un 

pravieši, un katrs, kurš sajutis aicinājumu iekšienē, saka Man: "Kungs, es esmu šeit, es vēlos sadarboties 

Tavā Darbā, pavēlēts, es esmu Tavs kalps." 

76 Kopš tā brīža Es esmu centies izlīdzināt viņa sirds nelīdzenumus ar Mana Vārda kaltu, piepildīt 

viņu ar mīlestību un dziedinošu spēku, ar mieru un labestību. Atcerieties, ko Es jums teicu: jūsu lūpas 

runās no jūsu sirds pārpilnības. 

77 Es gribu, lai jūs būtu kā koki, kuru ēna klāj daudzus. Bet cik maz ir to, kas patiesi iemācās dot ēnu 

ceļiniekam. 

78 Esiet kā jūsu Tēvs, kurš ir kā varens koks, kas dod ēnu un piedāvā savus augļus visiem saviem 

bērniem. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 57  
1 Jūs, kas staigājat pa zemes putekļiem, un jūs, kas dzīvojat garīgajā telpā, atpūtieties dažus mirkļus 

no saviem nogurdinošajiem klejojumiem. 

2 Kad jūs klausāties Manu dievišķo Vārdu, jūsu dvēsele pamazām attīrās. 

3 Jums, kas dzīvojat garā un joprojām esat pieķērušies materiālajiem mērķiem, es saku: novērsieties 

no tā, kas jums vairs nepieder. Jo, ja zeme nav mūžīgās mājas cilvēkam, tad dvēselei tās ir vēl mazāk. Tur, 

garīgajā ielejā, jūs gaida gaismas pilna dzīve, uz kuru jūs soli pa solim nonāksiet pa labestības ceļu. 

Tiem, kas klausās Mani kā cilvēciskas būtnes, Es saku, ka, kamēr vien viņiem pieder šis ķermenis, kas 

viņus pavada viņu zemes dzīves ceļojumā, viņiem par to jārūpējas un jāturpina rūpēties līdz pat pēdējam 

brīdim. 

brīdis ir jāsaglabā. Jo viņš ir stienis, uz kura balstās dvēsele, un cīņas rīks. Ar savām materiālajām acīm 

gars raugās uz šo dzīvi, un ar savu muti viņš runā un var sniegt mierinājumu saviem brāļiem. 

4 Es esmu atnācis šajā laikā, lai jūs apgādātu, un Man ir jārunā ar visu cilvēci, lai palīdzētu tai garīgi 

attīstīties. 

5 Ļaujiet mieram ienākt jūsu sirdī tagad, jo vēlāk jums nāksies nenogurstoši lūgt un rūpēties par citu 

mieru. 

6 Jūs darīsiet ļoti lielu un nopelniem bagātu darbu, ja dāvāsiet mieru un dvēseles mieru sāpju un 

bēdu satriektajām sirdīm. Pienāks brīži, kad jums nāksies iemācīties balstīt savu tuvinieku laimi uz šo 

mieru. 

7 Mācekļi un jaunpienācēji, kad jūs dzirdat Manu Vārdu, jūs jūtat, ka ēnas, kas aptvēra jūsu prātu, un 

nasta, ko nesāt savā sirdī, ir pazudušas. Tā bija ciešanu, raižu un dažkārt arī nožēlas nasta, kas dzīvē jūs 

arvien vairāk un vairāk nomāca. 

8 Neaizmirstiet, ka neviens jums nevar būt labāks palīgs par Jēzu. Ieklausieties Manā Vārdā un 

ļaujiet tam pārpludināt jūsu sirdis ar mieru. Tas būs balzāms jūsu brūcēm. 

9 Mans Vārds dziedina, glāsta un stiprina. Mācieties to un sajūtiet, lai pēc tam jūs varētu svaidīt ar 

Manu patiesību un Manu mīlestību tos, kurus atradīsiet slimus uz sava ceļa. 

10 Laiki paies, un, kad notiks ārkārtēji notikumi, jūs iesauksieties: "Tas jau tika paziņots!" Jo jūs 

atcerēsieties to, ko es tik daudz reižu pravietoju. 

11 Dāvājiet Manu mācību ikvienam, kam jūs varat ļaut, lai Mans Vārds sasniedz ikvienu, pat ja viņš 

uzreiz neizrāda ticību. Patiesi, es jums saku: ja jūs runāsiet ar viņu mīlestībā, viņa gars nekad neaizmirsīs 

neko no tā, ko esat viņam teikuši. 

12 Tas ir lauks, par kuru es jums runāju, - jūsu brāļu sirds un gars. Sēkla ir Mana mācība, ko jūs 

viņiem darīsiet zināmu, un kristāldzidrais ūdens ir Mana mīlestība un Mana gudrība, ar ko jūs laistīsiet šos 

laukus. 

13 Kad cilvēki sajutīs Manu garīgo klātbūtni? Kad es dzirdēšu, ka cilvēce Mani uzņem? 

14 Jūs, kas esat Mani dzirdējuši caur cilvēku balss nesēju, nekavējieties pie šo jūsu brāļu trūkumiem, 

caur kuriem Es šodien runāju uz jums. Rīt Mans Vārds tiks pierakstīts, un balss nesēja ietekme izzudīs. 

15 Tā Mans Vārds šoreiz sasniegs visus, kas to nedzirdēja, - pilns dievišķās būtības un šķīstības pilns. 

16 Es vēlos, lai vienīgā zīme, ko pasludinājuma vēstneši pasniedz, būtu patiesība. Tā ir atslēga, 

vairogs un zobens. 

17 Šī laika zinātnieki, zinātnieki, dižie, kas ir smagi cīnījušies, lai iemantotu pasaules slavu, būs 

pārsteigti, kad viņi redzēs Manus jaunos mācekļus - vīriešus, sievietes un bērnus - pazemīgi sludināt 

dievišķās mācības, bez lepnuma un tukšuma. 

18 Jo lielākas ir jūsu zināšanas par to, kāda ir jūsu īpašumu vērtība, jo patiesākai un patiesākai jābūt 

jūsu pazemībai. 

19 Cik laimīgs ir gars, kas, atstājot savas cilvēciskās atliekas šajā Izpirkšanas ielejā, no bezgalības 

apzinās, ka ir atstājis gaismas, patiesības un mīlestības pēdas uz zemes. 

20 Manai jaunajai tautai Izraēlam, kas garā ir tāda pati kā visos laikos, būs uzdevums nest Manu 

atklāsmi visā pasaulē. Tā parādīs cilvēkiem, kur viņi ir apgānījuši likumu un kur viņi ir nepareizi 

interpretējuši Manus vārdus. 
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21 Kā jūs spēsiet veikt tik augstu un sarežģītu misiju? Ar mīlestību un dedzību pret Manu mācību un 

labo gribu būt Mans apustulis. 

22 Kas jūt līdzjūtību pret savu tuvāko, kas izjūt citu sāpes un kas, domājot par citu ciešanām, aizmirst 

savas ciešanas, tam ir sēkla, balzāms, barojums. Pēc tam viņš iemācīsies atbilstošu formu, lai nodotu tālāk 

to, ko viņš ir saņēmis no Manis, un izteiktu to, kas rodas no sirds un gara. 

23 Studējiet Manu mācību grāmatu savas sirdsapziņas gaismā. Tas jums parādīs, vai jūs progresējat, 

vai esat nonācis strupceļā. 

24 Nedomājiet, ka mīlestības dāvana ir uzticēta tikai priviliģētām būtnēm. Ziniet, ka jums visiem tas 

ir lemts un ka daži agrāk, citi vēlāk - jūs visi mīlēsiet tā, kā Es esmu jums mācījis. 

25 Izmantojiet, izmantojiet šos Manas Manifestācijas laikus un studējiet Manu Vārdu, lai jums 

nešķistu dīvaini, kad redzēsiet tos, caur kuriem Es jums devu Savus norādījumus, kas runā bez aizrautības, 

garā vienotībā ar savu Radītāju. 

26 Paceliet savu garu, paceliet savu morāli. Tas vienmēr ir bijis Mans norādījums. Jēkabs redzēja 

Tēva tēlu debesu kāpnēm visaugstākajā augstumā. Mozus saņēma Bauslību Sinaja kalna virsotnē, bet 

Jēzus atstāja jums Savu dievišķo sludināšanu uz Tabora kalna. 

27 Saprotiet šo atklāsmju simbolismu! - Bet kur ir tas kalns, no kura Es šobrīd runāju ar jums un dodu 

jums Savu Bauslību? Jūs visi zināt, ka kalns ir pilnība, patiesība un gudrība. 

28 Kas šajā laikā sajutīs Manu žēlastību, tas vairs nesēj ērkšķus vai ērkšķus savā ceļā. Jo augļi, ko 

viņš pļauj, bieži vien būs vēl rūgtāki nekā tie, ko viņš sējis. 

29 Uzskatiet sevi par daļu no tās sēklas, ko Es apsolīju Jēkabam viņa sapnī, kad pasludināju viņam, ka 

viņa pēcnācēju būs daudz kā zemes putekļu un ka viņa sēklā tiks svētītas visas tautas. 

30 Šodien Mans (garīgais) siltums nāk pie jums, lai dotu dzīvību jūsu sirdij. Bet šis siltums nenoveco 

ziedi, ko es kopju jūsu garā. Es jums dodu visu, un, jo vairāk Es sadalu Savas mantas starp Saviem 

bērniem, jo vairāk tās vairojas. Es nebaidos kā bagāts laupītājs beidzot palikt bez bagātības. - Lūdziet, lai 

jums tiktu dots. Ko tu vari Man lūgt, ko Es tev nedaru? - Es jūs tikai lūdzu, lai jūs kļūtu cienīgi saņemt 

Manus labumus un lai jūs pareizi lūgtu Mani. 

31 Katram cilvēkam ir lemts saņemt to, kas viņam pienāk viņa dzīves ceļojuma laikā. Kamēr daži to 

pieņem un izmanto īstajā laikā, citi to iznieko, bet daži pat nav zinājuši, kā sagatavoties tās saņemšanai. 

Bet, atgriezušies garīgajā pasaulē, viņi apzinājās visu, kas viņiem bija paredzēts un ko viņi nezināja ne kā 

iegūt, ne kā nopelnīt. 

32 Mana balss runā uz visiem, nav neviena iemiesota vai neiemiesota gara, kuram Es nebūtu adresējis 

Savu Vārdu - kā Tēvs, kā Skolotājs vai kā Tiesnesis. Bet cilvēks nav zinājis, kā sagatavoties, lai saprastu 

dievišķo valodu, lai gan Es esmu runājis ar jums visos veidos un visās valodās. Kad jūs savienosieties ar 

Manu Dievišķību no gara uz garu, lai dzirdētu Manu balsi savā garā, jo jums ir lemts to darīt? 

Sagatavojieties vismaz jūs, kas dzirdat Manu balsi, lai soli pa solim, garam attīstoties, jūs varētu sasniegt 

šo žēlastību. Vai jums nešķiet, ka tā ir visdabiskākā un pašsaprotamākā lieta, ka jūsu gars var būt vienībā 

ar savu Radītāju un dzirdēt Viņa balsi, lai kur tas atrastos? 

33 Cilvēkiem ir pagājis ilgs laiks, un viņi nav sapratuši, kādam nolūkam viņi ir radīti. 

34 Mani bērni, nav nepieciešams iedziļināties pasaules zinātnē, lai atpazītu savas eksistences galīgo 

mērķi. Ne tikai izglītotie var Mani atpazīt un zināt sevi. Cik bieži vienkāršs cilvēks, kuram uz zemes trūkst 

izglītības, dziļāk apzinās patiesību. 

35 Tas ir iemesls, kādēļ Es runāju ar jums vienkāršā un vienkāršā valodā, kas saprotama ikvienam 

prātam un garam, kādēļ Es gribēju darīt Sevi zināmu caur neizglītotu un pat pārgalvīgu prātu. Ja, lai gan 

Es runāju skaidri un vienkārši ar cilvēkiem, Mani nesaprot, kā gan viņi varētu Mani saprast, ja Es runātu ar 

viņiem augstākā formā? - Es nerunāju ar jums par noslēpumainām mācībām. Jo augstāks un pilnīgāks ir 

garīgais, jo skaidrāk, dabiskāk un vienkāršāk tas parādās jūsu garam. 

36 Garīgi studējiet Manas atklāsmes, bet neveidojiet no tām sarežģītas teoloģiskas doktrīnas. Tā kā 

Skolotājs ir vienkāršs, lai arī mācekļi ir vienkārši. Sekojiet Man ar pazemību un lēnprātību, un Es darīšu 

jūs apsolītās zemes īpašniekus. Jo tas, kas dzīvo nepaklausībā, nav nekā īpašnieks. Jo vairāk tev pieder, jo 

pazemīgāks esi pret citiem. 
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37 Jūsu ausis, kas nav dzirdējušas glaimojumus, tagad neļausies maldināt ar augstprātību. Lai jūsu 

acis, kas nekad nav ieklausījušās Manas radības brīnumos, neapžilbina tukšums. Nemeklējiet citu vainagu 

kā vien to, kas ir jūsu mīlestības darbu augļi jūsu brāļiem. 

38 Negaidiet labvēlīgāku laiku, lai sāktu darbu. Jo, ja jūs neizmantosiet šo īso laiku tagad, rīt atkal 

ilgosieties pēc tā. 

39 Es jums to visu saku, lai jūs varētu liecināt cilvēcei. Nebaidieties, ka jums neticēs, jo dabas spēki 

apstiprinās jūsu vārdus. Zeme drebēs, ūdeņi izplūdīs no krastiem, uguns plosīsies, vējš plosīsies pār 

pasauli, jūras putināsies, un sērgas izpostīs veselas zemes. Nevaldāmo cilvēces virzību apturēs sāpes. Tad, 

tiklīdz cilvēce attīrīsies no sava materiālisma, Mans Vārds sasniegs sirdis, un neviens nepaliks bez tā. 

40 Kā zieds jūsu sirds ir atvērusies, lai dāvātu Man savu pacēluma un pateicības smaržu. Jo jūs zināt, 

ka tieši Mana žēlastība bija tā, kas noņēma ērkšķus jūsu ceļā un nožāvēja jūsu asaras. 

41 Es esmu jums mācījis, ka veids, kā sevi pasargāt no ciešanām, ir pietuvoties Mana Likuma izpildei. 

Es jums esmu teicis, ka, lai to paveiktu, jums jāatsakās no daudzām iedomātām reliģiskām paražām, kas 

jums nedod nekādu labumu. 

42 To sirdīs, kas šajā laikā Mani dzirdēja, ir atmodusies cerība uz viņu glābšanu. Es vēlos, lai jūs 

piedzīvotu prieku, ka ceļa beigās esat pārvarējuši visus šķēršļus. 

43 Nesiet Manu Vārdu savā mutē. Jums nav nepieciešams lietot to pašu valodu, kurā es ar jums 

runāju. Runājiet par Mani un Manu darbu tajā pašā valodā, kurā jūs runājat ar saviem brāļiem, un tikai tad, 

kad mēģināt atkārtot Manus teikumus, dariet to tādā formā, kādā Es esmu runājis ar jums. Bet esiet gatavi, 

jo būs gadījumi, kad Es runāšu caur jūsu muti, un tad jūsu vienkāršā un piezemētā valoda izzudīs, lai 

atklātu Manu dievišķo Vārdu. 

44 Drīzumā nāks ļaužu pūļi, kuru gars ir izšķērdējis laiku un nav izmantojis Tēva piedāvātās iespējas 

attīstīties uz augšu. Kad viņi dzirdēs Manu balsi, viņi vispirms apstāsies, tad izjutīs nožēlu un vēlāk ņems 

rokās darbarīkus, lai apstrādātu Manus laukus un kompensētu zaudēto laiku. 

45 Šodien viņi iet garām tam, kurš cieš, nesajūtot sava brāļa sāpes. Bet pēc tam, kad Mana Vārda 

būtība būs skārusi viņu sirdis, viņi vērsīs savas acis uz to, kam vajadzīgs mierinājums, un nesīs viņam 

balzāmu, ar ko Es viņus dziedināju. Tad viņi sev jautās: Kāpēc es agrāk neredzēju sāpes nevienā, ne 

atraitnēs, ne bāreņos, ne taisnības alkstošajos, ne trūcīgajos? Jo es biju kurls, akls un bezjūtīgs. 

46 Kas ir mīlējis savu tuvāko uz zemes - cik mierīgi un laimīgi rit viņa dzīve un cik maiga ir viņa 

mokas. Bet tas, kurš savā ceļā nesēj mīlestību, nekad nav piedzīvojis patiesa miera brīdi un ar sāpēm atstāj 

ķermeni, kurā viņš dzīvoja. 

47 Šis ir grēka laiks, kad Es jums parādīšu Savu spēku, veidojot mīlestības svētnīcu cilvēka sirdī. 

Cilvēkam nebūs vajadzības celt tempļus vai pilis Manai Dievišķībai, jo Manai garīgajai mācībai nav šādu 

pretenziju. Šajā laikā cilvēki atpazīs patieso Dieva templi, kurā Viņš mājo. 

48 Šīs mācības dēļ, ko Es jums šodien dodu, jūsu brāļi jūs nosodīs nepareizi. Taču nebaidieties, jo to 

jēga ir pamatota un patiesa, kas drīz tiks atpazīta, kad cilvēcei draudīgi uzkritīs apmeklējumi. 

49 Visi sapratīs, ka Mana mīlestība ir devusi katram no jums vietu pie Mana galda, lai visi, kas 

izsalkuši un slāpst pēc taisnības, varētu pie tā dzert dzīvības vīnu un ēst Gara maizi..... 

Zeme ilgu laiku ir turējusi jūs gūstā, un daudzi no jums ir iekrituši cilvēku grēka radītajā purvā un 

netīrībā. No tā Mana žēlastība jūs atbrīvo, līdz atskan Mana balss, kas aicina jūs uz gaismas ceļu. Ja Mans 

Vārds vienmēr ir skanējis jūsu sirds neauglīgajā tuksnesī, apstājieties tagad uz mirkli, lai to sadzirdētu. Jo 

tajā jūs varat atrast kristāldzidru un svaigu ūdeni, kas remdē jūsu slāpes pēc patiesības. 

50 Stipriniet sevi Manā mācībā. Neesiet vairs trausla laiva, ar kuru spēlējas jūsu kaislību viļņi vai jūsu 

vājums. Izmantojiet garīgo un morālo spēku, kas ietverts Manā Vārdā, un patiesi Es jums saku, ka dzīves 

vētras jūs vairs nesatricinās. 

51 Redziet, kā soda vietā jūs gaidīja priecīgs pārsteigums no Mana Vārda, piedodot jūsu nepilnības, 

kā arī Manas Mīlestības nepilnības, kad Es jūs sēdināju pie Savā Galda, lai jūs iepriecinātu ar dievišķu 

ēdienu. 

52 Tie, kas šodien caur Mani ir saņēmuši piedošanu, rīt piedos tiem, kas viņus sāpinājuši, un tie, kas 

saņēmuši Mana Vārda glāstu pēc tam, kad ilgu laiku bija dzēruši rūgtuma kausu, vēlāk sniegs mierinājumu 

sirdīm, kas ir ceļā. 
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53 Cilvēks ir izvilinājis no dabas daudzus noslēpumus, un, pateicoties savai zinātnei, viņš ir 

pārveidojis cilvēka dzīvi. Zināšanu gaisma spīd prātā, un ar katru dienu cilvēce virzās zinātnes progresa 

ceļā uz mērķi, kuru tā vēl nespēj paredzēt. Tomēr jūsu civilizācijas sirdī es neatrodu mīlestību. 

54 Laiku pa laikam Es nāku pie cilvēkiem, lai dotu viņiem Savu likumu, atgādinātu viņiem Savu 

mācību, atkārtotu viņiem Savus vārdus. Jo jūsu zinātne bez mīlestības nevar būt laba, jūsu progress nevar 

būt patiess un ilgstošs, ja tā neatbrīvojas no egoisma, lai atbrīvotu vietu aktīvai tuvākā mīlestībai. 

55 Starp vienu Manas Dievišķības atnākšanu un nākamo paiet tūkstošiem gadu, un, kad Es atklāju 

Sevi, Es jums runāju par vienu un to pašu mīlestības mācību. Tajā ir apkopota visa Mana Bauslība un visa 

Mana Doktrīna, kad Es jums saku: "Mīliet cits citu". 

56 Dienā, kad cilvēki ļaus zinātnei un progresam iedvesmoties no dievišķās mīlestības gaismas, viņi 

padarīs šo pasauli par paradīzi, par kādu nekad nav sapņojuši, pilnu dzīvības, gaismas un veselības. Jo 

šodienas egoistiskajai zinātnei Es neatklāšu visus brīnumus, ko Es esmu sagatavojis cilvēcei. 

57 Šinī laikā Es jums saku, ka ļaunums neuzvarēs, jo Manā Darbā nepilnīgais nevar pastāvēt. Jūsu 

gars tika radīts, lai, attīstoties, sasniegtu visaugstāko pilnības pakāpi. 

58 Mani mācekļi parādīsies pa visu zemi, un viņu ceļā migla, kas slēpa patiesību, izklīdīs. Viņu sirdīs 

tiks iegravēti Mani mācības vārdi, tāpat kā citā laikā Mani baušļi tika iegravēti akmenī. 

59 Cilvēki, šeit ir gaisma, barojieties ar to! Bet vispirms iznīciniet materiālisma drēbes, kas jūs 

apvilkušas un kas nekad vairs neapklās jūsu dvēseli. 

60 Ne visa cilvēce attīrīsies caur garīgumu. Dabas spēki spriedīs arī pār jaunajām Sodomām un 

Gomorām, lai sagatavotu zemi jaunajām paaudzēm. 

61 Plūdi, kas attīrīja zemi no cilvēku netīrumiem, un uguns, kas krita uz Sodomu, jums šodien ir 

pazīstami kā leģendas. Tomēr šajā laikā jūs arī pieredzēsiet, kā cilvēce tiks satricināta, kad zeme drebēs 

gaisa, ūdens un uguns spēka ietekmē. Taču Es jums sūtu jaunu šķirstu, kas ir Mans likums, lai ikviens, kas 

tajā ieies, tiktu glābts. 

62 Mani mīlēs ne visi, kas apciemojuma stundā sacīs "Tēvs, Tēvs", bet tie, kas vienmēr praktizē 

Manu mīlestību uz savu tuvāko. Tie tiks saglabāti. 

63 Mīļie mācekļi, visi, kas Man sekojat, - lai jūsu pēdas garīgi spīd nakts ēnās, lai tās iezīmē gaismas 

ceļu, kas vedīs tos, kuri ir apmaldījušies. 

64 Pirms jūs vēl domājāt nākt un klausīties Mani, Es jau biju jūsu sirdīs un sazinājos ar jūsu garu, jo 

tieši to Es meklēju. Tā ir Mana griba, lai cilvēki šajā laikā paceltos, atmestu savu vienaldzību un novērstos 

no aplamās un amorālās pasaules, ko paši ir radījuši. Es vēlos, lai jūs būtu Svētā Gara mācekļi. 

65 Rūpējieties par to, lai starp dvēseli un miesas apvalku būtu harmonija, lai jūs varētu viegli pildīt 

Manus norādījumus. Pakļaujiet ķermeni mīlošā veidā, lietojiet stingrību, kad tas ir nepieciešams. Tomēr 

raugieties, lai fanātisms jūs neapžilbina, lai jūs nerīkotos nežēlīgi. Veidojiet savu būtību vienotā gribā. 

66 Nav laiks apstāties vai iegrimt miegā. Apzinieties, ka kaut kas jums neļauj pamosties, kas ir 

spēcīgāks par jums, vai tie būtu garīgi traucējumi, vai fiziskas kaites. Tikai nomodā jūs varat uztvert 

Manas iedvesmas, jo tas, kurš "guļ", padara savu garu neuztverošu un nespēj redzēt gaismu un saprast 

dzīvi, jo viņa acis būs slēgtas patiesībai. 

67 Ir daudzi, kas tikai gaida vārdu, lai nāktu pie Manis. Tāpēc es jūs sagatavoju un sūtu uz provincēm, 

lai dalītos ar Labo vēsti. Tāpēc Es jūsu ceļā nolieku slāpes, lai jūs varētu viņiem piedāvāt šo ūdeni, kas 

patiesībā remdē slāpes. 

68 Es esmu jūs mācījis nerīkoties kā bagātajam laupītājam, kas slēpj savu dārgumu no citu acīm, 

zinot, ka šī dāvana, kas jums šodien pieder, nav domāta jums vien, bet ikvienam, kam tā ir vajadzīga. Tā ir 

Mana Griba, lai Mans Vārds skanētu visā pasaulē, vispirms caur balss nesēju un pēc tam caur Maniem 

vēstnešiem. 

69 Tie daži gadi, kas atlikuši, lai dotu jums Manu Vārdu, jums paies kā mirklis. Atjaunojiet sevi un 

sargājiet Manu Vārdu, lai pēc Manas aiziešanas jūs varētu darīt to zināmu visā tā tīrībā. 

70 Negaidiet līdz 1950. gadam, lai izjustu satraukumu par to, ka neesat gatavi. Līdz tam laikam 

necentieties atgūt zaudēto laiku. Izvirzieties tagad, izmantojiet un izpētiet Manu mācību, tad jūs 

neapmaldīsieties. Izturiet aktīvā žēlsirdībā, neskatieties uz akmeni sava brāļa acī un nenovēršieties no 

"trūcīgajiem", jo Es vedu tos pa jūsu ceļu, lai jūs tos dziedinātu. 

71 Es nāku, lai jūs glābtu, lai jūs visus izsauktu. Es jūs pulcināšu ap Savu Vārdu. 
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72 Es vēlos, lai jūs sasniegtu ceļa galu ar paklausību un pazemību. Ceļš ir pilns pārbaudījumu; katrs 

no tiem ir solis uz kalna virsotni vai vēl viens pakāpiens pa debesu kāpnēm uz pilnību. Ejiet ar acīm, kas 

pievērstas bezgalībai. 

73 Es svētīju tos, kas ir upurējuši sevi par savu tuvāko, tos, kas ir atteikušies no pasaules baudām, lai 

mierinātu tos, kas cieš. Es gribu, lai jūsu piemēri paliktu ierakstīti mūžības grāmatā, lai cilvēki celtos un 

sekotu Man. 

74 Es dodu cilvēcei gaismu, jo viņu zinātne viņus neglābs, un viņi atrodas dusmīgā jūrā. Bet Es 

izglābšu kuģa avārijā cietušos, lai padarītu viņus par zvejniekiem, un došu viņiem laivu, lai nestu cerību 

un glābšanu pazudušajiem. 

75 Tie būs Trešās ēras mācekļi, jaunie cilvēku zvejnieki, kuru vadmotīvs būs Mani norādījumi, bet 

piemērs un pamudinājums - Manu otrās ēras apustuļu dzīve un darbi. 

76 Vērojiet un lūdzieties, mācekļi; kad vien jūs to darīsiet garīgā vienotībā, jūs sajutīsiet Manu mieru. 

Ja tevi vajā tenkas un aizvainojoši spriedumi, aizver ausis, jo šie dzēlieni nav nāvējoši. Ja jūs sekosiet 

Manai dievišķajai mācībai, jūs savā ceļā saņemsiet pateicības un cieņas apliecinājumus, un tie jūs 

uzmundrinās un iedrošinās. 

77 Jo vairāk strādāsiet, jo īsāks jums šķitīs laiks un ceļš. Kad pasaule sagādā jums sāpes un jūs 

saprotat, ka tajā nav neviena, kas jūs mierinātu, tad nolieciet savu sūdzību Manā priekšā, un Es jūs 

mierināšu. 

Jūs visi savā garā nesat Manu gaismu, šo dievišķo dzirksti, kas nekad neizdziest. Bet, kamēr vieniem šī 

gaisma apgaismo sirdi, es redzu, ka citu, kas ir nepakļāvīgi šai gaismai, sirdi apņem tumsa. - Es visus 

pieņemu un sveicu jūs pie šī mīlestības galda. Kad jūs lietojat šo vīnu un ēdat šo maizi, atcerieties Manus 

mācības vārdus. 

78 Sviniet šos svētkus, jo ne vienmēr tos baudīsiet. Piepildiet savu izsalkumu un slāpes uz visiem 

laikiem, jo pavisam drīz jums nāksies pārvarēt lielus attālumus, un jums būs vajadzīga drosme un ķermeņa 

un gara spēks. 

79 Kā zaglis Es esmu ienācis jūsu sirdīs šajā laikā, vienus pārsteidzot, citus pamodinādams un 

sacīdams jums: Lūk, šeit ir jūsu Skolotājs, klausieties Viņu un šķīstiet savu dzīvi, lai jūs ar saviem darbiem 

liecinātu par Manu nākšanu. Ja tas tā netiks darīts, tad cilvēka saprašanas orgāns izsmies un noliegs Manu 

Vārdu un Manu pasludinājumu. Padari, lai tavi darbi grēciniekos izraisa grēku nožēlu, un viņu lūpas, kas 

līdz šim zināja tikai zaimošanu, ar mīlestību runā Manu vārdu. 

80 Es liku savu vārdu uz jūsu lūpām, lai jūs glābtu pazudušo. 

81 Lai gan cilvēki ir padarījuši zemi par netīrības un netaisnības pasauli, ar jūsu pūlēm un nopelniem 

tā tiks pārveidota par miera un garīguma pasauli, un šajā darbā jums ik brīdi būs Mana palīdzība. 

82 Bēdas cilvēcei, ja žēlsirdība un aktīva tuvākā mīlestība beidzot neizlies tās sirdīs! Bēdas cilvēcei, 

ja tā beidzot pilnībā neapzinās savus ļaunos darbus! Viņu pašu roka izlaiž pret viņiem dabas spēku 

niknumu un cenšas izliet uz tautām sāpju un rūgtuma kausu. Pat tad, kad viņi saņems sava darba augļus, 

daži joprojām teiks: tas ir Dieva sods. 

83 Es jums esmu devis tikai mīlestības pierādījumus. Es tevi sūtīju uz zemi, kas bija kā auglīga, 

mīloša un maiga māte. Es jums devu dzīvības uguni, gaisu, kas ir Radītāja elpa, un ūdeni, kas ir auglība un 

atspirdzinājums. Bet jūs esat izmantojuši visu, lai sētu iznīcību un nāvi. Viss ir apgānīts un kļūs vēl 

apgānītāks. Tavas upes būs no asinīm, tava uguns būs no iznīcības, gaiss piepildīsies ar nāves elpu, un visu 

zemi satricinās krampji. Taisnības stundā daudzi Man sacīs: "Kungs, piedod, man bija tumšs pārsējs acu 

priekšā." 

84 Es viņiem piedošu un došu viņiem zināt, ka šobrīd neviens nav garā neziņā. 

85 Kā visa radītā īpašnieks Es pieprasīšu no jums atskaiti par visu, kas noticis uz zemes. Tad jūs 

uzzināsiet, ka nekas neizvairās no Mana vērīgā skatiena un nekas netiek svītrots no Patiesās dzīves 

grāmatas. 

86 Ļaujiet Skolotājam ienākt jūsu sirdī, aiciniet Mani ienākt jūsu mājās, ļaujiet Man dzīvot kopā ar 

jums. 

Šie vārdi attiecas uz visām zemes tautām: 
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Esiet žēlsirdīgi pret saviem brāļiem un paši pret sevi un novērsiet draudus, kas ir pārņēmuši 

cilvēci. Ar nedaudz labas gribas jūs spēsiet sasniegt mieru pat visgrūtākajos brīžos! 

87 Jau ilgu laiku es esmu klauvējis pie jūsu durvīm. Atpazīstiet Manu klauvēšanu pēc tās maigās 

būtības; neļaujiet sevi pakļaut garīgajam miegam, lai tad, kad beidzot atvērsiet, tā nebūtu gara roka, ko 

Nāve klauvē. Kristus, apustuļa Jāņa un praviešu pasludinātie laiki ir iestājušies. Cilvēku acīs šie laiki ir ilgi 

gaidīti. Bet es jums saku, ka no mūžības viedokļa ir pagājis tikai mirklis. Atcerieties, ka jums tika teikts, ka 

tie, kas paliks uzticīgi Manam mīlestības likumam līdz galam, tiks glābti. 

Vērojiet, lūdzieties un izturiet labestībā, lai jūs nepazustu šajā jūrā, ko plosa kaislības, izmisums un 

nāve. Tiesas stundā Mans dievišķais likums ir ar visiem, Mana mīlestība ir ar jums mūžīgi. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 58  
1 Šis Mans Dēls, caur kura saprašanas orgānu Es jums nododu šo vēsti, nepretendē uz to, ka viņu 

varētu uzskatīt par Jēzu. Viņš ir viens no daudzajiem balss nesējiem, kurus Es esmu sagatavojis šim 

laikam, lai Mans Dievišķais Vārds sasniegtu jūs. 

2 Sagatavojiet sevi tā, lai šī balss sasniegtu jūsu sirdis un jūs paceltos uz patiesu dzīvi. 

3 Patiesi Es jums saku: Mans Vārds ir gara maize. Tāpēc, kas no tās ēd, nekad vairs nebūs izsalcis. 

4 Esiet kā bērni Manā priekšā, un Es jums sacīšu kā Otrajā Laikā: "Ļaujiet bērniem nākt pie Manis, 

jo viņu ir debesu valstība." 

5 Mana Valstība ir tiem, kas ir tīras sirds. Tāpēc tagad, kad jūs to zināt, nevienu no Manas klātbūtnes 

neatturiet: ne pieaugušo, kas nāk pie Skolotāja kā grēcinieks, jo viņš nāk šķīstīties ar Manu Vārdu, ne 

bērnu. Jo, pat ja jums šķiet, ka viņa izpratne par Mana Darba mācībām ir zema, viņam piemīt gars, kas 

bieži vien ir attīstītāks nekā jums. 

6 Šajā laikā, kad Es parādīju Sevi caur cilvēka intelekta orgānu, Es jums skaidroju Savas iepriekšējās 

mācības. Mans Gars šajā laikā balstās uz visu miesu un uz katru garu, lai visi varētu sajust Manu Dievišķo 

Klātbūtni un jūs varētu ieraudzīt ceļu, kas ved uz mūžību. 

7 Ja cilvēce ir nepareizi interpretējusi Manas mācības pagātnes laikos, arī jūs šodien varat nonākt 

šādā maldā. Tas ir iemesls, kādēļ, lai gan Es nāku garā, uz īsu brīdi Es Savu mācību daru fiziski dzirdamu, 

lai tā jums būtu saprotama, jo jūs nezināt, kā sagatavoties, vērojot un lūdzot. 

8 Apzinieties, ka Manas garīgās mācības mērķis ir pilnveidot jūsu garu, lai tas varētu iemantot mieru 

un laimi, ko ikviens gars gūst, iepazīstot Manu patiesību. 

9 Pirms Es tev devu tavu krustu, Es tevi stiprināju un nosusināju tavas asaras. Svētīgs tas, kas 

raudājis pie Manām krūtīm, jo viņš sajutīs, ka viņa sāpes izzudīs. Svētīgs tas, kas, paklausīdams Manam 

likumam, jūt prieku savā garā, jo tas būs viņa nopelnu auglis. 

10 Ja vēlaties Man sekot, vienmēr nāciet pie Manis ar tīru sirdi. Jums nav nepieciešamas dārglietas 

vai dārgas drēbes. Es gribu tikai tīrību jūsu dvēselē un miesā, lai jūs Mani nesat sevī. 

11 Mans Vārds ir skaidrs, bet reizēm jūs to nevēlaties saprast. Otrajā laikmetā Es daudz runāju 

līdzībās un alegorijās, jo tā laikmeta cilvēki Mani saprata tikai šādā veidā. Tomēr dažkārt viņi aizbildinājās 

ar to, ka nesaprot Mani, un tas ir tāpēc, ka cilvēki vēlas pieskarties Dievišķajam ar savām rokām un 

izvairās no materiālās atteikšanās un garīguma, kas ir līdzekļi, ar kuru palīdzību viņi var ieraudzīt 

Dievišķības gaismu. 

12 Esi garīgs, esi tīrs sirdī, tad tu nekad nebūsi skumjš Tā Kunga mielastā un sapratīsi un sajutīsi visu, 

ko Viņš tev saka. Jūs nejutīsieties necienīgi un jums nebūs vēlēšanās aiziet. Tādēļ tas, kurš ceļas no Mana 

galda, to darīs tikai tādēļ, lai ar savu dzīvi un darbiem sludinātu Manu pamācību patiesību. 

13 Mācekļi, Es esmu jūsu sirdīs. Tāpēc Jēzus nomira par tevi, lai mūžīgi dzīvotu tavā sirdī. Jūsu 

dvēsele attīstīsies, klausoties Manu Vārdu. Redzi, caur savu mācekļu darbiem Es šajā laikā būšu 

pazīstams. 

14 Sāpes ir attīrījušas jūsu miesas apvalku un dvēseli, lai jūs domās, caur lūgšanu, varētu atrasties pat 

tālu no jums, pildot savu grūto uzdevumu - radīt mieru un nest gaismu saviem brāļiem. 

15 Kad jūsu ķermenis atstāj ikdienas cīņu un atpūšas gultā, dvēsele izmanto šo laiku, lai atbrīvotos un 

nodarbotos ar sev piemērotiem uzdevumiem - ar Kunga darbiem. Bet, ja jūsu sirds, tā vietā, lai atpūstos no 

rūpēm un dažādām problēmām vai celtos lūgšanā, nododas rūgtumam, jūsu gars būs pastāvīgi aizņemts ar 

ķermeņa vājumu pārvarēšanu, tādējādi atstājot novārtā citus uzdevumus. Šādā veidā ticības un garīguma 

trūkuma dēļ jūs zaudējat savus tikumus, nevis atceraties, ka - tas, kurš atsakās no pienākumiem pret 

citiem, lai rūpētos tikai par sevi, ir egoists pret savu tuvāko un tādēļ nav žēlsirdīgs pret savu dvēseli. 

16 Īsteno praksē Manas mācības, lai jūs kļūtu stipri, lai jūsu garā būtu mierīgums un jūsu lūpās - 

labestība, kad pie jūsu durvīm ienāk tie, kas jūs noraida un apmelo. 

17 Ja jūs aktīvi piedalīsieties šajā sagatavošanā, tad redzēsiet, ka caur jūsu lūgšanu no šīm sirdīm 

izkļūs bēdas, ko viņi varēja slēpt, kā pierādījumu tam, ka viņi bija kopā ar Maniem mācekļiem. 

18 Ja, no otras puses, jūs mēģināsiet aizstāvēt Manu mācību, atbildot uz sitienu ar sitienu un uz viltus 

vārdiem ar viltus vārdiem, jūs redzēsiet, kā cilvēki jūs sakaus un atradīs iemeslus, lai pierādītu, ka jūs 

nevarat būt Mani mācekļi, jo jums trūkst mīlestības un žēlsirdības pret savu tuvāko. 
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19 Neļaujiet, lai svētnīcu, ko Es esmu uzcēlis jūsu sirdī, sagrautu necienīgas domas. Dzīvojiet 

nomodā, lūdzieties, lai vētras jūs nesagrauj. 

20 Kad jūs dzirdat, ka šī laika pravieši, kurus jūs saucat par gaišreģiem, runā jums savās vīzijās par 

briesmām un pareģo apmeklējumus, paceliet savas domas uz Mani un lūdziet Man spēku, lai izturētu, vai 

gaismu, lai izvairītos no šīs kraujas, un lūdziet Manu žēlastību visiem saviem brāļiem. 

21 Ir pienācis laiks lūgt. Ļaujiet mājām, kas ir mierā, lūgties par mājām, kas ir izpostītas. Atraitnēm, 

kas atradušas padošanos un mierinājumu, vajadzētu domās apstāties pie tiem, kas, sāpju nomākti, dzīvo 

bez jēgas un mērķa. 

22 Mātes, kas priecājaties, redzot sevi savu bērnu ielenkumā, - sūtiet savu mierinājumu tiem, kas 

viņus zaudējuši karā. Nav svarīgi, lai jūsu acis redzētu panākumus. Lai jums pietiek ar jūsu ticību un ar to, 

ka jūs vēlaties dalīties ar savu brāļu un māsu sāpēm, lai Es varētu dot Savu mieru, Savu mierinājumu un 

glāstu, maizi un piedošanu tiem, par kuriem jūs lūdzaties. 

23 Es jums esmu devis dāvanas, lai jūs ar saviem nopelniem varētu sasniegt apsolīto zemi. 

24 Es vienmēr jums palīdzēšu sevi apbruņot, lai jūs būtu stipri un celtos kā labi šīs lietas kareivji, kad 

iestāsies apjukums un tautas sacelsies pret tautām un nācijas pret nācijām. 

25 Šodien es jums saku: Esiet sveicināti, zemes svētceļnieki, kas jau kādu laiku seko dievišķajai 

gaismai! - Ak, pārejošie šīs pasaules iedzīvotāji, kas šodien esat šeit un nezināt, kur jūsu gars dosies rīt! 

Patiesi Es jums saku: ne nāve jūs gaida, bet mūžīgā dzīvība, jo Es neesmu sagādājis dvēselei nāvi. Bet Es 

gribu, lai jūs Mana aicinājuma brīdī būtu kā uzticīgās jaunavas no Manas līdzības, kas gaida šķīstās sievas 

ierašanos ar iedegtu lukturi, lai brīdī, kad dzirdēsiet Manu balsi, kas jūs aicina, jūs atstātu rūgtuma kausu, 

ko esat dzēruši šajā pasaulē, un lai tajā stundā neviens nevarētu no jums atņemt to, ko ar tik lielām sāpēm 

esat gandrīz sasnieguši. 

26 Te jūsu ķermeņa acis, nogurušas no raudāšanas, aizvērsies, bet jūsu gara acis atvērsies patiesai 

dzīvei, kad jūs pārkāpsiet mūžības slieksni, kur jūsu Tēvs gaida jūs ar atlīdzību, ko Viņš jums apsolījis. 

27 Cik daudz mirušo žēlastības dzīvei ir augšāmcēlušies šajā laikā, kad viņi ir dzirdējuši šo vārdu! 

Cik daudzi vājie ir piecēlušies pilni spēka! Cik daudz bailīgo un izmisušo ir piepildījušies ar drosmi un 

atraduši mieru! 

28 Tie ir tie ļaudis, par kuriem es sludināju šīs pasludināšanas pirmajās dienās; tie "mirušie" un 

trūkumcietēji, par kuriem es teicu, ka nāksiet, esat jūs paši. 

29 Savā vientulībā un rūgtumā jūs dienu pēc dienas esat gaidījuši brīdi, kas jums atnesīs labo vēsti par 

Manu atnākšanu. Jūs esat atnākuši zem koka ēnā, kur Es jūs gaidīju, un šeit jūs kļūstat par Dievišķā 

Skolotāja mācekļiem, kurus piesaista baumas par Manu Klātbūtni un Maniem brīnumiem. 

30 Es vēl kādu laiku būšu ar jums, lai jūs varētu iespiest Manu mācību savā garā un neiekrist 

profanācijās vai viltojumos. Es gribu, lai jūsu sirdis apstiprina vārdu, ko Skolotājs māca jums ar mīlestības 

darbiem, kad jūsu lūpas sāk runāt par Manu mācību. 

31 Uzmanieties, lai nesavainotu savu brāļu sirdis un nedzēstu viņu ticības gaismu, jo šeit, starp šiem 

ļaudīm, ir mani jaunie mācekļi. Nenovirziet viņus no šī ceļa. Nedomājiet, ka jūs esat vienīgie, kurus es šajā 

laikā izmantošu. Jūs tiksiet saukti par "pirmo", bet viņi par "pēdējiem". Pat tie, kas ir noguruši no 

klaiņošanas un ciešanām, nāks un sacīs Man: "Tēvs, es nāku pie Tevis noguris. Es vēlos, lai es Tevi būtu 

satikusi daudz agrāk savā dzīves ceļā. Es būtu ietaupījis sev daudzas savas ciešanas un kļūdas." Bet Es 

jums saku, ka neviena koka lapa nekustas bez Manas gribas, un tiem, kas šādi runā ar Mani, jāzina, ka pat 

starp Maniem darbiniekiem ir tādi, kas savā sirdī Man saka: "Cik es būtu laimīgs, ja es joprojām varētu 

brīvi baudīt visu, ko man piedāvā pasaule." Tas ir tas, kurš nezināja, kā izmantot pārbaudījumus, kas ir 

dzīves sniegtās mācības, un nespēja saprast Manu pamācību nozīmi. Tāpēc viņš ir vājš, un savā vājumā 

viņš pats sevi ieved kārdināšanā. 

32 Kurš varētu noslēpt no Manis kādu nodomu vai kādu savu domu - no Manis, kas mājo katra 

cilvēka sirdī? Tāpēc nebrīnieties, kad Es jums saku, ka no jūsu vidus nāks tie, kas jūs vajā un cenšas 

iznīcināt to, ko Es esmu radījis. Daži no tiem, kas šodien sauc sevi par Kunga mācekļiem un darbiniekiem, 

rīt sacelsies pret Manu mācību un cīnīsies pret tiem, kurus viņi sauc par saviem brāļiem. Tāpēc es jums 

vienmēr saku: "Vērojiet un lūdzieties, lai jūs neiekristu kārdinājumos! 

33 Katrs lai ir apmierināts ar viņam uzticēto dāvanu un misiju un lai neiziet ielās un provincēs, ja vien 

viņam nav norādīts īstais brīdis un viņš nav instruēts par savu uzdevumu. Es jums to saku tāpēc, ka daži 
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māca, nesagatavojušies, un ir arī tādi, kas sevi padara par vadītājiem, bet viņiem nav nepieciešamā 

aprīkojuma. Bet citiem, kuri domā, ka nevar izpildīt man uzticētos uzdevumus, es saku: kāpēc jūs domājat, 

ka nav iespējams izpildīt to, ko jums uzticējis Tas, kurš zina, uz ko katrs no Viņa bērniem ir spējīgs? Kā, 

jūsuprāt, Manai Manifestācijai būtu jānotiek šajā laikā, piemēram, nevis caur cilvēka intelekta orgānu? 

34 Daži ir apšaubījuši Manu pasludinājumu šādā formā un ir uzskatījuši balss nesēju par viltvārdi. Bet 

Es esmu izmantojis arī tos, kas šaubījās, un esmu aicinājis un sagatavojis viņus, lai izpildītu misiju, par 

kuru viņi šaubījās, un lai sniegtu viņiem pierādījumus par Manu patiesumu. 

Daudzi no viņiem bija vieni no Maniem labākajiem balss nesējiem, jo viņi pēc tam strādāja ar ticību un 

prieku. Kad viņi saprata, ka no viņu lūpām izplūst dievišķi vārdi, viņi vērsa savas acis pret Mani, lai 

svētītu Manu vārdu. 

35 Kopš tā laika viņi pilda Manu, nevis savu gribu, jo viņi apzinās, ka ikviens, kas uz zemes pilda 

savu gribu, dara to, lai pagodinātu pats sevi, un tādējādi attālinās no Manis. 

36 Skolotājs jums saka: Šodien Mans Vārds ir tas, kas jūs vada, labo un pamāca; pēc 1950. gada jūs 

vadīs tikai jūsu sirdsapziņa. Nododiet Manu mācību visā tās tīrībā, parādiet Manu darbu pilnīgā skaidrībā. 

37 Es neesmu jūs aicinājis šajā kaujā iet bojā, gluži otrādi, Es gribu, lai jūs kā labi kareivji gūtu 

uzvaru. Bet šī uzvara būs miera, ko jūs esat sējuši, veselības, ko esat atgriezuši slimajiem, gaismas, ko esat 

iededzinājuši tumsā. 

38 Strādnieki, jūs, kas nākat, lai parādītu Man savu darbu, Es jūs pieņemu. Tu nāc no laukiem, kurus 

Es tev esmu uzticējis, un jautā Man: "Dievišķais Skolotāj, vai mans darbs, mana cīņa ir Tev tīkama?" Bet 

Skolotājs jums atbild: Jūsu darbi vēl nav pilnīgi, jūs vēl neesat Mani mācekļi. Es redzu jūs kā mazus 

bērnus, kurus Es ļoti mīlu, un Es pieņemu jūsu uzdevuma izpildi, ko jūs Man dāvājat. Tavs gars iztaisno 

un sper pirmos soļus, dara ķermeni paklausīgu un ļauj uzklausīt Manas jaunās mācības šajā atklāsmes 

laikmetā. 

39 Pirmajā Laikā jūs zinājāt Jehovas vārdu un pieredzējāt Manas izpausmes Izraēla tautas, pie kuras 

piederējāt, klēpī, un Es jums teicu: "Lūk, šis ir ceļš!" Un ceļš, par kuru Es jums runāju, bija Likums. Vēlāk 

Mans Vārds, kas Jēzū kļuva miesa, uzrunāja jūs, un jūs apgaismoju ar savām līdzībām un baušļiem, un ar 

tiem Es jums sacīju: Ikviens, kas pilda, mīlēdams un piedodot savam tuvākajam, ir uz Mana Bauslības 

ceļa. - Un šodienas 

jūs atkal esat uz tā paša evolūcijas ceļa, un ar jums ir tas pats Dievišķais Gars, kas jūs māca un vada jūsu 

soļus. Es esmu nācis kā spoža gaisma, un ikviens, kas sagatavosies, varēs Mani redzēt. 

40 Šobrīd cilvēce nav devusies pildīt Manus baušļus, bet Es tos gaidu. Visos laikos Es esmu 

audzinājis dvēseles, bet jūs neesat Man piedāvājuši Manis cienīgus augļus. Es esmu noteicis perfektus 

likumus visām būtnēm, bet cilvēka dvēsele, kas ir Radītāja meistardarbs, nav sevi pilnveidojusi. Lai gan es 

esmu to nemitīgi iedvesmojis un konsultējis, tā nav klausījusi savam Dievam un nav Viņam paklausījusi. 

41 Jūs neesat labi izmantojuši spējas, ko Es jums esmu devis, un tikai sagādājat sāpes Manā priekšā. 

Ja tevī ir sāpes, tad tas ir tāpēc, ka esi pārkāpis Likumu. Lai gan esat apveltīti ar spēku, jūs esat bijuši vāji. 

42 Es gribu, lai jūs zinātu, ka esat visprivileģētākā būtne no visām šīs pasaules radībām, kas ir 

apveltīta ar dvēseli un garu. Es jums esmu devis brīvu gribu, lai jūs pēc savas brīvas gribas izvēlētos 

pareizo ceļu, kas ved pie Manis. Es jums nepiedāvāju ziedu ceļu, bet gan lūgšanu, grēku nožēlas un cīņas 

ceļu, un pa šo ceļu jūs vedīs jūsu sirdsapziņa. 

43 Tuvojas laiks, kad jūs nāksiet pie Manis kā garīgas būtnes. Jūs atrodaties Trešajā Laikā, sestajā 

evolūcijas pakāpē, tuvu tās perfektās dzīves slieksnim, kas jūs gaida. Vai jūs vēlaties nākt pie Manis un 

baudīt mieru, ko Es jums apsolīju jau no pirmajiem laikiem? Jūs visi Man sakāt: "Jā, Skolotāj, jo mūsu 

dzeramais kauss ir rūgts un mūsu dienas darbs smags. Ar katru dienu jūsu darbs kļūst arvien grūtāks, un 

jūs sastopaties ar savu līdzcilvēku neizpratni. Bet Mans Vārds, kas ir balzāms, remdē jūsu sāpes. Tas 

žēlastības avots, kam tu esi ļāvis izsīkt, šodien atkal izplūst, lai dotu tev spēku. 

44 Ņemiet vērā, ka tuvojas 1950. gads, bet tauta nav vienota. Divpadsmit tūkstoši garu no katras cilts 

vēl nav aprīkoti. Bet, kad pienāks tas gads un jūs neparādīsiet Man to skaitu, ko Es no jums esmu prasījis, 

kas pēc tā laika varēs apzīmēt izredzētos? Vai jūs tos iezīmēsiet un norādīsiet to likteni? - Nē, cilvēki, tikai 

es ar neizdzēšamiem burtiem uzrakstu katram garam piederošo uzdevumu. 

45 Kāda vēlme ir Manī atklāt Manu Darbu citās tautās! - Tuvojas laiks, kad šī manifestācija būs 

jāpabeidz un šīs lūpas vairs nerunās šādā formā. 
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46 Es esmu tas, kas runā šajā laikā, kas audzina un sagatavo dvēseles. Jo uz zemes nav gara meistaru. 

47 Un, tāpat kā šie pūļi, kas agrāk šeit bija mazi, šodien ir vairojušies, tāpat Es pulcināšu Savus 

mācekļus citās tautās. 

48 Kad tu atpazīsti Manu pastāvīgo cīņu, tu Man saki: "Skolotāj, cik liels ir Tavs darbs, cik bagātīgs ir 

Tavs Vārds un cik daudz mīlestības un spēka Tu tajā ielej! Sirdis mainās un slimie kļūst veseli, jo viņi jūt 

Tavu klātbūtni." - Klausieties Mani līdz galam, lai jūs varētu mācīties no Manis. 

49 Kā rakstīts, es esmu sevi garīgi darījis zināmu visās tautās. Pravieši teica: "Kara un bēdu laikā 

Svētais Gars nāks, lai darītu sevi zināmu cilvēkiem". Cilvēce Mani meklē, ilgojas pēc Mana Vārda, bet tās 

bailes un apjukums ir tik liels, ka tai neizdodas Mani atrast, lai gan Es esmu tik tuvu tai. Dažās pilsētās 

baznīcas ir izpostītas, grāmatas ir iemestas ugunī, ticība ir apkarota, svētie likumi ir noliegti, un dažās 

tautās Mans Vārds ir izdzēsts no to iedzīvotāju sirdīm. Tomēr Es jums esmu pasludinājis, ka Debesu 

Valstība atradīs vietu cilvēku sirdīs. Kurš varētu sagraut iekšējo templi, ja jūs zināt, kā to uzcelt savā 

dvēselē? Cik liela cīņa jūs gaida, cilvēki! 

50 Drīz pasaule uzzinās, ka Izraēla tauta, kas iemiesojusies dažādās tautās, ir atgriezusies uz zemes, 

un Es to izmantosim. Cilvēki uzzinās, ka jūs neesat šīs tautas asins pēcteči, bet gan garīgie pēcteči, un 

tāpat kā iepriekšējos laikos jūs esat Manas atnākšanas un Manu atklāsmju liecinieki. 

51 Jūs, kas Mani pārstāvat, nesīsiet Manu vēsti cilvēcei. Es jūs esmu sūtījis apgaismot zemi, sludināt 

labestību un liecināt par patiesību. Jūs liksiet garu augstāk par dvēseli un ķermeni un mācīsiet, ka tas ir 

jūsu ceļvedis. Tad viss materiālisms kritīs, un dvēsele atkal celsies un kļūs par Manu mācekli. 

52 Jūs aizmirstat savas ciešanas, lai domātu par citu ciešanām, jo jūs zināt, ka citās valstīs sāpes ir 

piepildījušas to iedzīvotāju kausu, un šīs sāpes sasniedz Mani, jo - kādas ciešanas var izjust bērns, kas 

nesasniedz arī Tēvu? Taču šīs sāpes attīra un apgaismo cilvēku, tās liek viņam sajust brīdinājuma signālu 

par taisnīgumu un liek viņam atgriezties "ceļā". Tikai sāpes liks viņam aizdomāties un atgūt zaudēto 

veselību un mieru. 

53 Mana klātbūtne un Mana mīlestība ir ar visiem Maniem bērniem šajā pārbaudījumu stundā. 

54 Starp šī laika aicinātajiem ir arī tie, kas lūdza Tēvam vēl vienu brīvības laiku, ko Es viņiem arī 

piešķīru. Bet, kad viņiem pienāca laiks atskaitīties, Es viņiem jautāju: "Ko jūs esat darījuši ar brīvību, ko 

Man lūdzāt? 

Tikai atbildiet man: "Mēs esam darījuši savu gribu, un augļi, ko esam novākuši, ir ļoti rūgti." 

55 Tie ir atgriezušies pie Manis noguruši, apbēdināti un riebuma pilni no augļiem, pēc kuriem viņi tik 

ļoti ilgojās, - augļiem, kas ir indīgi un nāvējoši. 

56 Kungs tos gaidīja. Viņš zināja, ka viņiem ir jāatgriežas, un, kad viņi bija atgriezušies, Es viņiem 

jautāju, vai viņi joprojām vēlas turpināt iet pa zemes baudu ceļu vai arī nēsāt Skolotāja mīlestības krustu 

un sekot Viņam, un viņi ar sirdi man teica, ka sekos Man līdz galam. 

57 Es jums visiem saku: lūdzieties, lai jums būtu vara pār savu ķermeni. 

58 Kamēr liela daļa cilvēces šobrīd cieš, jo cilvēku vidū joprojām valda vardarbības likums un 

netaisnība, Es nāku un garīgi parādos jūsu vidū, lai jūs garīgi pabarotu, lai jūs atjaunotos, saprastu Manus 

Dievišķos norādījumus un turpmāk darītu pilnīgus darbus cilvēku vidū. Šim nolūkam Es esmu iestādījis 

Savus kokus, kas ir lielas un mazas kopienas dažādās pilsētās, provincēs un ciemos - kokus, kas dod ēnu 

ceļiniekam, kurš nāk pa gariem ceļiem un caur plašiem tuksnešiem, un kas dod savus dzīvības augļus 

izsalkušajiem. Mīliet šos kokus, rūpējieties par tiem ar savu līdzjūtību un dedzību. Nevajag tos pīt kā 

vētru, jo jūs redzat, ka vieni ir bez lapām un citi novecojuši, jo viņu zari kļūs par jauniem kokiem. 

Neaizmirstiet dienu, kad jūs saņēmāt pirmo ēnu un ēdāt pirmo augli. 

59 Es esmu uzlūkojis jūs kā mazus bērnus. Kad jūs sākat spert pirmos soļus kā strādnieki, Es jums 

vispirms uzticu mazus laukus, lai jūs varētu iemācīties sēt. Šie pirmie lauki ir jūsu mīļoto sirdis, tie ir jūsu 

draugi un ienaidnieki. Katram konkrētajam gadījumam es sniedzu jums iedvesmas piemērus. 

60 Tad, kad vētra būs vērsusies pret jūsu laukiem, cilvēki būs atraduši jūs garā stiprus, un, kad būs 

pienācis laiks pļaut un novākt ražu, jūs ar prieku sirdīs nesīsiet novāktos graudus uz Tēva klēti - tieši tos 

graudus, kas būs jūsu barība nākotnē mūžībā. 

61 Jau ilgu laiku Skolotājs jūs ir aicinājis sēt Viņa laukos, bet daži ir bijuši kurli un noraidoši pret 

pirmo aicinājumu. Bet Tēvs turpina viņus gaidīt, jo Viņš zināja, ka pēc otrā aicinājuma viņi steigsies pilni 

nožēlas un lūgs Viņam piedošanu. 
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62 Lai ticētu un sekotu Man, daži lūdza Man kā pierādījumu veselību un iekšējo mieru, ko viņi 

neatrada uz zemes, un, kad tie kļuva veseli un redzēja, ka viņu mājās un dzīvē valda miers, viņi Man teica: 

"Tas esi Tu, Tēvs!" 

63 Svētīgs tas, kas atzīst darbus, kurus es apliecinu katrā brīdī uz sava ceļa, jo viņš nes prieku savam 

Tēvam. Bēdas tam, kas šaubās vai netic, jo viņš jūtas pamests, pazudis un vājš. 

64 Klausieties, mācekļi: Otrajā laikmetā Jēzus kādu dienu laivā devās ceļā savu mācekļu pavadībā. 

Jūra bija mierīga, un šie cilvēki priecājās par Skolotāja vārdiem. Pēc tam Jēzus aizmiga, bet, kad jūra sāka 

putot un draudēja vētra, Jēzus turpināja gulēt. Dažus mirkļus laiva bija viļņu rotaļlieta, un bailes pārņēma 

šīs sirdis tiktāl, ka tās pamodināja Skolotāju ar bailīgu balsi, sacīdamas Viņam: "Kungs, glāb mūs, mēs iet 

bojā!" Pēc tam Jēzus, ar mīlestību uzlūkojot viņus, izstiepa roku pret ūdens viļņiem, kas uzreiz kļuva 

mierīgi, un, pagriezies pret mācekļiem, pārmeta viņu šaubas ar vārdiem: "Ak, jūs, mazticīgie!" 

65 Dažreiz es arī jūs redzu vājus ticībā. Bieži vien pietiek ar to, ka uz jūsu galda trūkst maizes, vai arī 

uz īsu brīdi aizveras vārti uz darbu, un jau jūs pārņem šaubas, un jūs aizmirstat, ka braucat laivā kopā ar 

Jēzu, kurš arī jums saka: "O, mazticīgie!" 

66 Kad Es jūs apveltu ar žēlastības dāvanām, jūs Man ticētu, bet, kad Es jūs pārbaudītu, jūs šaubītos. 

67 Nedomājiet, ka Es varētu jums sūtīt sāpes, jo tās neesmu radījis Es. Tā ir sēkla, kas dzimusi cilvēka 

sirdī, un es to izmantoju, lai tās augļi atmodinātu un apgaismotu cilvēku. Jo Es esmu Tas, kas liek gaismai 

izaugt no šīs tumsas. 

68 Cik daudz ir tādu, kas savu pārbaudījumu sāpēs Mani sauc par nepilnīgu un netaisnīgu Dievu, 

neapzinoties, ka ciešanas, ko viņi grasās pļaut, viņi paši ir sējuši un ka tikai caur tām viņi kļūst tīri un brīvi 

no parādu nastas. 

69 Kad cilvēce noņems sāpes? Kad beigsies viņu kari un grēki? Mana balss kā zvans saka dvēselēm 

šajā laikā: mosties! Celieties! Ieklausies savā sirdsapziņā, lai tu varētu iet likuma ceļu ar padevību un 

lēnprātību. Jums ir apsolīts miera un žēlastības laiks, kurā sāpes un asaras izzudīs. 

Bet vispirms jums būs jācīnās un jāizturas labajā. 

70 Kad visi cilvēki sāks īstenot šo ideālu, Bābeles apjukums, kas saglabājas šajos laikos, izzudīs, un 

visas tautas apskaus viena otru kā brāļi. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 59  
1 Laipni lūgti pie Meistara, jūs visi! - Kurš no jums ir mācekļi? Kurš no jums ir bērni mācekļi? Jūs 

nezināt. Daudzi domā, ka viņi jau ir meistari, bet es redzu, ka viņi nav sapratuši pat pirmo nodarbību. 

Savukārt citi jūtas nespējīgi mācīt un aizver savas lūpas, lai gan viņi jau varētu sākt mācīt ar saviem 

vārdiem un darbiem. 

2 Visos laikos Es esmu ierobežojis Sevi, lai cilvēki Mani sajustu un saprastu. Ja tajā Otrajā Laikā, 

Manas Atklāsmes brīdī, Es būtu nācis kā Kristus - kā Dievs, nevis kā cilvēks, tad cilvēki Man pamatoti 

būtu pārmetuši un teikuši: "Kungs, mēs nevaram Tevi ņemt par paraugu, jo Tu esi Dievs, bet mēs esam 

cilvēki." 

3 Tagad es jums esmu atnesis jaunas mācības. Manas apslēptās gudrības durvis cilvēcei ir atvērtas 

vēl vienu reizi, un Es gribu, lai tas Maniem ļaudīm būtu prieka iemesls. 

4 Cilvēku vidū ir daži, kas savā sirdī Man saka: "Ja Tu mūs tik ļoti mīli, kāpēc mēs tik ļoti ciešam? 

Kāpēc Tu mūs esi sūtījis uz zemi ciest?" - Es piedodu jūsu zaimošanu, jo tas izriet no jūsu nezināšanas, un 

pateikt jums, ka tas ir jūsu pārkāpumi un kritieni, kas pakāpeniski ir atņēmuši jums (labas) dāvanas un 

īpašības, un ka šī iemesla dēļ, lai gan bagāts ar garu, jums ir palikuši bez tikumības. Tāpēc jums tagad ir 

jāiegūst nopelni, lai virzītos uz priekšu savā attīstības ceļā. Tas ir iemesls, kādēļ Es jums atveru Savu 

visdziļāko sirds kambari, nešķirojot cilvēkus, lai katrs no jums no šīs žēlastības varētu iegūt to, ko viņš jūt, 

ka viņa dvēselei trūkst - vai tas būtu miers, gaisma vai spēks. Taču neaizmirstiet, ka tas ir sāpju tīģelis, 

kurā stiprinās gars un tiek iegūti nopelni, lai sasniegtu lielāku pacēlumu. Es runāju uz jums no kalna 

virsotnes, un atbilstoši katra iekšējam pacēlumam jūs celsieties un tuvosieties Man. Pēc tam, kad būsiet 

Mani uzklausījuši, jūs atkal nokāpsiet zemes ielejā, kur joprojām dzīvojat, bet ne bezdibenī, ko cilvēks ir 

radījis ar saviem grēkiem. 

5 "Ieleja", par kuru Es jums runāju, ir harmonija ar garīgo, kuru jūs vēl neesat sasnieguši. - Katram 

garam ir uzticēts ķermenis, lai tas varētu izpausties šajā materiālajā pasaulē. Šajā ķermenī, kas ir Manas 

gudrības šedevrs, ir smadzenes, kurās izpaužas inteliģence, un sirds, no kuras izplūst tikumi un cildenas 

jūtas. 

6 Daudzus Es esmu atradis pazušanas bezdibenī, un pie tiem Es esmu nācis, lai tos glābtu. Mana 

mīlestība pret kritušajiem lika viņiem ieklausīties Manā mīlošajā balsī, kas tiem teica: "Kur jūs esat, Mani 

bērni?" 

7 "Lūk, šeit ir Mana gaisma, sekojiet Man!" 

8 Pirmajā Laikā jūsu ticība bija aptumšojusies, Mani bērni vairs nesaprata savas sirdsapziņas valodu, 

un bija nepieciešams, lai Tēvs nāktu pie viņiem un sacītu: "Ņemiet šo akmeni, kurā ir iegriezts Mans 

Likums. Neaizmirstiet, ka tas jums rāda ceļu, kas ved uz kalna virsotni, kur Es jūs gaidu. Un viņi zvērēja, 

redzot šo akmeni, kurā bija iegravēts Mans likums, doties ceļā uz sava likteņa mērķi. - Bet laiki gāja, un 

ceļā radās bēdas un ciešanas, kas ar laiku kļuva arvien lielākas un lielākas. Tad viņi pacēla savas sejas un 

balsis pret Tēvu un sacīja: "Mēs Tevi nesaprotam. Ilgu laiku mēs esam cīnījušies un klīduši, neredzot savu 

klejojumu beigas, un neesam sasnieguši mieru, ko Tu apsolīji mūsu sirdīm." 

9 Tauta atkal atgriezās savā nepaklausībā, bet Tēvs atkal meklēja viņus un vēl vairāk pietuvojās 

tiem, lai runātu ar viņiem kā Tēvs un Draugs. Bet tie Viņu neatpazina un sacīja Viņam: "Tu nevari būt 

mūsu Dievs, jo Viņš vienmēr ir bijis augstībā." 

10 Iemesls bija tas, ka Viņš nāca pie viņiem kā pilnīga patiesība, bet cilvēki meklēja patiesību pēc 

savas patikas, un tāpēc, pilni sašutuma, viņi noveda dievišķo Cilvēku līdz nāvessodam. Tas Cilvēks, kurš 

bija viss spēks un gudrība, nedeva cilvēkiem to, ko viņi pieprasīja, jo viņiem trūka izpratnes. Viņš bija 

šķīsts, un no Viņa varēja nākt tikai šķīsti un nevainojami darbi. Tomēr pat no nāves Viņš augšāmcēlās 

dzīvībai, tādējādi apliecinot, ka visu radīto lietu Autors nevarēja nomirt. Un, kad Kungs no jauna iegāja 

Savā valstībā uz pilnības kalna, cilvēki atzina, ka Tas, kas bija pie viņiem, ir pats Dievs, jo Viņa darbi un 

brīnumi bija ārpus cilvēka spējām. Viņi atcerējās, ka Viņš bija teicis, ka Viņš ir Ceļš, un, ilgojoties nokļūt 

kalna augstumā, kur mājo Kungs, viņi iznāca no bezdibeņa (pazušanas) uz dzīves līmeņa, kur ieraudzīja 

gaismu, kas palīdzēja viņiem turpināt ceļu. Bet ceļš bija ērkšķu pilns. 

Tad viņi atcerējās, ka viņu Tēvs ir pāri visai mīlestībai un ka Viņš bija devis viņiem zināt, ka 

atgriezīsies pie viņiem, kad viņu sāpes būs ļoti lielas, un sāka no sirds jautāt savam Kungam: "Tēvs, kāpēc 
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Tu nenāk? Tu esi mīlestība un piedošana - kāpēc Tu mūs esi sodījis?" Un viņi paredzēja laiku, kad viņu 

Kungs trešo reizi nāks no kalna. 

Atnācis pie viņiem, Viņš tiem jautāja: "Ko jūs no Manis vēlaties?" Un tie Viņam atbildēja: "Tēvs, atbrīvo 

mūs!" Tad Kungs tiem jautāja: "Vai jūs iziesiet no bezdibeņa? Šķērsojiet zemes zemienes un kāpjiet kalnā, 

tikai Manas balss vadīti, kas ir vienīgā, ko jums vajadzētu klausīties šajā laikā." 

Daži šaubījās, jo neredzēja savu Tēvu cilvēka klātbūtnē. Bet citi joprojām ticēja, ka balss, ko viņi 

dzirdēja, nāca no viņu Kunga. Viņi cēlās ticības pilni, lai turpinātu savu ceļojumu, vadīti dievišķās 

iedvesmas, kas bija gaisma viņu ceļā. 

11 Mācekļi, jūs esat tie. Bet patiesi, es jums saku: Es nevienu neesmu sūtījis dzīvot bezdibenī. Es jūs 

esmu sūtījis dzīvot zemes žēlastības ielejā, lai no turienes jūs varētu pacelties uz sava Tēva mājokli. 

Cilvēki ir tie, kam pirms kājām ir atvērti bezdibeņi, kuros viņi iegrimst. Tagad Es jums jautāju: vai jūs 

ticat, ka ar šo vārdu, ko Es jums esmu nodevis ar cilvēka prāta starpniecību, jūs varat ieiet Debesu 

Valstībā? Vai esat pārliecināts, ka jūs atradīsiet pestīšanu, ja ticēsiet un praktizēsiet to, ko dzirdat? 

12 Svētīgs tas, kas tic šim Vārdam un šai manifestācijai, jo viņš sasniegs kalna virsotni. Bet tam, kas 

netic, Es saku, ka šī būs trešā reize, kad viņš Mani noliegs vai neatzīs. Jo tam, kas reiz tic Man, vienmēr 

jāatpazīst Mani, jo Mana Vārda "garša" un būtība nekad nemainās. 

13 Tos, kas šaubās, Es atstāju tur, kur viņi ir šodien, lai viņi varētu pamosties caur sevi. Ja Es neļautu 

cilvēkiem zināt savas rīcības sekas - vai viņi varētu zināt, kad viņi ir rīkojušies labi vai slikti? Viņiem 

sirdsapziņa runā par visiem viņu darbiem, lai viņi nožēlo savus sliktos darbus un ar saviem mīlestības 

darbiem piepilda Manu Bauslību, kas viņiem saka: "Mīliet cits citu!" 

14 Reiz Kristus sacīja cilvēkiem, kas Viņu nepareizi novērtēja: "Jums būs jāgaida, līdz Es atkal 

atnākšu!" Tāpēc šodien, kad Es atkal esmu kopā ar jums, Es jūs aicinu, lai jums pateiktu, ka jāiet prom no 

bezdibeņa un jāseko Manam ceļam. 

15 Ko Tēvs darīs ar tiem, kuri vienmēr ir šaubījušies par Viņa klātbūtni? Viņš pakļaus viņus lieliem 

pārbaudījumiem un aizskars viņu sirds visjutīgākās stīgas, lai viņos pamodinātos ticība, mīlestība un 

vēlme kalpot Viņam. Patiesi es jums saku: katrā tumsā būs gaisma, un miers būs tur, kur ilgu laiku bija 

tikai sāpju nopūtas. 

16 Katrā sirdī Es atklāju atšķirīgu priekšstatu par Savu Dievišķību. Es varu jums teikt, ka katra no 

jums ticībā es saskatu atšķirīgu Dievu. Tas ir saistīts ar atšķirīgo attīstības līmeni, kurā katrs no tiem 

atrodas. 

17 Vēl vienu reizi es jums parādīšu "kalnu". Tā kā tas ir neredzams tavam ķermenim, es to parādīju 

tavas ticības acīm. Uz Sinaja kalna Es jums dāvāju gaismu Pirmajā Laikā, un uz Taboras kalna Es pārvērtu 

Sevi Otrajā Laikā, lai dotu jums Savas Dievišķības zīmes. 

18 Es vēlos redzēt jūs kā tos, kas tic Manai trešajai atnākšanai. Es jums esmu teicis, ka tam, kas grib 

Man sekot, jāpieņem savs krusts un jāseko Man līdz kalna augstumam. Bet jūs jau zināt, ka Jēzus ceļš ir 

pazemības un upurēšanas ceļš, kas līdz pat Golgātai bija iezīmēts ar asinīm. Jūs zināt, ka mani vajāja 

apmelojumi, atriebība, nicinājums, neticība un skaudība. Bet Es jums vēlreiz saku: kas grib Man sekot, lai 

ņem savu krustu un seko Man pa pēdām. 

19 Kāpēc jūs baidāties? Es nelūdzu no jums neko neiespējamu, bet tikai to, lai jūs sirsnīgi lūgtos, 

praktizētu aktīvu žēlsirdību un atteiktos no tā, kas ir lieks. Vai tas ir kaut kas neiespējams? - Ja jau no paša 

sākuma cilvēku vidū būtu valdījis garīgums, Es nebūtu pieņēmis miesas formu šajā pasaulē, un cilvēki ar 

savas iedvesmas, sirdsapziņas un atklāsmes dāvanas palīdzību būtu sasnieguši garam apsolīto valstību. 

20 Pēc 1950. gada Mans Gars vairs nozīmīgi neparādīsies cilvēku vidū. No kalna augstuma, kur Es 

mājošu, Es redzēšu, kā jūs kāpsiet soli pa solim, līdz nonāksiet pie Manis. 

21 Jūs esat klejotāji, kas ieradušies meklēt savu glābšanu, cerībā atrast patiesību. Jūs nesāt smagu 

krustu uz saviem pleciem un meklējāt palīgu, kas palīdzētu jums to nest. Taču, ja esat šeit palicis, tas ir 

tāpēc, ka esat atradis to, ko meklējāt. 

22 Kurš - kurš patiesi ar garīgu prieku ir saņēmis šo vārdu - varētu pamest savu Skolotāju? Kurš 

varētu apmaldīties no nezināšanas? Kurš gan varētu man teikt, ka viņš no manis neko nav iemācījies? 

23 Ikvienu, kurš nav saņēmis šo dievišķo mācību ar patiesu mīlestību un patiesu interesi, lai to 

studētu, Es nevaru saukt par Savu mācekli, bet tikai par Savu bērnu. 
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24 Es nevienu neesmu barojusi atsevišķi, kā arī neesmu atstājusi viņu ārā. Visus Es esmu sēdinājis pie 

sava galda, un pie tā Es vienādi dalīju maizi un vīnu. 

25 Es gribu, lai jūs visi kļūtu par strādniekiem uz Maniem laukiem, bet par strādniekiem, kas ir 

sagatavoti un pilnībā nodoti savam darbam, kas zina, kā kopt Manu sēklu un neļauj grauzējamam tārpam 

iebrukt savos laukos, lai apēstu augļus. 

26 Mācekļi, studējiet šo mācību, lai jūs varētu pajautāt savai sirdsapziņai, vai esat noturīgi uz ceļa, vai 

saprotat norādījumus, vai jau varat sevi saukt par strādniekiem Manā vīna dārzā. 

27 Mana žēlastība jums ir atklāta. 

Nevienam Es neesmu jautājis par viņa darbiem, pirms viņš sāka strādāt Manā Ceļā, un patiesi Es jums 

saku: starp tiem, kas seko Man, ir arī tas, kurš savu roku aptraipīja ar sava brāļa asinīm. Neviens uz zemes 

nevarēja šo ļaundari pārvērst par labdarības labdari, izņemot Mani. Tā bija Mana piedošana un Mans 

mīlestības Vārds, kas viņu izglāba un atmodināja viņa sirdī snaudošos cēlos jūtas. 

28 Ja Es esmu aicinājis dažus, kas atradās cietumos, sēdēt pie Mana galda un kopā ar viņiem veidot 

jaunu mācekļu draudzi, tad lai neviens nenosoda šo rīcību. Jo patiesi, es neesmu nācis dziedināt veselos 

vai glābt taisnos. Es atnācu meklēt tos, kam Es esmu vajadzīgs, - tajā izpaužas Mana žēlsirdība. Es atnācu, 

lai pārvērstu gružus par noderīgu elementu - tajā izpaužas Mans spēks. 

29 Tikai šķīsti jūs varat nākt pie Manis, un tikai šķīstot savu sirdi, jūs varat Mani saņemt. Vai arī es 

neesmu pelnījis šo piedāvājumu no jūsu puses? Es redzu, ka tad, kad jūs gatavojaties savās mājās uzņemt 

cilvēku, kuru uzskatāt par svarīgu, jūs visu sakopjat un sakopjat, lai padarītu sevi viņas cienīgu. 

30 Vai jums nešķiet pareizi, ka katru dienu, kad rītausma gaisma uzspīd, jūs veltāt laiku, lai 

sagatavotos un iekšēji attīrītos, lai varētu nest Mani savā sirdī? 

31 Es runāju ar jums vienkāršā veidā, jo jūs esat vienkārša prāta. Ja jūs būtu bagāti uz zemes, jūs 

Mani neklausītu. Es nemeklēju svētku tērpus vai pilis cilvēku vidū. Pajautājiet zīlniekiem par garīgo 

krāšņumu, kas apņem jūsu Skolotāju, un jūs sapratīsiet, ka nekas pasaulē tam nevar līdzināties. 

32 Ieklausieties šo praviešu balsī, kuri būs tie, kas bieži vadīs jūs caur savām atklāsmēm. Uzticieties 

viņu vārdiem, zinot, ka šobrīd Es izmantoju mazāko - to, ko jūs uzskatāt par pārāk nepilnīgu, lai saņemtu 

Skolotāja žēlastību. 

33 Es redzu, ka jūsu sirds ir piepildīta ar mieru, jo es esmu ar jums. 

34 Es nāku, lai runātu ar jums un dotu jums Savus norādījumus. Šajā laikā Es nekļuvu par cilvēku uz 

zemes un nemeklēju palmas ēnu, lai no turienes runātu ar cilvēkiem, un Mana kāja nepieskārās zemes 

putekļiem. 

35 Es mācu jums perfektu mīlestību uz jūsu Radītāju. Vai es neesmu cienīgs, ka tu Mani tik ļoti mīli? 

36 Pēdas, ko Es atstāju jums Otrajā Laikā, kalpoja, lai padarītu par brāļiem tos, kas dzīvoja kā 

ienaidnieki, un garīgi paceltu tos, kas jau zināja, kā dzīvot kā brāļi. Tā kā jūs šodien neredzat Mani ar 

fiziskām acīm, Mana griba ir, lai jūs Mani redzētu ar ticības skatienu. Bet jūsu vidū ir daudzi, kas tic tikai 

tam, kam viņu rokas pieskaras, un apšauba visu, kas ir ārpus redzes un saprašanas. Tie ir tie, kas Man 

saka: "Tēvs, kāpēc Tu nedari brīnumus kā agrāk, lai mēs Tev ticētu?" - Patiesi Es jums saku, ka šis laiks ir 

pagājis, un, ja jūs apgalvojat, ka ticat Man un atzīstat Mani, kāpēc jūs vēlaties brīnumus? Ticiet ticības 

dēļ! 

37 Apvienojiet toreizējo Manu Vārdu ar šodienas Vārdu. Salīdziniet tās būtību, un jūs atklāsiet, ka tā 

ir tāda pati. Atcerieties, ka es jums teicu: "Koku pazīs pēc tā augļiem." Ļaujiet Manam Vārdam iespiesties 

jūsu sirdī, līdz tas sasniedz Garu, kas jums pateiks, no kā šis Vārds nāk. 

38 Ja jūs neļaujat Garam pārbaudīt šo augļu garšu, kā gan jūs uzdrīkstēsieties noliegt, ka tas ir Tēvs, 

kas ar jums runā? 

39 Kāpēc daži, lai gan nesaprot Manu Darbu, nespēj nošķirties no Manis? Jo tas ir viņu gars, kas ir 

pārliecinājies par Manu Klātbūtni. Kāpēc citi, kas joprojām šaubās, ne reizi neklausās Manī? Jo, lai gan 

viņu sirdīs ir šaubas, gars viņus attur, jo atzīst patiesību. Ja šīs sirdis būs neatlaidīgas, viņu tumšās šaubas 

izzudīs. 

40 Jūs, kas jūtaties sātīgi ar Manu Vārdu, neejiet prom (pasaules) tuksnesī un nesaglabājiet sev 

vienatnē to barību, ko Es jums esmu devis. Es jūs aicināju, lai jūs remdētu savu izsalkumu un lai pēc tam 

jūs to pašu darītu saviem brāļiem, izsalkušajiem. 
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41 Tagad, kad jūsu dvēsele saņem gaismu caur šo Vārdu, - lai tā ir, tā vēlas Mani iepazīt, tā vēlas 

zināt, kas ir Tas, kas to apgaismo, tā vēlas zināt ceļu, kas ved uz tās likteņa mērķi. 

42 Svētīgi tie, kas salauž verdzības važas, kas tos saista ar pasauli, lai būtu kopā ar Mani. Svētīgi tie, 

kas uzvar vājības pret nevajadzīgām lietām un cilvēciskām kaislībām, lai saglabātu prāta un sirds tīrību, jo 

Mans Vārds kritīs kā sēkla auglīgā zemē. 

43 Nedomājiet, ka esat sasnieguši pilnību, jo esat Mani dzirdējuši šajā laikā. Jums ir jāpieliek lielas 

pūles ceļā un jāīsteno Manas mācības, lai ar saviem mīlestības darbiem sasniegtu šo pilnību. 

44 Šeit, uz zemes, jūsu gars nesasniegs savu vislielāko pacēlumu, tādēļ Es jums saku: nedomājiet, ka 

šī dzīve ir vienīgā, un neskatieties uz savu miesu, it kā tā būtu mūžīga. Patiesi, es jums saku, ka šī ķermeņa 

matērija, kuru jūs tik ļoti mīlat, ir tikai jūsu krusts. 

45 Satveriet Manu Vārdu, apzinieties, ka tā vienkāršībā slēpjas Mana būtība, kas ir dzīvība, 

dziedināšana un miers. Vīrieši var uzrunāt jūs ar daiļrunīgiem vārdiem. Bet dot jums dzīves būtību, ko 

satur Mans vienkāršais Vārds, - to viņi nekad nespēs izdarīt. 

46 Šodien es dzirdu cilvēkus runājam par likumu, taisnīgumu, mieru, vienlīdzību un brālību. Bet 

patiesi, es jums saku: kur nav mīlestības, tur nebūs ne patiesības, ne taisnības, ne arī miera. 

47 Kad Es runāju ar jums par mīlestību, Es runāju par dievišķo saikni, kas vieno visas būtnes. Es 

nedomāju mīlestību, kā cilvēki to saprot. Kur ir egoisms un zemas kaislības, tur nav īstas mīlestības. Es 

mīlu gan to, kas Mani noliedz un aizskar, gan to, kas Mani atzīst un godina ar saviem darbiem. 

48 Ja vieni ir laimīgi, jo zina, ka Es viņus mīlu, bet citi ir vienaldzīgi, tad Mans tēvišķais apmetnis 

turpina pārklāt visus, jo mīlestība ir nemainīga. 

49 Neviens nevar aizkavēt Mani mīlēt jūs, tāpat kā nevar aizkavēt sauli sūtīt jums savu gaismu. Taču 

neaizmirstiet, ka Es esmu arī Tiesnesis un ka neviens nevar novērst vai izvairīties no Mana sprieduma, 

tāpat kā neviens cilvēks pats no sevis nevar apturēt dabas spēku darbību, kad tie ir izplēnējuši. 

50 Ejiet Manā likumā, un jūs sapratīsiet, ka Mans taisnīgums ir neizbēgams. Izpildiet Manus 

norādījumus, un jūs jutīsiet mieru pat dzīves vētrās. 

51 Cilvēce ir sašķelta, jo to nevalda vienots likums. Katrā valstī ir savi likumi. Katra tauta seko 

atšķirīgai mācībai, un, ienākot mājās, jūs redzat, ka arī visi tēvi savus bērnus vada atšķirīgi. 

52 Es atklāju cilvēkam zinātnes dāvanu, kas ir gaisma. Taču cilvēks ar to ir radījis tumsu, radījis sāpes 

un iznīcību. 

53 Cilvēki domā, ka viņi ir cilvēces progresa virsotnē. Uz to es viņiem jautāju: Vai jums ir miers uz 

zemes? Vai mājās valda brālība starp cilvēkiem, morāle un tikumība? Vai jūs cienāt savu līdzcilvēku 

dzīvības? Vai jūs izrādāt rūpes par vājajiem? - Patiesi, es jums saku: ja jūsos būtu šie tikumi, jums būtu 

visaugstākās cilvēciskās dzīves vērtības. 

54 Cilvēku vidū valda apjukums, jo jūs esat uzcēluši uz pjedestāla tos, kas jūs ir noveduši postā. 

Tāpēc neprasiet, kāpēc Es esmu nācis pie cilvēkiem, un nesodiet, ka Es daru Sevi zināmu caur 

grēciniekiem un nezinātājiem, jo ne viss, ko jūs uzskatāt par nepilnīgu, ir tāds. 

55 Cilvēks ir vispilnīgākā lieta, kas eksistē pasaulē. Viņā ir līdzība ar Radītāju. Viņā ir trīsvienība, ko 

jūs atrodat savā Dievā: Gars, dvēsele un ķermenis - trīs potenciāli, kas apvienoti veido perfektu būtni. 

56 Ķermenis varētu pastāvēt bez gara, tikai ar dzīvas miesas dzīvības palīdzību, bet tad tas nebūtu 

cilvēks. Tai piederētu dvēsele, bet tai nebūtu gara sirdsapziņas balss, tāpēc tā nevarētu vadīt pati sevi, un tā 

nebūtu augstākā būtne, kas caur garu zina likumu, atšķir labu no ļauna un saņem katru dievišķo atklāsmi. 

57 Tā ir Trešās ēras gaisma. Bet pārbaudiet to, kas saka, ka nevis Dievs ar jums runā, bet gan šis 

cilvēks. Patiesi Es jums saku: kamēr Mans dievišķais stars neapgaismos viņa prātu, jūs nespēsiet no viņa 

izspiest garīgas vērtības un patiesības vārdus, pat ja draudēsiet viņam ar nāvi. 

58 Nav nekas dīvains tajā, ka tāpat kā gars izmanto savu ķermeni, lai runātu un darītu sevi zināmu, tas 

uz īsu brīdi no tā atdalās, lai ļautu visu garu Tēvam darīt sevi zināmu viņa vietā: Dievs. 

59 Es nāku pie jums, jo jūs nezināt, kā nākt pie Manis, un Es mācu, ka vismīļākā lūgšana, kas 

sasniedz Tēvu, ir tā, kas paceļas no jūsu gara klusumā. Tieši šī lūgšana piesaista Manu staru, caur kuru jūs 

Mani dzirdat. Tā nav dziesmas un vārdi, kas priecē Manu Dievišķību. 

60 Vairāk nekā tikumīgos Es meklēju starp jums trūkumcietējus, nezinātājus, grēciniekus, lai atklātu 

jums Savu žēlastību un pārvērstu jūs par Maniem mācekļiem. 
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61 Šajā laikā Man jāatbrīvojas no visiem traipiem jūsu dvēselē un ķermenī, lai jūs varētu sasniegt 

patiesu pacēlumu. 

62 Es uzklausu gan to, kurš zina, kā pacelties tīrā formā, lai piesauktu Mani, gan to, kurš savā 

nezināšanā meklē Mani ar visnepilnīgākā kulta palīdzību. Es viņus visus pārklāju ar Savu mīlestības 

apmetni. 

63 Jums, kas Mani dzirdat šajā laikā, nevajadzētu domāt, ka esat nonākuši garīgās attīstības virsotnē, 

jo jums vēl daudz kā pietrūkst, lai sasniegtu šo attīstības pakāpi. Jūs arī nedomājat, ka esat mazi bērni vai 

iesācēji Manā Likumā, jo, lai gan jūs sperat pirmos soļus šajā Trešajā Laikā, jūs arī agrāk bijāt Kunga 

mācekļi. 

Kad jūsu gars toreiz dzirdēja Mani, tas drebēja, bet pēc tam, studējot Manu Vārdu, tas pamazām 

saprata, kādu cieņu Tēvs sagaida no saviem bērniem. 

64 Ja, lai gan jūs Man sekojat, šajā ceļā neesat brīvi no pārbaudījumiem, tas ir tikai tāpēc, ka jūs vēl 

neesat sasnieguši Tēva mājokli, kur Viņš jūs gaida, lai ļautu jums sajust patiesu mieru un pilnīgu laimi. 

65 Tagad es jums saku: Nenogurstiet, neatkāpieties no ērkšķiem un šķēršļiem. Lūdzieties, un jūs 

sajutīsiet Mani tuvu, un jūs atklāsiet, ka Es esmu labs ceļabiedrs jūsu ceļojumā. 

66 Neesiet izmisumā un neesiet kā materiālisti, kas redz tikai to, ko viņiem sniedz materiālā dzīve. 

67 Ikvienam, kurš ir apmaldījies, ir jāatgriežas atpakaļ un jāatgriežas sākuma punktā, lai atrastu 

mieru. 

68 Ir nepieciešams, lai jūs saprastu, ko Es jūs esmu aicinājis darīt Trešajā Laikā, lai jūs zinātu savu 

atbildību un savu uzdevumu. Jo jūs būsiet atbildīgi ne tikai par sevi, bet arī par jums uzticēto cilvēku 

skaitu. 

69 Kāpēc jūs baidāties? Vai "mīlēt vienam otru" nozīmē upuri? Vai jūs neredzat, kā raud jūsu brāļi 

tautās? 

70 Karš ir izkliedējis savu apmetni pār daudzām zemes tautām, un tas izraisīs arī badu, mēri un nāvi. 

71 Neatstājiet karam atvērtas durvis, jo tas ienāks kā zaglis un pārsteigs jūs. Vērojiet un lūdzieties! 

72 Nezāles tiks izrautas no cilvēku sirdīm ar saknēm, un labā sēkla tiks saglabāta, lai kopā ar to 

veidotu jaunu cilvēci. 

73 Daudzi vīrieši un sievietes tik daudzo sāpju un iznīcības dēļ sāk ilgoties pēc Mana Likuma, Mana 

Vārda un Mana Miera. Taču viņi nezina, kurp viņiem jāvirza savi soļi, lai atrastu Mani. Vai jums nebūtu 

prieks nākt pie viņiem šajos brīžos un spēt viņiem pateikt: "Šis ir ceļš, tur ir Dievišķais Skolotājs." 

74 Atzīstiet, kā jūs apglabājat katru manis sniegtās mācības lappusi, nesaprotot, kāds ir tās mērķis. 

75 Es esmu Grāmata, Vārds un Gaisma. Vai jūs varat noliegt Mani, slēpjot patiesību? 

76 Es svētīju jūs, jo jūs esat sagatavojuši savu sirdi kā svētnīcu. Lauki, kas ir jūsu sirdis, ir atvēruši 

savu iekšējo būtību, lai saņemtu Manas žēlastības rasu, kas liks Mana Vārda sēklai dīgt. 

77 Pie Mana galda neviens nav ticis apkalpots labāk nekā cits, neviens nav ticis priviliģēts vai 

pazemots. Tie ir cilvēki, kas mīl Mani dažādos veidos: vieni ar dedzību, neatlaidību un ticību, citi ar 

aukstumu, noraidījumu un nepastāvību. Ja visi cilvēki, kas meklē mieru, atradīs to Manī, viņi sapratīs, ka 

Kristus Vārdam un Viņa apsolījumiem ir mūžīgā dzīvība un ka tas, kurš Mani atradīs šajā laikā, nekad 

vairs neatdosies no Manis, jo šajā laikā iemiesotais gars ir sasniedzis augstu attīstību, kas ir pieredze un 

gaisma. 

78 Es jūs atstāju kā lāpas cilvēces vidū. Caur jūsu darbiem ticība iedegsies daudzās sirdīs. Sekojiet 

savai rīcībai, vārdiem un pat domām! 

79 Nekad neļaujiet, lai jūsu kreisā roka zina, ko dara labā roka, tad jūsu mīlestības sēkla būs bagātīga 

un auglīga. 

80 Ko jūs esat darījuši ar Skolotāja mācību? Es joprojām neredzu jūsu atjaunošanu. Bet negaidiet, ka 

Mans taisnīgums skars jūsu pasauli, lai jūs strādātu par mieru. 

81 Tā kā jūs jau iepriekš jūtat, ka jums ir piedots, jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot šo piedošanu. 

82 Divi iepriekšējie laika periodi (Pirmais un Otrais laiks) pagāja, bet jūsu gars neizpildīja savu likteni 

uzticībā. Šodien tai ir pavērusies jauna iespēja, lai tās nopelnu dēļ tā varētu pārpludināt zemi ar mieru, un 

no tās varētu aizbēgt bēda un sāpes. Tā ir reize, kad jūs varat iedvest savu piemēru brāļu sirdīs, lai viņi 

varētu nošķirties no netikumiem, no ļaunuma un ar atjaunošanos atgūtu dvēseles un miesas veselību. 
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83 Patiesi es jums saku, ja jūs tuvojaties sava uzdevuma izpildei šajā laikā bez skatīšanās* un 

lūgšanas, jūs redzēsiet zemes virsmu, kas pārklāta ar līķiem. 
* Šim Bībeles izteicienam ir ne tikai garīgās modrības nozīme, bet galvenokārt aizlūgšanas nozīme par citiem, par 

pasauli un atbildības sajūta par to. 

84 Saprotiet, cilvēki, ka jūs nekad neesat sūtīti uz Zemi, lai būtu vienaldzīgi pret to, kas notiek 

cilvēcē. 

85 Vērojiet un lūdzieties, negaidiet, ka šis gads jums nesīs mierinājumu. Šis ir cīņas, atveseļošanās un 

pārdomu laiks. 

86 Neatbrīvojiet sevi no Manām dāvanām, jo tad jūs būtu kā izstumtie uz zemes. 

87 Lūdzieties par tautu mieru. Caur sirdsapziņu Es esmu runājis ar cilvēkiem, ar tiem, kas pārvalda šīs 

tautas, un Es esmu redzējis, ka viņu sirds ir nepaklausīga, ka viņi neizdzen no tās savu naidu un ambīcijas. 

88 Sargājiet savu ticību, savu dedzību liecināt par Manu patiesību un neuztraucieties par 

pārbaudījumiem, ko jums sagādā jūsu brāļi, jo jūs Mani mīlat. Jo Mans Darbs, Mana Doktrīna un Mans 

Likums ir neiznīcināms, neaizskarams. Es jums to saku tādēļ, ka jūs tiksiet vajāti par to, ka esat Mani 

mācekļi. Ļaunā griba un malds jūs vajās. Bet tāpēc jums nevajadzētu slēpties katakombās, lai lūgtos un 

censtos Man kalpot. Šie laiki ir pagājuši. 

89 Es esmu atbrīvojis jūsu garu, un neviens nespēs apturēt tā attīstību. 

90 Mani detalizētie norādījumi šajā Trešajā Laikā pacels jūs visus uz augstāku attīstības līmeni, no 

kura jūs ieraudzīsiet savu Vienīgo Dievu. Tad jūsu dvēselē iestāsies miers, un šis miers būs līdzīgs tai 

svētlaimei, ko jūs piedzīvosiet, kad pēc Apsolītās zemes iekarošanas un pabarošanās ar mūžīgo barību jūs 

piedzīvosiet svētlaimi, ka mīlat un esat mīlēti sava Debesu Tēva dēļ. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 60  
1 Nāciet pie Mana galda ēst Manas pamācības maizi. 

2 Tagad jūs dzirdēsiet "Vārdu", tauta! 

3 Es redzu jūsu dedzību sekot Man. Tev nebija svarīgi, ka tava sirds ir ievainota no taviem mīļajiem, 

tā ir sadragāta. Bet tava gara tērpu es redzu neskartu, jo cilvēka ļaunums tur nevar nonākt. 

4 Svētīgi tie, kas tiek izsmieti un ievainoti Manas lietas dēļ un tomēr ar lēnprātību un mīlestību 

uzņemas savu krustu, jo viņi piedzīvos brīnumainu pārvērtību savos brāļos. 

5 Ne visiem, kas mani klausās, ir ticība. To vidū es atklāju jaunos farizejus, kas slēpjas un veltīgi 

cenšas patiesībā atrast maldus. 

6 Es esmu atnācis, lai mācītu jums pacelt savu dvēseli, lai jūs varētu atklāt šī Vārda būtību, kas ir 

augstāka par jebkuru cilvēcisku nepilnību. 

7 Es izplatīšu garīgo būtību, kas izstaro no šī Vārda, ko Es jums dodu, visās zemes tautās, jo tā ir 

apvienošanās sēkla. Šī mācība liks cilvēcei pārdomāt un saprast daudzus (garīgos) uzskatus. 

8 Saplēstās saites tiks apvienotas, un rasu atšķirības izzudīs, pateicoties spiritualizācijai. Jo būs tikai 

viens dievkalpojums vienīgajam un patiesajam Dievam. 

9 Tā jūs sāksiet veidot vienu ģimeni uz zemes, un Es jums atstāju lielu, bezgalīgu lāpu, kas 

izgaismos visu Manu bērnu garīgo ceļu. 

10 Mans caururbtais sāns joprojām izvada ūdens straumi, kas jums ir pestīšana un dziedinošs balzāms. 

11 Ar šo pasludinājumu Es bruģēju ceļu ārzemniekiem, lai viņi varētu nākt uz šo tautu un dzirdēt 

Manu Vārdu. 

12 Ja Otrajā Laikā Es jums teicu: "Kas pazīst Dēlu, tas pazīst Tēvu", tad šodien Es jums saku, runājot 

ar jums kā Svētais Gars: Es esmu Kristus un Es esmu Tēvs, jo Vārds, kas runāja Kristū, bija Dieva Vārds, 

un tas ir tas pats Vārds, ko jūs saņemat šodien. 

13 Bija nepieciešams, lai Es jums runātu ar simboliem, alegorijās un līdzībās, lai jūs saprastu mācības 

par garīgumu, ko Es jums nesu šajā laikā. 

14 Bet ir pienākusi stunda, kad jūs no sava Dieva pielūgsmes dievkalpojuma atmetīsiet visus ārējos 

pielūgsmes aktus un meklēsiet Mani ar garu. 

15 Saprotiet, ka Es nenākšu uz materiālo māju, kurā ienāk jūsu ķermeņi. Es nāku uz mājām, ko jūsu 

domas man sagatavo. 

16 Priecājieties par Manu Vārdu šodien. Kad pienāks 1950. gads, Mans Gars jūs nepametīs, jo Viņš ir 

jūsos un visās radītās lietās. Bet jūs vairs nedzirdēsiet Mani šādā formā. Kad Es atnācu garīgi, lai darītu 

Sevi zināmu cilvēcei, jūs pēc tam garīgi celsieties pie Manis. 

17 Jūs bailīgi nāksiet pie Meistara, lai jautātu Man: "Kungs, vai mūsu sēkla būs tīkama Tavās acīs?" - 

Uz to es jums atbildu: Ja esat runājuši ar mīlestību, ja esat izrādījuši žēlsirdību slimajiem, ja esat piedojuši 

pārkāpumus, tad esat bijuši Tēvam patīkami. 

18 Sējiet labu sēklu, lai jūs pļautu labus augļus. Ja jūs sējat mīlestību un pļaujat vilšanos pasaulē, 

nezaudējiet ticību un atstājiet savu lietu Man, jo Es esmu tas, kam jūs kalpojat un no kā jūs saņemsiet 

atlīdzību. 

19 Es esmu jums mācījis sēt pasaulē, lai pļautu debesīs. 

20 Nemeklējiet savu atalgojumu uz zemes un neaizmirstiet, ka Mana valstība nav no šīs pasaules. 

21 Šajā laikā dabas spēki tiek atraisīti, lai attīrītu Manus izredzētos un sagatavotu tos Mana Vārda 

sludināšanai. 

22 Mana iedvesma apgaismo tos, kuri Mani meklē, kuriem ir lemts kļūt par Maniem mācekļiem. 

Elijas balss ir kā zvana zvans, kas modina garus un pasludina Manu klātbūtni. 

23 Darbs, ko Es jums piedāvāju, ir šķirsts, kurā tie, kas tajā ieies, tiks glābti, jo līdz tam laikam, kad 

jūs saņemsiet pēdējo no šīm vēstulēm, stihija būs izplūdusi un plosīs cilvēkus. Arī jūs tiksiet pārbaudīti, un 

tad Es uzzināsim, cik liela ir jūsu ticība un paļāvība uz Mani. Jūs tiksiet pārbaudīti, un daudzi jūsu brāļi, 

kas jūs no nezināšanas ir slikti vērtējuši, jums pievienosies, kad viņi iepazīs Manu mācību. Šajā laikā ne 

tikai cilvēks saņems Manas pamācības, bet arī gari, kas dzīvo garīgajā ielejā, tiks pacelti augstākā līmenī. 

24 Mīļotie mācekļi, ar dedzību uzraugiet Manu darbu, sekojiet Maniem norādījumiem, un jūs kopā ar 

viņiem liecināsiet par Mani. Arī Marija, jūsu mīlošā Māte, nāk pie jums un piepilda jūs ar žēlastību, mācot 
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jums perfektu mīlestību un pārvēršot jūsu sirdi par žēlsirdības avotu, lai jūs varētu darīt lielus mīlestības 

darbus savu brāļu vidū un iepazīt patiesību. Viņa ir Mana līdzstrādniece, un līdzās Manam Vārdam kā 

Skolotājam un Tiesnesim ir arī viņas Vārds kā Mātei un Aizstāvei. Mīliet Viņu, cilvēki, un piesauciet 

Viņas vārdu! Patiesi, es jums saku, ka Marija jūs sargā un atbalsta ne tikai šajās pārbaudījumu dienās, bet 

arī mūžīgi. 

25 Es uzskatu Savus ļaudis atbildīgus par šīm mīlestības izpausmēm, kuras Es viņiem nododu. 

Ikviens, kas ir mācījies no Manis, sagatavojiet un māciet "pēdējo" Manu patiesību. 

26 Daudzi, kas alkst un slāpst pēc Mana Dievišķā Vārda, nāks pie jums un apmierinās savu vēlmi pēc 

zināšanām Manā pamācībā. Es uzlūkošu jūs no aizsaules, un katrs labs darbs, ko darīsiet savu brāļu labā, 

tiks svētīts un tā augļi vairosies. No otras puses, ikvienu Mana likuma pārkāpumu vai sagrozīšanu tiesās 

un sodīs Mans perfektais taisnīgums. 

27 Ticiet un rīkojieties bez fanātisma. Pacelieties un nostājieties tādā līmenī, no kura varat pamācīt 

visus savus brāļus, neņemot vērā ticības apliecības vai doktrīnas. Nevilcinieties darīt labu cilvēkam, kam 

tas ir nepieciešams, tikai tāpēc, ka viņš praktizē atpalikušu vai nepilnīgu Dieva pielūgsmi. Drīzāk ļaujiet 

savam nesavtīgajam darbam iekarot viņa sirdi. Neaizverieties grupās un tādējādi neierobežojiet savu 

darbības lauku. Esi gaisma ikvienam garam un balzāms ikvienā bēdā. 

28 Tu esi kā ceļinieks, kas apmetas koka ēnā, lai atpūstos, un tad turpina ceļu. Kad tevi moka slāpes - 

šeit, Manā pamācībā, ir kristāldzidra ūdens avots. Kad spēki ir izsīkuši - atpūtieties. Ja skumjas pārņem 

jūsu sirdi, pagaidiet, un jūs dzirdēsiet lakstīgalas dziedāšanu, kas liks jums aizmirst dzīves pārdzīvojumus. 

Bet, kad izsalksiet, nolauziet nogatavojušos augļus no koka un ēdiet. 

29 Šeit Skolotājs runā ar jums vienkāršās līdzībās, lai jūs saprastu Manu mācību. 

30 Es negribu, lai jūs apstātos ceļā, nedz arī lai jūs rīt klusētu, kad cilvēki jums jautās par to, ko esat 

dzirdējuši no Manis. Tā nav Mana griba, lai jūs pēc 1950. gada izmisumā Man pārmestu, ka Es esmu no 

jums attālinājies. 

31 Atzīstiet, ar kādu maigumu un pastāvību Es esmu nācis, lai dotu jums Savu Vārdu un mācītu jums 

nodot tālāk Savus Dievišķos Vārdus zilbe pēc zilbes. 

32 Mācekļi, Es no jums neprasu, lai jūs sasniegtu pilnību savos darbos un vārdos. Taču es no jums 

prasīšu visu tīrību, izpalīdzību un sirsnību, uz kādu vien esat spējīgi. 

33 Glabājiet Manu dabu savā sirdī, lai, kad jūs runājat, jūsu vārdi būtu caurstrāvoti ar to un 

aizkustinātu jūsu brāļu sirdis. Ja tavam vārdam nebūs šīs īpašības, tev neticēs, un tu paliksi viens pats 

sludināt tuksnesī, vējš aiznesīs šos vārdus, un tu neko nebūsi sējis. Kāds stimuls atbalstīs to, kas šādi 

strādā? Viņam nāksies ieslīgt izmisumā. 

34 Jau tagad es jums saku, ka jums ir jāpiepilda sevi ar spēku, ar drosmi cīņai. Jo negaidiet, ka jūsu 

grūtsirdībā un rūgtuma brīžos kāds jūs vienmēr mierinās. 

35 Bet, ja jūs zināt, kā sagatavoties jau šodien, jūs nekad nejutīsieties pamesti, nedz arī jutīsiet, ka Es 

neesmu ar jums, kaut arī vairs nedzirdat Manu Vārdu. Ja jūs Mani meklēsiet un mīlēsiet, jūs sajutīsiet 

Manu klātbūtni, lai kur jūs atrastos, un tajā brīdī, kad jums tā būs vajadzīga. 

36 Meklējiet Mani vienmēr un vislabākajā veidā, kāds jums ir iespējams, tad jūs atradīsiet Manī Tēvu, 

Skolotāju un Draugu. 

37 Es nekad neesmu atteicis Savu žēlastību tam, kas to lūdzis, pat ja viņš atnācis "apsēsts ar 

raupjumu". Es nekad nevienam neesmu aizliedzis ņemt maizi no Mana galda. 

38 Tā Es jūs sagatavoju, jo no jūsu lūpām nāks Mans Vārds, un tas būs mierinājums, pravietojums, 

balzāms un aizstāvība cilvēces ciešanās. 

39 Redziet, kādas ciešanu pēdas atstājis karš, un tomēr cilvēki nevēlas pamosties no garīgās inerces. 

Taču drīz pasaulē notiks notikumi, kas satricinās cilvēci un liks tai mainīt virzienu. 

40 Dabas spēki pieprasīs taisnīgumu, un, kad tie tiks atraisīti, zemes virsmas daļas izzudīs un pārtaps 

jūrā, jūras izzudīs un to vietā parādīsies sauszeme. 

41 Vulkāni izvirdīs, lai pasludinātu tiesas laiku, un visa daba tiks spēcīgi sakustināta un satricināta. 

Lūdzieties, lai jūs rīkotos kā labi mācekļi, jo tas būs piemērots laiks, lai Trīsvienības un Mārijas garīgā 

mācība izplatītos sirdīs. 
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42 Priecības pilni jūs šodien nākat pie Manis, lai dziedātu "Hosanna", jo jūs esat dzirdējuši Manu 

balsi un Manu Vārdu trīs laikmetos un atzīstat, ka Es esmu vienīgais Dievs, kas atklājies cilvēcei trīs 

laikmetos. 

43 Jūs neredzat noslēpumu Manā Trīsvienībā, jo patiesībā tāda nav. Es esmu viens Dievs, kas Sevi ir 

atklājis trīs laika periodos. Cilvēki ir tie, kas apjukuši, iedziļinoties savos uzskatos un zinātnēs. 

44 Mācību grāmata ir atvērta jūsu priekšā, bet Mācītājs ir tas, kurš izvēlas mācību stundu. Tad jūs 

sajutīsiet, ka no iesācējiem jūs pārvēršaties par mācekļiem saskaņā ar mīlestību, ticību un gribu, ko 

pielietojat, klausoties Mani. 

45 Daži Mani nav sapratuši, lai gan dzird Mani un tic Manai klātbūtnei. Citi, sapratuši Manas 

atklāsmes diženumu, nav pacēlušies, lai atjaunotos un izpildītu savu uzdevumu. Vēl citi vēlas izplatīt 

Manu mācību starp cilvēkiem, bet viņi baidās no cilvēces un jūt, ka viņu lūpas klusē. Un ir arī tādi, kas 

Man ir teikuši: "Kungs, ļauj man baudīt šīs pasaules priekus, un, kad man tie apniks, es nāksim pie Tevis." 

- Ak jūs, nezinātāji, kas šādi runā ar savu Kungu, neņemot vērā, ka jūs nezināt pēdējo dienu savu dzīvi! 

Bet, kad tu to ieraudzīsi, tu cīnīsies ar nāvi, kas ir neuzvarama. Bet jūsu dvēsele atdalīsies no miesas un tad 

dzirdēs savas sirdsapziņas balsi, kas tai saka, ka tā atrodas Manā klātbūtnē bez labiem darbiem, tukšām 

rokām, un ka tā ir palaidusi garām iespēju tuvoties savam Tēvam. 

46 Es tagad no cilvēku vidus izvēlos tos, kas sekos Man ticības un nelokāmības pilni, lai viņi izplatītu 

likumu visā pasaulē pēc sava Kunga parauga. Jūs zināt, ka es nevienam nedodu priekšroku, bet jūs visi 

neesat gatavi tikt izvēlēti. 

47 Jau no pirmajiem cilvēces laikiem Es esmu izmantojis tos, kas ir sagatavojuši sevi, tos, kas ir 

sapratuši Manu mācību, lai ar viņu starpniecību nodotu citiem Manus vēstījumus un Manu Likumu. 

48 Kad Es runāju ar Ābrahāmu, viņš uzklausīja Manu vārdu, un ticībā viņš redzēja savu Kungu. Tā 

balss sacīja patriarham: "Es redzu, ka tu esi taisns uz zemes, un Es slēdzu derību ar tevi. Tā ir Mana griba, 

lai no jums izaugtu daudzas paaudzes, kas veidos tautu, kura Mani pazīs un mīlēs, un tajās tiks svētītas 

visas zemes tautas." 

49 Es devu Ābrahamam dēlu, ko viņš nosauca par Īzāku un ko viņš ļoti mīlēja, un, lai pārbaudītu viņa 

ticību un paklausību, Es pieprasīju, lai viņš viņu upurē. Ābrahāms drebēja savā miesā un dvēselē, bet, 

apzinoties, ka tas bija dievišķs pavēlis, ko viņš saņēma, viņš savā lūgšanā lūdza tikai spēku, lai izpildītu šo 

augstāko uzdevumu, un gatavojās sava dēla upurēšanai. 

50 Man ar to pietika, un, kad Ābrahāma roka pacēlās, lai iespiestu, Es aizturēju viņa roku, atdevu 

viņam mīļotā Dēla dzīvību un devu viņam savu miera skūpstu. Tikai viens no Maniem izredzētajiem 

varēja izturēt šo pārbaudījumu, tādēļ Es viņu izvēlējos, lai viņa piemērs tiktu pierakstīts viņa laika un 

vēlāko laiku cilvēkiem. 

51 Pēc tam Jehova sūtīja jums Savu Vārdu, kas tapa Cilvēks Jēzū, kuru jūs pakļāvāt pārbaudījumam 

un kura dzīvību jūs pieprasījāt no Manis, lai jūs varētu ticēt. Un Mana bezgalīgā mīlestība, kas jums ir 

nesaprotama, nodeva jums Viņu kā lēnprātīgu jēru, lai, pieņemot Viņa asinis, jūs varētu augšāmcelties 

mūžīgajai dzīvībai. Tagad jūs varat labi novērtēt Manu mīlestību pret jums, grēciniekiem. 

52 Šodien es tevi meklēju no jauna. Bet Es nerakstu Bauslību akmenī, nedz arī iemiesoju Savu Vārdu 

cilvēkā. Mans Svētais Gars nāk, lai runātu caur Manis iedvesmota cilvēka prātu, lai sagatavotu jūs, lai pēc 

tam jūs no gara uz garu varētu tieši ieiet vienotībā ar Manu Dievišķību. 

53 Tas ir Elijas Gars, kas atvēra vārtus šim laikmetam, kurā Es jums atklāju jaunās mācības, kas 

ietvertas Septiņu zīmogu grāmatas sestajā lappusē, Dzīvības grāmatā, kuras gaisma izgaismos pat pēdējo 

pasaules nostūri. 

54 Jūs garīgi piederat Ābrahāma dzimtai, tai tautai, kurā cauri gadsimtiem ir piepildījušies visi 

pravietojumi un apsolījumi, ko Es jums devu caur patriarhiem. 

55 Tagad Es jums uzticu jaunu testamentu, kas ir kā šķirsts, lai cilvēce tajā varētu glābties. 

56 Strādājiet, sējiet, bet dariet to saskaņā ar Manu likumu. Kad es jums teicu: Mana Griba ir tava un 

tava Griba ir Mana, Es varu jums to atkārtot, bet vienmēr tikai tad, kad jūsu nodomi ir atļauti. Uzskatiet, 

ka no jums nekas netaisnīgs nevarēja iznākt, jo jūs iznācāt taisni un šķīsti no Dieva klēpja. Es jums devu 

zemi, piepildītu ar svētībām, lai cilvēki to varētu izmantot kā pagaidu mājvietu. 

57 Ja Es vienmēr esmu atklājies cilvēkiem, tad kāpēc viņiem ir nepieciešams savām rokām izgatavot 

Manu tēlu, lai pielūgtu Mani ar to? 
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58 Cilvēki, jūsu izpirkums šajā laikā ir bijis meklēt purvā nenovērtējamas vērtības dārgakmeni. Kādā 

veidā? Tāpēc, ka jūs esat zaudējuši savu mantojumu uz zemes, kuru apdzīvojat un kuru esat pārvērtuši par 

smirdīgu baseinu. Jūs ieradāties Manā Klātbūtnē bez tās, un Man vajadzēja jūs sūtīt to meklēt, lai, 

atgriezušies pie Manis, jūs to dāvātu Man. Šis dārgakmens ir tikumu kopums. Dari labu, un jo vairāk to 

praktizēsi, jo spēcīgākus gaismas starus tas dos. 

59 Nepārmetiet Man, ka es nāku jūs mācīt sāpju un bēdu laikā, jo Es neesmu radījis sāpes. 

60 Esiet Mani labie darbinieki, un Es jūs sūtīšu uz provincēm, lai pasludinātu šo mācību. Tad 

nemāciet neko nelietderīgu un nesajauciet patieso ticību garīgajam ar māņticīgām idejām. Ja jūs šādas 

idejas pievienotu Manam darbam, tad jums būtu daudz labāk klusēt. 

61 Runājiet par Manu Patiesību, un Es jūs atalgošu ar Savu iedvesmu, tāpat kā Es esmu atalgoja šīs 

tautas un Manu balss nesēju garīgo atmodu, liekot Manam Vārdam plūst arvien bagātīgāk. 

62 Sajūtiet Manu dievišķo Klātbūtni starp jums. Tā ir bijusi Mana griba pārsteigt Manu tautu šajā 

dienā. 

63 Šodien es jums jautāju: Ko jūs esat darījuši ar manis uzticēto darbu? Ko jūs esat darījuši ar Manām 

mācībām un kā jūs nodevāt Manu vēsti saviem brāļiem? - Cilvēki, jūs klusējat par Maniem jautājumiem, 

jo jūs zināt, ka tieši šos jautājumus jums jau ir uzdevusi jūsu sirdsapziņa. 

64 Jūs jūtaties kā mazi bērni pret Skolotāju un klusi raudat. Es jums piedodu un piešķiru jums vēl 

vienu laika posmu, lai jūs tajā beidzot kļūtu par īstiem mācekļiem. 

65 Jūs labi zināt, ka jums nav trūcis pamācības, ka Es esmu jums devis daudz pamudinājumu jūsu 

ceļā, lai jūs varētu turpināt iet pa šo ceļu. Patiesi, Es parādīšu Sevi kā Tiesnesis, bet vispirms Es ļauju jums 

sajust Manu Tēvišķo mīlestību. 

66 Cilvēki, ja Es dotu mieru tautām jūsu atjaunošanās un pilnveidošanās labad, vai jūs ar prieku 

pieņemtu šo nosacījumu un censtos to izpildīt? - Pārdomājiet, ko es jums saku, mācekļi! 

67 Es nāku pilns mīlestības un lēnprātības, lai jūs mācītos mīlēt cits citu un kļūtu pazemīgi. Es esmu 

piemērs un grāmata. Uzklausiet Kristu no jauna, jo Viņš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. 

68 Ne tikai Es, bet arī Marija, jūsu vismīļākā Māte, un Elija, jūsu Garīgais Gans, esmu darījis zināmu 

Sevi, lai jūs saprastu, ka šis ir pēdējais periods, kurā Dievs dara Sevi fiziski uztveramu ar cilvēka prāta 

palīdzību, lai cilvēks varētu redzēt, dzirdēt un sajust. 

69 Ja jūs, kas esat dzirdējuši šo Vārdu, pieņemsiet to ar mīlestību un darīsiet to zināmu, kā Es jūs 

esmu mācījis, patiesi Es jums saku: jūsu sēkla turpināsies līdz septītajai paaudzei. Bet, ja jūs nebūsiet 

paklausīgi un žēlsirdīgi, sāpes izjutīs jūsu bērni un viņu pēcnācēji. 

70 Jums būs daudz jāstrādā savas kopienas priekšā, bet, lai jūsu nopelni tiktu ņemti vērā, jums ir jābūt 

vienotiem domās un gribā, jums ir jāmīl vienam otru kā brāļiem un māsām, un jums ir jābūt gataviem 

piedot apvainojumus. Tad jūs būsiet salauzuši ķēdes, kas jūs saista ar materiālismu, sevis mīlēšanu un 

egoismu, un jūs sāksiet dzīvot un ciest citu dēļ. 

71 Elija ir ar jums, un viņa gaisma jūs apgaismo, lai jūs varētu pabeigt svētnīcu savā sirdī, tāpat kā 

viņš deva jums drosmi nomest savus elkus no pjedestāla. Elijas stars vienmēr ir nācis, lai izskaustu 

elkdievību, māņticību, neziņu un liktu cilvēkiem atzīt patiesības Dieva spēku. 

72 Cilvēki, šajā posta laikā meklējiet patvērumu zem Marijas miera apmetņa un lūdzieties par visiem 

cilvēkiem - gan par tiem, kas atzīst Mariju par Dievišķo Māti, gan par tiem, kas to neatzīst. 

73 Redziet, kā karš izplatās kā eļļa uz ūdens. Nezāles tiks izrautas ar saknēm, lai zeme būtu tīra no 

jauna. 

74 Vērojiet un lūdzieties par savas tautas mieru un glabājiet Manu Vārdu savās sirdīs, jo jūs vēl esat 

laikā, kad varat to dzirdēt. Taču drīz šis laiks beigsies. 

75 Es saņemu šīs tautas lūgšanu, kas arī sūta savus lūgumus Debesu Karalienei, kura sniedz jums savu 

glāstu un ieliek garīgu ziedu jūsu sirdī. 

76 Svētīgi tie, kas seko Manām pēdām. Jūs dzirdat Manu balsi, ko Es jums sūtu no pilnības, balsi, kas 

dažādās formās ir dzirdama visā visumā. 

77 Neviens nevar paslēpties no Radītāja skatiena, jo Viņš ir visur klātesošs. Es sekoju tev, lai kur tu 

arī dotos, kā tava ēna. Neviena doma nevar izvairīties no Manas Dievišķības, un nav tāda darba, kas 
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paliktu Man apslēpts vai nezināms. Es esmu kopā gan ar taisnajiem gariem, kas dzīvo augstās mājās, gan 

ar tiem, kuru garīgais apjukums ir licis viņiem radīt un apdzīvot tumsas pasaules. 

78 Es esmu ar visiem. Vieniem es esmu gaidītais, citiem - vajātais. Tagad Svētais Gars noņem tumšo 

plīvuru, kas jūs sedza, lai ikviena acs varētu atsvaidzināties šajā Gaismā. Es esmu Mūžīgā Dzīve, kas 

meklē "mirušos", lai tos uzmodinātu. 

79 Celieties garīgi savā lūgšanā tā, lai jūs varētu sasniegt mūžības sliekšņus, kur laiks nepagājis un 

kur viss ir miers un svētlaime, jo tur jūs būsiet apmierināti ar patiesu dzīvi. 

80 Ņemiet vērā, ka ikvienam nenovēršami pienāks brīdis, kad viņš ieies šajā pasaulē uz visiem 

laikiem. Kāpēc tad jūs uzstājat, ka vēlaties dzīvot šeit, šajā pasaulē? Cik maza ir jūsu ticība un cerība uz 

garīgo dzīvi, ja jūs tik cieši turaties pie zemes un redzu, ka uz tās vēlaties atkal redzēt tos,  kas bija jūsu 

radinieki un kas tagad dzīvo garīgajā, labākā pasaulē par šo. Kāpēc jūs vēlaties, lai viņi no jauna ierodas 

asaru ielejā, lai raudātu un ēstu jūsu rūgto maizi, ja no turienes, kur viņi dzīvo, viņi jau var redzēt apsolītās 

zemes atspulgu? 

81 Jūs jūtat, ka Tēva taisnīgums izpaužas visā visumā. Bet Es jums saku, ka jūs nedrīkstat sajaukt 

Manu taisnīgumu ar sodu parastajā nozīmē. Tagadējais laiks ir pieķēris jūs nesagatavotus, jo esat atstājuši 

laiku un savas dāvanas neizmantotas, un tādēļ jūtaties sodīti. 

82 Mācekļi, pamostieties un apzinieties laiku, kurā dzīvojat. Es jums saku: tāpat kā neviens nespēj 

apturēt Manu taisnību, tā arī neviens nespēj aizvērt vārtus uz aizsauli, ko Mana žēlastība jums ir atvērusi. 

Neviens nespēs aizkavēt gaismas, cerības un gudrības vēstījumu nonākšanu līdz cilvēkiem no šīm 

pasaulēm. 

83 Es esmu vienīgais šīs valstības īpašnieks, un tās atslēga ir Mana mācība. Tāpēc saprotiet visu 

žēlastību, ko Es esmu dāvājis jums, pazemīgajiem garīgajiem. Jo nevienai šī laika ticības kopienai vai 

konfesijai nav Dievišķā Vārda manifestācijas vai Manas gribas sūtīto gaismas garīgo būtņu klātbūtnes. 

84 Lai lielās konfesijas vai sektas nepareizi novērtē šīs mācības, lai tās noraida šo izpausmi un nosoda 

jūs. Iemesls ir tas, ka viņi ir aizmirsuši vai nevēlas saprast, ka Kristus ir atslēga uz visiem Gara 

noslēpumiem. Tagad jūs redzēsiet, cik daudzi no tiem, kas apgalvo, ka seko Man, patiesībā būs tie, kas 

Mani vajā. Bet Manam Vārdam būs jātop īstam. 

85 Šis ir Trešais laiks, kad Kristus nāk pasaulē "uz mākoņa", majestātisks un gaismas garīgo būtņu 

ieskauts, lai atbrīvotu un atpestītu cilvēkus. Visiem Es esmu devis Savas klātbūtnes zīmes, pie visām 

durvīm Es esmu klauvējis. Bet, lai gan viņi dzirdēja Manas pēdas, viņi noliedza Mani. Tikai jūs, 

pazemīgie, kas savā garā nesat Dieva tautas sēklu, ticējāt Man; jūs Mani sajutāt un pieņēmāt savās sirdīs. 

86 Neviens nav spējis kavēt šīs izpausmes vai apturēt jūsu ceļu, jo patiesība ir gaisma un neuzvarams 

zobens. 

87 Šodien jūs zināt, ka Mana atnākšana šajā laikā nebija tādēļ, lai jūs apbērtu ar pasaules dārgumiem. 

Tomēr kā vēl vienu pierādījumu Manai klātbūtnei jūsu vidū jūs esat taustāmi izjutuši Manu gādīgo 

mīlestību, vai nu tāpēc, ka esat atguvuši zaudēto veselību, vai tāpēc, ka jums ir atvērti vārti uz darbu, vai 

arī tāpēc, ka esat saņēmuši Manas izpausmes tik daudzās formās, cik vien Es jums esmu dāvājis. 

88 Es jums visiem došu pierādījumus par Savu klātbūtni gan garīgajā, gan materiālajā dzīvē. 

89 Pasaules reliģijas un konfesijas: Atveriet savus vārtus un nāciet pie Manis straumēm! Spēka vīri: 

Celieties un pārbaudiet Manu darbu! Vīrieši, sievietes, meklējiet Mani, apžēlojieties par sevi! Ja šī tauta 

nebūs gatava jūs uzņemt, Es jūs uzņemšu, Es jūs dziedināšu un došu jums Mana Vārda maizi. 

90 Cilvēce, lūdzieties, Es gaidu jūs, lai atklātu jums Trešā Laika noslēpumu. 

91 Vai jūs sagaidāt svētlaimi pasaulē? Jūs labi zināt, ka šī zeme nevis dod pienu un medu, bet gan 

asaras un nāvi pēc cilvēka gribas. 

92 Sagatavojieties, jo tieši jūsu rokas būs tās, kas iznīcinās jūsu elkdievību, tiklīdz jūs ar visu savu 

mīlestību praktizēsiet garīgo Dieva pielūgsmi. 

93 Uzmanieties, cilvēki, jo tuvojas cīņa un pretinieks tuvojas. Tas nebūs ne faraons Pirmajā laikā, ne 

ķeizars Otrajā laikā. Tas, kas cenšas jūs novest atpakaļ verdzībā - bailēs no jūsu attīstības un zināšanu 

gaismas -, būs visu laikmetu tumsa, kas jūs apvij un apdraud. Tam Es jums esmu devis gaismas zobenu, lai 

cīnītos. Šajā gaismā būs ticība, gudrība un mīlestība. 

94 Piedošana būs viens no tiem tikumiem, kam būs vislielākie nopelni Mana taisnīguma priekšā. Es 

jums vēlreiz saku: "Mīliet cits citu." 
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95 Mana mīlestība apvienos visus cilvēkus un visas pasaules vienā. Manā priekšā izzudīs rasu, valodu 

un cilšu atšķirības un pat atšķirības, kas pastāv dvēseles attīstībā. 

96 Starp Dievu kā Tiesnesi un cilvēku ir starpnieks, kas ir Marija, vismīlošākā Māte, kuras mīlestībā 

gari nomazgājas un šķīstās, lai pēc tam nāktu sava Kunga priekšā. 

97 Lai gan Ādama nepaklausība, Kaina noziegums un Bābeles apjukums joprojām gulstas uz cilvēces 

pleciem, Es jums došu iespēju atbrīvoties no šiem traipiem. 

98 Es jums piedāvāju šo kristāldzidrā un tīrā ūdens avotu, lai jūs pie tā varētu remdēt slāpes un 

attīrīties no visiem netīrumiem. Bet vērojiet pavasari, jo parādīsies cilvēki, kas gribēs jūs apmuļķot ar 

viltus garīgām mācībām un apgalvos, ka viņi mīl Dievu un Mariju. Esiet piesardzīgi, jo ar to viņi vēlas jūs 

šķirt no šķēršļa (Kunga). Parādīsies tādi, kas sajauks Manas mācības ar cilvēku mācībām. Dzīvojiet modri! 

Jo jau tuvojas stunda, kad Es jūs aicināšu uz tiesu. Tad Mana Klātbūtne būs kā pērkons vētras laikā un 

Mana Gaisma kā zibens, kas paceļas austrumos un izdziest rietumos. Tad Es izsaukšu simt četrdesmit 

četrus tūkstošus, kurus Es esmu iezīmējis, lai nodotu savu ražu Manas taisnības priekšā. Vieni būs 

matērijā, citi - garā. 

99 Tie, kas man sekoja 1866. gadā, piedalīsies šajā spriedumā, lai arī viņi varētu atbildēt par savu 

pirmo sēklu. Pirms iestāsies miers, būs tiesa. Jūs redzēsiet, ka stiprie sacelsies pret stiprajiem, bet šajās 

cīņās viņu spēks un augstprātība izsmelsies. Tad zeme būs izskalota ar grēcinieku un arī nevainīgo asinīm. 

Bet, kad šīs ciešanas būs beigušās, nācijās iestāsies miers, jo cilvēki atzīs Dievu par vienīgo spēcīgo un 

taisno. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 61  
1 Kad Mans dievišķais stars nolaižas pie jums, eņģeļi apvienojas ar jūsu dvēseli lūgšanā un 

pielūgsmē Tēvam. 

2 Bailes no Manas taisnības ir palielinājušas šīs tautas dedzību, jo viņi piedzīvo dabas spēku 

izrāvienu šajās pārbaudījumu dienās. Kāpēc jūs izmisāt? Vai es neesmu jūs mācījis lūgt un apbruņoties ar 

ticību? 

3 Uzskatiet, ka dabas spēki jums rāda, kā piepildās iepriekšējo laiku pravietojumi. Ja jums ir lemts 

būt lieciniekiem un redzēt šos notikumus, nebaidieties no sava Tēva gribas. Viss kalpo, lai jūs attīrītu. 

4 Katram no jums es uzticu vairākas sirdis, lai vadītu tās pēc Viņa Vārda un piemēra. Bet, ja jūs 

kļūstat vāji pārbaudījumos, kādu pārliecību jūs varat iedvest savos brāļos attiecībā uz Maniem 

norādījumiem? - Starp cilvēkiem, kas jums seko, ir akmens sirdis, kurās tikai labie darbi spēj viņus 

aizkustināt un pievērst Manai mācībai. 

5 Dzīvojiet nomodā un esiet iejūtīgi, jo ik uz soļa un katrā vietā Es pie jums atvedīšu kādu 

trūkumcietēju, un jūs nedrīkstat iet viņam garām, neizjūtot viņa vajadzību. Pat tie, kurus jūs redzat tikai 

reizi mūžā, pieder pie jums uzticētā daudzuma. Viņi jūs atpazīs pēcnāves dzīvē. 

6 Neskatieties sāpju attēlus tikai no ziņkārības. Lai jūsu darbos būtu patiesa labdarība un jūs varētu 

sniegt mierinājumu saviem brāļiem, vienmēr esiet cildenāko jūtu vadīti. Neizvairieties no slimnīcas un 

nebaidieties no triekas, kropliem vai slimniekiem, kas sirgst ar kādu lipīgu slimību. Neskatieties uz 

cietumu ar nicinājumu vai riebumu un neejiet tam garām, nemodloties par tiem, kas tur atrodas. Izstiep 

savu roku ar mīlestību pret tiem, kas krituši, pret tiem, kurus cilvēki ir aizmirsuši. Cik daudz laba jūs 

darīsiet viņu dvēselēs! 

7 Tērauda savu sirdi cīņai! Es nevēlos, lai Manās rindās būtu vāji karavīri. Jūsu klātbūtne brāļu ceļā 

var viņiem nozīmēt pestīšanu, atbrīvošanu, veselību un mieru. 

8 Drīz Es pabeigšu Savu Vārdu jūsu vidū, un tie, kas negribēja to nēsāt savā sirdī, lai tie ir gatavi, ka 

sāpes viņus nokaus. Kā viņi varētu liecināt par Manu jauno izpausmi, ja viņi nav sagatavoti. 

9 Ja Otrajā Laikā Mans Vārds caur bērnu Jēzu uzrunāja Bauslības skolotājus un lika viņu lūpām 

klusēt uz Maniem jautājumiem, un Es viņus pārsteidzu ar Savām atbildēm, tad patiesi Es jums saku, ka arī 

šajā Laikā Mans Vārds sasniegs jaunos Bauslības skolotājus, teologus un zinātniekus, lai tos iztaujātu un 

atbildētu viņiem; tam jums ir jāsagatavojas. Es jūs sūtīšu, lai sniegtu šo liecību cilvēcei, un, ja cilvēki 

neticēs jums, Es viņiem teikšu: "Ja jūs neticat Maniem vēstnešiem viņu nabadzības un pazemības dēļ, 

ticiet viņiem viņu brīnumu dēļ." - Manu mācekļu darbus pavadīs zīmes dabā un tautu dzīvē, kas liks 

cilvēcei aizdomāties par Manas mācības patiesumu. 

10 Es nevēlos, lai iezīmētie pēc savas zemes darba dienas atgrieztos garīgajā ielejā tumsas aizsegā. Es 

gribu tos saņemt gaismas, spēka un mīlestības piepildītus, lai pēc tam sūtītu uz zemi kā garīgas būtnes, kā 

neredzamu armiju, kas izlīdzina ceļus, atbrīvo gūstekņus, modina tos, kuri dzīvo neziņā, augstprātībā vai 

netikumos. Kas notiks ar tiem, kuri, lai gan ir saņēmuši Svētā Gara zīmi, tomēr vēlāk dzīvē paliks bez 

gaismas un nopelniem? Vai Kungs tos sūtīs Savā gaismas pulkā, vai arī Viņam nāksies tos iemiesot no 

jauna, lai nomazgātu viņu netīrumus? 

11 Patiesi, patiesi, patiesi Es jums saku: jūs nezināt, kādi laiki sagaida cilvēci uz šīs zemes, un jūs 

nevēlaties tajā dzīvot šajās dienās. 

12 atturieties, atturieties no grēka, jo Mans Dievišķā Taisnīguma zobens nāks nepiedodot, lai 

iznīcinātu ļaunumu. Es palīdzēšu tiem, kas cīnās par savu pestīšanu, un Es ar Savu Žēlsirdību palīdzēšu 

tiem, kas raud cilvēku kļūdu dēļ. Jā, cilvēki, ir vīrieši un sievietes, kas sargā, lai paliktu tikumībā, 

labestībā, un vecāki, kas lūdz, lai viņu bērni nenovirzītos no labā ceļa. 

13 Es jūs mudinu uz labi saprastu grēku nožēlu, kurā jūs neatsakāties no nekā, kas ir izdevīgs dvēselei 

un miesai, bet atbrīvojaties no visa, kas ir kaitīgs, lai cik izdevīgs un ērts tas jums liktos, - pat ja šī 

atteikšanās nozīmē upuri. 

14 Lai kur jūs dotos, atstājiet mīlestības un žēlsirdības zīmi, lai ikviens, kas iet garām, varētu saņemt 

gaismu. Tad jūs patiesi ņemsiet piemēru no sava Skolotāja. Patiesi, es jums saku, ka viena no 

visdziļākajām pēdām, ko jūs varat atstāt savu brāļu sirdīs, ir piedošana par saņemtajiem apvainojumiem. 
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15 Jūsu sirds ir pazemīgi atvērusies, lai atzītu savu vainu sava Kunga priekšā, un Es, uz kuru krīt visi 

pārkāpumi, dāvāju jums Savu piedošanu kā miera elpu, kas nomierina jūsu garu un piepilda jūsu sirdi ar 

cerību. Ko vairāk jūsu dvēsele var vēlēties izsūtījumā, kurā tā atrodas? 

16 Tēvs tev runā par Savu valstību, Marija tevi apsedz ar savu apmetni, un Elija tevi sargā. Ievērojiet 

jums dāvāto žēlastību. 

17 Lūk, šeit jūsu acu priekšā ir atvērta Patiesās Dzīvības Grāmata, lai jūs nestaigātu tumsībā. Tā kā Es 

apveltīju jūs ar garu, tad ir visdabiskāk un vispareizāk, ka Es ļauju tam zināt kaut ko vairāk par to, ko daba 

tam var iemācīt. Gars nedrīkst dzīvot neziņā Manas radības vidū, jo tas stāv augstāk par visu, kas to 

ieskauj. 

18 Es slāpstu ne tikai pēc jūsu mīlestības, bet arī pēc jūsu sapratnes. 

19 Pieņemiet dzīves pārbaudījumus un pārdzīvojumus ar garīgu pacēlumu, lai tie būtu noderīgi jūsu 

garam. Patiesi es jums saku, ka caur tām jūs skaidri sapratīsiet daudzus jūsu Tēva mācību elementus. 

20 Pieņemiet savu likteni, esiet apmierināti ar to, kas jums ir, esiet pacietīgi. Kāpēc jūs dažkārt 

zaudējat mieru un izmisstat? Jo jūs aizmirsāt savu izcelsmi un arī parādu, kas jums ir jāatmaksā. 

21 Ļaujiet savai dvēselei saprast un piekrist tās izpirkšanai, tad jūs sajutīsiet, kā gaisma caurstrāvo 

jūsu iekšējo būtību un piepilda jūs ar cerību, spēku un prieku. 

22 Saprotiet, ka tā nebija Mana griba, lai jūs raudātu, un ka Man nav prieka redzēt asaras jūsu acīs. 

Bet, kad Es redzēju, ka tava dvēsele, kas nāca uz zemi šķīsta, bija sevi aptraipījusi ar pasaules grēkiem, Es 

ļāvu tai attīrīties, lai tā varētu atgriezties pie Manis. Kad nezinātājs nolād Manu taisnīgumu un vājais krīt, 

viņiem tiek piedots. Bet jūs, kas esat dzirdējuši šo Vārdu, kas esat saņēmuši šo Bauslību, jūs nevarat izmist 

vai zaimot, ja vien nodzēšat savas ticības gaismu un nekrītat apjukumā. Vai jūs nedomājat - ja jums tā 

pietrūkst -, ka tas būtu tāpat, it kā jūs apgānītu šo balto segu, ko Es jums esmu devis, vai arī, it kā jūs 

izmestu no sevis maizi, ko Es jums ar tik lielu mīlestību piedāvāju? 

23 Nekļūstiet vāji, neslimojiet atkal un neļaujiet nevienam atņemt dāvanas, ko Es jums mācu attīstīt. 

Izmantojiet norādījumus un spēku, ko es jums dodu, lai rūgtumu un ciešanas pārvērstu mierā un mīlestībā. 

Ja jūsu mājās valda nesaskaņas, tas ir tāpēc, ka jūs neesat spējuši īstenot praksē Manu mīlestības mācību. 

24 Kamēr jūs klausāties Mani, jūs jūtaties droši, bet, tiklīdz atstājat sanāksmju zāli, jūs jūtaties 

kārdināti dažādos veidos. Vai es esmu tas, kas jūs kārdina, kas jūs gāž, kam rūp, lai jūs pazustu? Mācekļi, 

ja Es esmu pieļāvis kārdinājumus, lai tie jums ir pārbaudījums! Tavs uzdevums ir pretoties tām ticībā, līdz 

tu būsi pārvērtis tumsu gaismā. Kad Es uz jūsu ceļa nolieku to, kas ir kritis, tas nav tādēļ, lai jūs nomāktu, 

bet lai jūs viņu glābtu. Lūdzieties, apzinoties, ka jūs dzīvojat Gara cīņas laikā un ka jums ir jāpilda bauslis, 

kas jums saka: Mīliet cits citu. 

25 Esi aktīvs, neguli! Vai arī jūs vēlaties gaidīt, kamēr vajāšanas jūs pieķers aizmigušus? Vai jūs 

vēlaties atkal krist elkdievībā? Vai jūs gaidīsiet, kamēr svešas doktrīnas uzspiedīs sevi ar spēku vai 

bailēm? Esiet nomodā, jo viltus pravieši celsies no austrumiem un maldinās tautas. Pievienojieties, lai jūsu 

balss atbalss izskanētu visā pasaulē un jūs laikus brīdinātu cilvēci. 

26 Lai palīdzētu jums jūsu savienībā, Es daru Sevi jūtamu jūsu vidū daudzos veidos, lai jūs saprastu 

laiku, kurā dzīvojat. Bet cik maz ir to, kas sajūt Manu Klātbūtni un saka: "Tas ir Kungs!" - Cilvēki ir garīgi 

aizmiguši. Jūs, kas Mani dzirdat, esat pamodušies. Bet jūs tomēr necenšaties pamodināt pārējos. 

27 No šīm pieticīgajām tikšanās vietām izskanēs jaunā vēsts cilvēcei, no tām izies ļaužu pūļi, kuru 

lūpās būs liecība par viņu atjaunošanos un garīgo progresu. 

28 Cik nabadzīgi - materiālā ziņā - ir bijuši šie lūgšanu nami, bet to diženums ir bijis garīgs! 

Pulcēšanās vietas, kurās jūs esat dzirdējuši Manu Vārdu, ir kā varens koks ar kupliem zaļumiem, kura ēna 

ir dziedinoša. Tās klātbūtne ir ieviesusi mieru un pārliecību, un tās augļi ir jūs barojuši. Sapulču vietas ir 

devušas patvērumu laulības pārkāpējiem, bērnu slepkavām, ļaundariem, slimniekiem, tiem, kas savu roku 

aptraipījuši ar sava tuvākā asinīm, nabagiem, tiem, kas alkst mīlestības. No viņiem visiem ir plūdušas 

asaras, viņi ir sūtījuši lūgšanas, un no viņiem ir dzirdēti pateicības vārdi. Soli pa solim šie cilvēki šajās 

lūgšanu vietās ar asarām un lūgšanām ir šķīstījušies. 

29 Tagad cilvēce attīrās lielu sāpju vidū, karš ir paplašinājis savu ietekmi visā pasaulē, un vājais 

cilvēks ir atkāpies. Šodien plūst asiņu upes, tautas sacelas pret tautām, pat mātes dzen savus dēlus karā. 

Pēc tam parādīsies visas sekas: mēris, bads un nāve. Neviena vieta nebūs brīva no šīs iznīcības. Parādīsies 

retas slimības, izplatīsies lepras un aklums. Saule degs kā uguns, lauki, kas bija auglīgi, būs neauglīgi, un 
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ūdeņi būs piesārņoti. Tāpēc jums ir jāsagatavojas, jo ar Manu zīmi nepietiks, lai jūs tiktu glābti. Cik 

daudzi, kas nav no Maniem iezīmētajiem, tiks glābti, cik daudzi, kas nav no Maniem izredzētajiem, atradīs 

ceļu uz pestīšanu? Vērojiet un lūdzieties! 

30 Patiesi, Es jums saku: tāpat kā jūs dzirdat Manu Vārdu šajā laikā uz zemes ar cilvēka prāta 

starpniecību, tā tas tiks dzirdēts arī citās pasaulēs, kaut arī caur citiem kanāliem, ar citiem līdzekļiem. Bet 

jūs šos brīnumus piedzīvosiet tikai tad, kad ieiesiet garīgajā dzīvē. 

31 Kurš gan nav izjutis nemieru, saskaroties ar dzīvi pēcnāves dzīvē? Kurš no tiem, kas šajā pasaulē ir 

zaudējuši kādu tuvu cilvēku, nav izjutis ilgas viņu atkal redzēt vai vismaz zināt, kur viņš ir? To visu jūs 

piedzīvosiet, jūs tos atkal redzēsiet. Bet iegūstiet nopelnus jau tagad, lai tad, kad atstāsiet šo zemi un 

garīgajā ielejā jautāsiet, kur ir tie, kurus cerat atrast, jums netiktu atbildēts, ka jūs tos nevarat redzēt, jo 

viņi atrodas augstākā līmenī. Neaizmirstiet, ka Es jau sen jums teicu, ka Tēva namā ir daudz mājokļu. 

32 Ēdiet Mana Vārda maizi, lai bēdas un sāpes izkļūtu no jūsu sirds un jūs ieraudzītu mūžīgo dzīvi. Es 

dodu jums mazliet no šī miera. 

33 Uzklausiet Mani vēl vienu reizi un izdzēsiet no sava prāta sliktās domas, ko jums dod pasaule, un 

tad jūs varēsiet gatavi ieiet garīgajās mācībās, ko Es jums atklāju. Tieši tagad, jūsu garīgā pacēluma brīdī, 

brīdī, kad jūs cenšaties savākt sevi sirds dziļumos, jūsu dvēselē atspoguļojas miesas kaislības. Kad jūs 

ļausiet, lai gara īpašības un skaistums bagātīgi atspoguļojas jūsu ķermenī? 

34 Attīrieties, lai jūs varētu sajust Mani, soli pa solim atbrīvojieties no savas materializācijas. Atstājiet 

viltus elkus, kas mīt neveselīgos priekos, tukšumos un bezjēdzīgā vēlmē pēc atzinības. Apvaldiet savas 

kaislības, kas jūs kārdina, un runājiet ar tām tā, kā Kristus runāja tuksnesī: "Jūs nekarsēsiet savu Kungu, 

bet pielūgsiet Viņu." 

35 Es arī atgādinu, ka esmu tevi mācījis, lai tu atdod vienu nodokli Dievam un otru imperatoram, jo 

redzu, ka tu visu atdod imperatoram. Katru dienu uz mirkli pārbaudiet sevi, jo nenovēršami pienāks 

stunda, kad jūs dzirdēsiet Manu balsi, kas aicinās jūs uz tiesu, un tad jūsu dvēselei būs jāatskaitās par sevi 

un savu miesas apvalku. Nebīstieties no Manis tajā stundā, Es neesmu netaisns; baidieties no sevis! 

36 Vai jūs domājat, ka tad, kad Es jums uz zemes esmu parādījis, ka Es esmu jūsu Labdaris, ka Es jūs 

mīlu un piedodu, vai tad, ieejot garīgajā dzīvē, jūs atradīsiet Mani mainītu? 

37 Kad Es jūs tik dedzīgi meklēju un vajāju, kad Es runāju ar jums un nolaižu Sevi tur, kur jūs 

atrodaties, tas ir tāpēc, ka Es negribu, lai jūs, atstājot šo pasauli, pazustu bezgalībā, lai jūs būtu bez 

gaismas, lai jūs Mani meklētu un neatrastu, lai gan Es esmu jums ļoti tuvu, jūs Mani jūtat ļoti tālu un nedz 

dzirdat, nedz redzat Mani. 

38 Klausieties Manas mācības un pielietojiet tās. Svētīgi tie no jums, kas dzīvo lielās grūtībās, bēdās 

un rūgtumā un tomēr lūdzas par tiem, kas raud, aizmirstot sevi un lūdzoties par tautu mieru. Jo tie, kas šādi 

rīkojas, atradīs gaismas ceļu, kas ved uz pilnības valstību, un viņu tiesas stundā viņu nasta būs ļoti viegla. 

39 Es aplaistīju jūsu garu ar labumiem, lai pat tas trūcīgais, kurš sūdzējās, ka nevar praktizēt 

žēlsirdību, jo viņam nekā nav, šodien saprastu, ka viņam garīgi pieder neizsmeļama bagātība. 

40 Es runāju ar jums ar Manas Dievišķības cienīgāko līdzekli - cilvēku, un patiesi Es jums saku, ka šī 

saikne nekad nav tikusi pārrauta. Es esmu "Mūžīgais Vārds", kas vienmēr ir runājis un runās ar saviem 

mīļajiem bērniem. 

41 Jo blīvāka ir šīs pasaules tumsa, jo intensīvāka ir gaisma, ko Es sūtu, lai cilvēce varētu atpazīt 

patieso ceļu. Ja jūs jau būtu aprīkoti, kādu svētlaimi jūs sajustu, ja sajustu Manu klātbūtni ik uz soļa, katrā 

vietā un katrā būtnē! Jūs sajustu Mani savā sirdī, dzirdētu Mani savā garā, atpazītu Mani visos, pat 

vismazākajos darbos. Šodien cilvēce kliedz: "Mans Dievs, cik tumši ir dzīves ceļi!", neredzot, ka Elija, 

Trešās Ēras Dievišķais Vēstnesis, ir izgaismojis šos ceļus ar Manu Gaismu un ka uz tiem skaidri redzamas 

Manu Asiņu pēdas. 

42 Mana valstība stājas pret jūsu valstību, Es esmu pacēlis Sevi cīņai pret pasauli. Bet lai neviens 

nebīstas, jo Mans zobens ir izgatavots no mīlestības, un Mani karavīri ir bruņoti ar mieru un gaismu. 

Manas Valstības ienaidniekus uzvarēs mīlestības universālais spēks, bet ar šiem ienaidniekiem Es 

nedomāju Savus bērnus, bet gan viņu nepilnības, nepaklausību un grēkus, kurus Es iznīcināsim. 

43 Kā man vajadzētu izmantot jūsu naida un nāves ieročus, lai jūs iznīcinātu? Vai es varētu būt savu 

bērnu iznīcinātājs? Vai tas ir iedomājams ar Dievu? Es jums saku: Lūk, jūsu Ķēniņš ir bez kroņa, bez 
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sceptera un bez apmetņa. Ja vēlaties, meklējiet Manu Vārdu, sprieciet par Mani pēc tā. Es jums saku, ka 

Mana Valstība ir pietuvojusies jums šajā laikā, lai mācītu jums sarunu ar jūsu Tēvu no gara uz garu. 

44 Jūs esat ceļinieki, kuriem tiks dota iespēja redzēt Jauno Jeruzalemi, balto un gaišo pilsētu, kas nav 

uz zemes, jo tā ir garīga. Ejiet uz priekšu, palieciet stipri ticībā, ejiet cauri rūgtuma un grūtību pilnajam 

ceļam, līdz nonāksiet pie lielajiem vārtiem, kur jūs Mani ieraudzīsiet. Tur Es jūs uzņemšu un parādīšu 

jums Savas Valstības spožumu, kas ir Manas godības spēks. Lai palīdzētu jums tur nokļūt, Es jums dodu 

Savu mīlestības nūju. 

45 Šodien jūs meklējat Manu Vārdu, lai stiprinātu savu dvēseli, jo jūs zināt, ka šis ir labvēlīgs laiks, 

lai staigātu garīguma ceļu. Katrs cilvēks nes savā sirdī iezīmētu ceļu, viņam tikai jāgrib to atrast. Mana 

mīlestība ir parādījusi savu spēku visiem Maniem bērniem, un Mana gaisma nevienu nav atstājusi tumsā. 

46 Tūkstošiem un tūkstošiem būtņu dzīvo izmisumā un bailēs. Bet pienāks laiks, kad jūs redzēsiet, kā 

viņi celsies gaismā, jo viņu sāpes vedīs viņus uz mūžīgās dzīves ceļa. Mana gaisma nolaižas pār cilvēkiem 

kā dievišķa iedvesma, bet tad cilvēkos rodas šaubas, un viņi netic, ka tā ir Tā Kunga balss, kas uz viņiem 

runā, un tas ir tāpēc, ka viņi vēl nav sapratuši laiku, kurā viņi dzīvo. 

47 Mana sēkla, kas sastāv no mīlestības, patiesības, žēlsirdības, veselības un miera, ir domāta 

ikvienam, kas vēlas to sēt. 

48 Jūs, kas uzklausāt Manu Vārdu caur cilvēka intelekta orgānu, neesat vienīgie, kas saņem garīgos 

vēstījumus. Es zinu, kur ir citi Mani jaunie mācekļi, tie, kas ar mīlestību gatavojas saņemt Manas dievišķās 

domas caur iedvesmu un intuitīvi zina, kurš ir šis laiks. Ziniet, ka Es neesmu visiem piešķīris žēlastību 

saņemt Manu Gaismu vai Garīgās Pasaules Gaismu caur cilvēka smadzenēm. Daži ir aprīkoti vienā veidā, 

citi - citā. Bet viņi visi būs vienisprātis patiesībā, kas ir viena, viņi visi atzīs viens otru garīgumā, 

mīlestības un žēlsirdības darbos pret saviem brāļiem. 

49 Cilvēce vēlētos, lai to no bezdibeņa glābtu jauna Mesijas apmeklējums vai vismaz dzirdētu Dieva 

balsi, kas būtu kā cilvēka balss, kas skan vējos. Bet es jums saku, ka pietiktu tikai nedaudz vērot vai 

meditācijā savākt savu dvēseli, lai piešķirtu tai jūtīgumu, un jūs jau dzirdētu, kā viss uzrunā jūs. Ja jums 

šķiet neiespējami, ka akmeņi runā, Es jums saku, ka ne tikai akmeņi, bet viss, kas jums apkārt, runā ar 

jums par jūsu Radītāju, lai jūs pamostos no saviem sapņiem par lielumu, augstprātību un materiālismu. 

50 Šī ir viena laikmeta beigas un jauna laikmeta sākums. Rītausmas gaisma jau parādās, lai gan nakts 

ēnas vēl nav izklīdušas. Brīnums ir jūsu acu priekšā, bet jūsu siržu cietības dēļ jūs to vēl nenojaušat. Kā jūs 

ieiesiet iekšējā klusumā, ja vēl neesat nožēlojuši savus pārkāpumus? 

51 Jūs esat pieraduši pie ļaunuma un netikumiem, kas jūs ieskauj. Jūs neuzskatāt slepkavību, negodu, 

laulības pārkāpšanu par kaut ko dabisku. Jūs cīnāties pret tikumību un maskējat netikumus, lai savu brāļu 

acīs izskatītos šķīsti. 

52 Patiesi es jums saku: cilvēce no šīm tumsām atradīs ceļu uz gaismu. Taču šis solis notiks lēni. Kas 

notiktu ar cilvēkiem, ja viņi vienā mirklī saprastu visu ļaunumu, ko viņi ir radījuši? Daži zaudētu prātu, citi 

atņemtu sev dzīvību. 

53 Cilvēki, negaidiet, līdz nonāksiet Garīgajā ielejā, lai celtos un nestu pasaulei vēsti par Manu 

parādīšanos jūsu vidū. Šī vēsts sasniegs cilvēku sirdis, un tas būs sākums viņu garīgumam. 

54 Kad cilvēki būs atjaunoti, viņi sajutīs Manu klātbūtni un Manu mīlestību savās sirdīs. 

55 Ak, Mani bērniņi, jūs nevarat iedomāties, ar kādu dievišķu ilgām Es tuvojos jūsu sirdij! Es nāku, 

lai runātu ar jums, lai priecātos redzēt jūs pie sava galda. Tā kā jūs vēl neesat iemācījušies pacelties pie 

Manis, Es nāku pie jums. Es nekad nebeigšu tevi mīlēt, es nekad nenoguršu skatīties uz tevi ar maigumu. 

56 Šāda veida klausīšanās ar cilvēka tulka starpniecību beigsies, un pienāks stunda, kad Tēvs 

piezvanīs, lai jūs aicinātu uz sapulci pēdējo reizi dzirdēt šo Vārdu. 

57 Tuvojas 1950. gads, gads, pēc kura jūs Mani vairs nedzirdēsiet. Nedomājiet, ka tad, kad būs 

atskanējis pēdējais zvans, šai tautai pienāks atpūta. Gluži otrādi, tas būs pirmais brīdis jūsu cīņā, lielajā 

dienas darbā, ko jūs tad uzņemsieties. 

58 Šodien jūs esat kā Mani mācekļi otrajā laikmetā, kad viņi bija ap Mācītāju, klausījās Viņa mācībā 

un vēroja Viņa darbus. Tas bija Skolotājs, kurš runāja ar ļaudīm, kurš darīja brīnumus trūkumcietēju vidū, 

kurš tos vadīja un pamācīja, un kurš tos aizstāvēja. Bet Viņš bija pasludinājis viņiem Savu aiziešanu, un 

viņi zināja, ka tiks atstāti pasaulē kā avis starp vilkiem. 
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59 Kā viņi baidījās no šīs stundas! Kad pienāca šķiršanās brīdis, viņi palika vieni uz zemes. Bet 

Skolotājs stāvēja viņiem līdzās no Savas valstības, Viņa Gars iedrošināja viņus katrā stundā un piepildīja 

visus Savus apsolījumus bez izņēmuma. 

60 Kāpēc jūs, kas zināt, ka šī Manas izpausmes forma beigsies, vienaldzīgi gaidāt šo 1950. gadu? 

Kāpēc jūs, kas jau jūtaties noguris, domājat, ka pēc šī laika beidzot varēsiet atslābināties un aizmigt? 

Atcerieties, ka šodien jūs esat tikai mazi bērni, kas pēc tam kļūs par kungiem! Bet nebaidieties no sava 

uzdevuma izpildes, atcerieties, ka tad, kad Es biju starp saviem mācekļiem, arī viņi bija iesācēji Manā 

mācībā. 

61 Kādā reizē Es sacīju Andrejam, kas bija viens no Maniem divpadsmit apustuļiem: "Vai tu tic 

Man?" "Jā, Meistar," viņš atbildēja. "Vai jūs ticat, ka varat dziedināt slimos Manā vārdā?" "Jā, Kungs, es 

ticu, ka varu to izdarīt." "Nu," es viņam sacīju, "ej pa to ceļu, kas ved uz Jerihu, un tu atradīsi uz tā slimu 

cilvēku. Dziedināt viņu 

Mans vārds un tad ziņot par to man." 

62 Andrejs devās ceļā, un pa ceļam viņš atrada slimnieku, kas bija trūcīgs, un sacīja viņam: "Kristus, 

mana Kunga un Skolotāja, vārdā, izveseļojies!" Bet trūcīgais tikai skumji uz viņu paskatījās, nejūtot 

nekādu uzlabojumu. Otro un trešo reizi Andrejs runāja Manu Vārdu, bet slimnieks nepalika vesels. - Dziļi 

sarūgtināts, māceklis atgriezās pie Manis un pazemīgi sacīja: "Mācītāj, šis slimnieks nav izveseļojies, viņš 

nav kļuvis tīrs no savām raupjībām. Mana ticība Tev nebija pietiekama. Bet es esmu sapratis, ka to, ko Tu 

dari, mēs nespējam izdarīt. Turklāt šī cilvēka slimība ir neārstējama." 

63 Tad Es viņam sacīju: "Andrej, ej man pakaļ!" un aizvedu viņu pie slimnieka, kuru Es tikai aizskāru 

ar savu roku un sacīju: "Esi vesels!" Trūcīgais uzreiz bija tīrs. 

64 Andrejs, kaunīdamies un vienlaikus izbrīnīts, jautāja Man, kā tas varēja notikt, un Es atbildēju, ka 

žēlsirdīgā mīlestība dara brīnumus un ka viņš nevarēja to panākt, jo šaubījās par šo spēku un izjuta 

nevēlēšanos pieskarties trūcīgajam. Un tomēr, cik daudz slimu cilvēku un starp tiem cik daudz trūcīgo 

vēlāk dziedināja Andrejs, Mans mīļais māceklis! 

65 Es liku jums saprast, ka šajā Manas pasludināšanas laikā jūs attīstāt savas dāvanas un ka Es jūs 

laboju, ja jūs kļūdīsieties. Bet labākos augļus jūs gūsiet pēc tam, kad būsiet Mani dzirdējuši. 

66 Nekā nepabeigta vai nepabeigta gars neatstās uz zemes. 

67 To, ko es jums saku, dzird tikai daži, bet tas sasniegs visas sirdis. Kad Mans Otrās ēras Vārds 

izplatīsies pa visu zemi, šī laika Vārds būs kā mēslojošs lietus sēklai, ko Es sēju iepriekš. 

68 Nedomājiet, ka jūs esat vienīgais veids, kā darīt zināmu cilvēkiem Manu Likumu. Bet jums ir 

jāpilda jums uzticētais uzdevums, jo jūs esat daļa no Maniem dievišķajiem plāniem. Apvainojums vai 

pazemojums nedrīkst jūs iebiedēt. Iedomājieties, kā jūsu Kungs staigāja pa zemi. Es esmu Ceļš, Patiesība 

un Dzīvība, Es esmu Vārti. 

69 Ir pienācis laiks, lai jūs ar saviem darbiem padarītu spožu Manu Mācību, lai Mans Vārds izskanētu 

visapslēptākajos zemes nostūros. Daži būs citu priekšgājēji, tāpat kā Elija ir bijis Mans priekšgājējs cauri 

gadsimtiem. 

70 Ja jūs staigāsiet pa Manu ceļu, jūs nejutīsiet nogurumu un nenāksiet pie Manis noguruši. Es esmu 

izlējis Savu gaismu uz šī ceļa caur šo vārdu, ko Es jums dodu ar balss nesēja starpniecību, vārdu, kuru jūs 

drīz vairs nedzirdēsiet. iespiežiet savu soļu pēdas dziļi šajā ceļā, lai rīt, kad jūs tiksiet uzņemti par Maniem 

labajiem mācekļiem, jums tiktu izrādīts taisnīgums un lai jūsu piemērs kalpotu par pamudinājumu tiem, 

kas nāks pēc jums. Es jūs gaidu mūžībā, tāpēc nekad nebūs par vēlu nākt pie Manis. 

71 Manās asinīs jūs nomazgāsiet visus savus traipus, jo ko citu nozīmē Manas asinis, ja ne mīlestību? 

Es jūs redzēšu dzīvojam Manā paspārnē, uz pilnības kāpņu augstākā pakāpiena, kad būsiet šķērsojuši 

sausos un tuksnešainos jūsu izpirkšanas tuksnešus, kad būsiet izvairījušies no savu kaislību lamatām un 

izglābušies no bangojošās jūras viļņiem. Sāpes pāries, cīņas pāries, un beidzot jūs nonāksiet dzimtenē, kur 

valda patiess miers - tāda laime, kādu cilvēka sirds nekad nav iedomājusies, un kur spīd bezgalīgās 

gudrības gaisma. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 62  
1 Mīļotie mācekļi, Es nāku, lai apliecinātu jums, ka viss, ko Es jums esmu teicis agrāk, tagad 

piepildās. Tāpat arī tas, ko Es jums esmu pareģojis šajā laikmetā ar cilvēka prāta orgāna starpniecību, 

piepildīsies. Tas ir iemesls, kāpēc ticība ir atdzimusi šajās ļaužu masās, kas sākotnēji nāca pētīt Manu 

Vārdu, lai pārliecinātos, vai tā ir patiesība, ka Dievišķais Skolotājs dod Saviem bērniem Savu mīlestības 

mācību, un kas pēc tam veltīja sevi šīs mācības izpētei un izpētei, lai nekavējoties nestu šo mācību 

cilvēcei. 

2 Jūs sākat mīlēt visu, kas ir cienīgs jūsu sirdij un no kaislībām attīrītam garam, un nemanāmi 

pārstājat mīlēt visu, uz ko agrāk pasaulē tiekties. - Tā Patiesības Gars runā uz jums šajā laikā, kad Viņš 

dara zināmu Savu Vārdu caur neizglītotiem, vienkāršiem un grēcīgiem radījumiem. Mazas un nabadzīgas 

pulcēšanās vietas jūs esat uzcēluši pilsētu un ciematu nomaļākajos nostūros, un tajās ir pulcējušies ļaudis, 

kas vēlas dzirdēt Manu mācību. 

3 Kādreiz ļaudis dzirdēja Jēzu runājam ciemos, upju krastos un brīvā dabā, līdz pienāca brīdis, kad 

Man bija jāpaveic Mans darbs, un Es iegāju Jeruzalemē, pilsētā, kuras vārds uz visiem laikiem ir saistīts ar 

Skolotāja vārdu. Bet šī tauta neļāva Man aiziet ne tādēļ, ka mīlēja Mani, bet gan tādēļ, ka tai vajadzēja 

nogalināt To, kas nesa viņiem vēsti par augstāku mācību nekā tā, ko viņi līdz šim bija saņēmuši no sava 

Kunga. 

4 Tagad Kristus jums saka: Es esmu vārti uz Jauno Jeruzalemi. Svētīgi visi, kas caur to ieiet gaismas 

un svētajā pilsētā, jo viņi no tās arī nekad neizies - bet ne tāpēc, ka sastapsies ar nāvi, bet gan tieši otrādi, 

tur viņi atradīs mūžīgo dzīvību. 

5 Kamēr jūsu ķermeņi tiks nolaisti zemē, kuras klēpī tie saplūdīs ar zemi, lai padarītu to auglīgu - jo 

arī pēc nāves tie turpinās būt spēks un dzīvība -, jūsu gars, kas ir virs jūsu būtības, nepaliks zemē, bet 

pārvietosies kopā ar dvēseli, lai parādītu sevi tai kā grāmatu, kuras dziļo un gudro mācību dvēsele pētīs. 

Tur jūsu dvēseles acis atvērsies patiesībai, un pēc mirkļa jūs zināsiet, kā interpretēt to, ko visu mūžu neesat 

varējuši aptvert. Tur jūs sapratīsiet, ko nozīmē būt Dieva bērnam un tuvākā brālim. Tur jūs sapratīsiet 

Tu sapratīsi visa, kas tev piederējis, vērtību, izjutīsi nožēlu un nožēlu par pieļautajām kļūdām, par zaudēto 

laiku, un tevī dzims visskaistākās apņemšanās laboties un izlaboties. 

6 Man bija nepieciešams nākt pie jums šajā laikā ar detalizētām un pilnīgām instrukcijām, lai 

noskaidrotu noslēpumus un novērstu neziņu, lai jūs varētu iepazīt visas dāvanas, ar kurām jūsu Tēvs jūs ir 

apveltījis. Bez šīm zināšanām un bez šīs attīstības jūs nebūtu spējuši pietuvoties Man, un jūs būtu pastāvīgi 

klīduši savā neskaidrību jūrā. 

7 Savas nezināšanas dēļ jūs neesat spējuši izmantot garīgās dāvanas un spējas, kas jums piemīt. Bet, 

kad tās spontāni un dabiski izpaudās kādā no Maniem bērniem, vienmēr atradās kāds, kas pasludināja viņu 

par nenormālu vai piedēvēja viņam okultas un pārdabiskas spējas. 

8 Nabaga cilvēce, kas, lai gan tai ir patiesais Dievs kā Dievs, tomēr nepazīst un nesaprot Viņu, tāpat 

kā tā nav spējusi pazīt pati sevi, jo reliģiskā fanātisma dēļ valkā tumšu apsēju acu priekšā, - tā ir tā netīrā 

un nepilnīgā Dieva pielūgsme, kas vienmēr ir bijusi šķērslis tās garīgajam pacelšanās un attīstības 

procesam. Bet Es, kas esmu patiesais un vienīgais dvēseļu Gans, kas spēju tās aizvest uz mājām, kuras tām 

ir paredzēta Mana žēlastība, Es eju pakaļ pazudušajām avīm, lai tās vestu uz gaismas ceļa, kas ved uz 

Debesu sētu. 

9 Tādēļ es jums parādīšu jaunu lappusi no Īstās dzīves grāmatas. 

10 Es jums neko neatņemu, gluži otrādi, es jums atstāju visu. Man vēl nav pienācis laiks nākt pie 

ražas. 

11 Ar Savām dievišķajām mācībām Es mācu jums apstrādāt zemi, un, kad jūs būsiet progresējuši 

Manas Bauslības izpētē un izzināšanā, jūs to darīsiet zināmu saviem brāļiem kopā ar liecību par saviem 

mīlestības un žēlsirdības darbiem. Es sekos taviem soļiem no mūžības un sargāšu tavu sēklu. Kad pienāks 

īstais laiks, jūs dosiet Man savu ražu. 

12 Jūs dzīvojat pārbaudījumu laikā. Nepaiet neviena stunda dienā, kad jūs nebūtu pakļauti kādam 

pārbaudījumam. To nastas pārņemts, pasaulīgais cilvēks zaimo, un pārsteigtais māceklis sev jautā: Kāpēc 

mani nomāc pārbaudījumu nasta, lai gan es eju pa Skolotāja ceļu? - Bet Skolotājs jums atbild: Kas seko 
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Man, tas nesīs krustu, un, jo apzinīgāk viņš pie Manis turēsies un līdzinās Man, jo rūgtāks būs viņa kauss. 

Jo kas jūs būtu bez pārbaudījumiem? Kad jūs nāksiet pie Manis? 

13 Gara svētība ir tiem, kas nes uz pleciem sava krusta nastu un kam ir piedošanas skatiens tiem, kas 

viņus aizvaino, mierinājuma vārds tiem, kas cieš, un roka, kas svētī visus, kas šķērso viņu ceļu. 

14 Žēlastība nāks pie tiem, kas savas dzīves sāpīgajā ceļā spēj pacelties ar atdevi, kad krīt, un kas, 

nenometot savas misijas krustu, kopā ar Viņu sasniedz kalna virsotni. Jo tie būs sekojuši savam 

Skolotājam savā dzīvē un būs kopā ar Viņu Viņa valstībā. 

15 Nedomājiet, ka Kristus tāpēc, ka Viņš bija iemiesojies Dievs, asiņoja un mira, nejūtot sāpes savā 

agonijā. Patiesi, es jums saku: Kristus sāpes bija īstas, un līdzīgas sāpes nav bijušas ne pirms, ne pēc tam. 

Tieši Viņa miesā sāpes bija tik spēcīgas, ka tā sauca: "Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu Mani esi 

atstājis!" 

16 Arī ciešanu kauss jums tiks pasniegts. Neatmetiet to, jo jums nekad netiks sūtīts pārbaudījums, kas 

pārsniedz jūsu spēkus. 

17 Es modinu jūs ar Savu gaismu, un tāpat Es modināšu konfesijas ar šī Vārda patiesību. 

18 Mana žēlsirdīgā mīlestība šajā laikā ir apgaismojusi visus garus, un tajos ir radušies jautājumi un 

nemiers. Vīrieši un sievietes ceļas, lai meklētu gaismu, jo jūtas kā vientuļnieki vētras vidū. 

19 Visi - sākot no zinātniekiem, kuri ir apmaldījušies dzīves jūrā, līdz pat tiem, kuru prāti nav 

apmācīti, - jūt Jaunās ēras atnākšanu. Cik daudzi no šiem cilvēkiem, kad tie Mani meklēs, nāks pie jums, 

lai jautātu, ko Skolotājs jums mācījis! Ne visi nāks padevīgi, daži pieprasīs pierādījumus, lai ticētu, un citi 

jums draudēs! Šis ir laiks, kuram jums ir jābūt gataviem, šī būs iespēja nopelnīt nopelnus sava Kunga 

priekšā. 

20 Jūs runāsiet tā, kā es jums esmu mācījis. No tavām lūpām nedrīkst nākt skaļi vārdi bez satura, kā 

cilvēki tos lieto. Lai no jūsu mutes izskan tikai pazemīgi, vienkārši un sirsnīgi vārdi, tad tie aizkustinās 

visu to, kas tos uzklausa. - Dariet sevi cienīgus, lai Es jums atklātu noslēpumus, kas gaida savu brīdi, lai 

nāktu gaismā Manā apslēptajā sirds kambarī. Uzmundriniet sevi Manī, nevairieties no nekā. 

Tā nav Mana griba, lai cilvēki aizvērtu jūsu muti un apklusinātu Manu tautu, izplatot bailes. 

21 Piešķiriet pienācīgu vērtību pārbaudījumiem, ko esat pārcietuši, lai jūs nebaidītos no tiem, kas vēl 

tikai nāks. Tu esi uzvarējis faraonu, tu esi pārkāpis pāri elkiem, kurus agrāk pielūdza, it kā tie būtu tavs 

Dievs. Jūs esat aizmirsuši par tradīcijām un ievērojāt likumu, atmetot reliģisko fanātismu. Taču šajā cīņā 

jūsu gars ir nocietināts. 

22 Nepiešķiriet savam ķermenim lielāku nozīmi, nekā tam patiesībā ir, neļaujiet tam ieņemt vietu, kas 

pienākas tikai jūsu garam. 

23 Saprotiet, ka ķermeņa apvalks ir tikai instruments, kas jums nepieciešams, lai gars varētu 

izpausties uz zemes. 

24 Jums jāiet uz darbu, tērpušies pazemībā, lai izpildītu savu uzdevumu, un tad jūs būsiet pārsteigti, 

redzot, kā noslēpumainais Spēks nodrošina un sagatavo visu jūsu ceļā. Ja jūs ievietojat Manas Mācības 

sēklu kādā sirdī, jūs atklāsiet, ka tā jau ir kļuvusi uzmanīga un uztveroša, pat pirms jūs pie tās nācāt, un 

tādēļ tā ir spējīga uzņemt šo sēklu savā sirdī. 

25 Šajā laikā nekrītiet izmisumā, redzot, ka lauki ir neauglīgi. Neuztraucieties, kad, sējot sēklu, 

atklājat, ka zem augsnes virskārtas ir tikai akmeņi. Cīnieties pret akmeņiem paši! Es sniedzu jums rīkus, 

lai to izdarītu. Ticiet, un Es apsolu darīt Sevi zināmu tur, kur Es jums esmu vajadzīgs. 

26 Vērojiet, jo cilvēki gatavosies un apvienosies lielos un spēcīgos grupējumos, nezinot, kāpēc viņi to 

dara. Bet jūs zināt, ka viņi meklē Manu Trešo Atklāsmi, meklē To, kurš apsolīja pie viņiem atgriezties. 

Viņi meklēs gaismu iepriekšējos Testamentos, cerot atrast kādu vārdu, kas apstiprinās viņu pārliecību, ka 

šis ir laiks, kad Es kā Svētais Gars atgriezīšos. 

27 Cilvēki Mani jautā un saka: "Kungs, ja Tu eksistē, kāpēc Tu neparādies mūsu vidū, lai gan citkārt 

Tu esi nācis uz mūsu zemes pasauli? Kāpēc Tu šodien neesi atnācis? Vai mūsu bezdievība tagad ir tik 

liela, ka neļauj Tev nākt mums palīgā? Jūs vienmēr esat meklējuši pazudušos, "aklos", "trūcīgos" - tagad 

pasaule ir pilna ar viņiem. Vai mēs vairs neizraisa Tavu līdzjūtību? - Tu saviem apustuļiem teici, ka 

atgriezīsies pie cilvēkiem un ka dosi zīmes par savu atnākšanu, un tagad mums šķiet, ka mēs to redzam. 

Kāpēc Tu mums nerādi savu seju?" 
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28 Lūk, šādi cilvēki Mani gaida, nejūtot, ka Es esmu viņu vidū. Es esmu viņu acu priekšā, bet viņi 

Mani neredz, Es runāju uz viņiem, bet viņi Manu balsi nedzird, un, kad beidzot viņi Mani uz mirkli 

ierauga, viņi Mani noliedz. Bet es turpinu liecināt par sevi, un tos, kas uz mani cer, es turpināšu gaidīt. 

29 Bet patiesi, Manas atklāsmes zīmes šajā laikā ir bijušas lielas, pat cilvēku asinis, kas izlietas upēs 

un apūdeņo zemi, ir norādījušas uz laiku, kad Es kā Svētais Gars būšu jūsu vidū. 

30 Viss ir ierakstīts Septiņu zīmogu grāmatā, kas ir Dievā un kuras esamība tika atklāta cilvēcei caur 

apustuli un pravieti Jāni. Šīs grāmatas saturu jums atklāja tikai Dievišķais Jērs, jo ne uz zemes, ne debesīs 

nebija neviena taisnīga gara, kas spētu jums izskaidrot Dieva mīlestības, dzīvības un taisnīguma dziļos 

noslēpumus. Bet Dievišķais Jērs, kas ir Kristus, atplombēja zīmogus, kas aizvēra Dzīvības Grāmatu, lai 

atklātu tās saturu Saviem bērniem. Un tagad Elija tika sūtīts kā Trešās ēras pārstāvis un Manas parādīšanās 

starp cilvēkiem priekšgājējs, lai sagatavotu jūsu prātus šīs atklāsmes izpratnei. Tas bija Viņš, kurš ielika 

pirmo akmeni Svētā Gara Templī un atklāja jums, ka jūs atrodaties Sestā zīmoga laikā un ka visi, kas 

dzirdēs un redzēs šīs manifestācijas, būs liecinieki cilvēces priekšā, kam viņiem būs jānodod Mana 

patiesība, ar saviem darbiem apliecinot Manas manifestācijas realitāti. 

31 Pirmos prātus, caur kuriem šī gaisma izpaudās, sagatavoja Mana žēlastība. Bet, lai būtu Manas 

parādīšanās cienīgi, viņi lūdza un palika ticībā, godbijībā un pacēlumā. Viņu vidū bija Mans dēls Roka un 

Mana kalpone Damiana - balss nesēji, caur kuriem vispirms Elija viņā un pēc tam Dievišķais Vārds viņā 

pasludināja cilvēcei Trešās Ēras atnākšanu. Ar viņu starpniecību es sāku sasaukt Israēla bērnus un iezīmēt 

katras cilts izredzētos. 

32 Kopš tā laika daži Mani bērni ir mēģinājuši šo gaismu nodzēst. Bet patiesi, patiesi Es jums saku: 

neviens to nespēs, jo Sestās svečtuves gaisma nāk no Dieva. Drīzāk tie, kas vēlējās cīnīties pret šo gaismu, 

ir iededzuši tās liesmu. 

33 Tāpēc pētiet Manu mācību un pasakiet, vai visi šie pravietojumi varēja piepildīties kādas reliģiskas 

kopienas lokā. 

34 Ar mīlestības un dzīvības Vārdu es jums esmu mācījis perfektu Dieva pielūgsmi, un jūs esat 

iepazinuši jaunu savienību ar savu Tēvu, kas sagatavo jūs pilnīgai savienībai starp garu un garu. 

35 Jums ir atklātas gara spējas, un jūs esat sapratuši, ka, lai gan jums pieder mantojums, jūs to 

nezinājāt. Es pārliecināju jūs par Savu klātbūtni, dāvājot jums labumus jūsu dzīves ceļā, ko tikai Mana 

žēlastība var sniegt - gan jūsu fiziskajai veselībai, gan jūsu morālajai; jo tikai ticības gaisma ļaus jums 

sasniegt jūsu garīgā gandarīšanas ceļa galu. 

36 Šodien Es saņemu no katra sava bērna upuri un lūgumu. 

37 Nokratiet nogurumu no savas dvēseles un ķermeņa, jo jums vēl ir jāstaigā un jāstrādā. Sāpju laiks 

ir sakritis ar Manas atnākšanas laiku, lai jūs netiktu pamesti. Kādu prieku piedzīvos tie, kas pret dzīves 

ciešanām cīnīsies ar Manas mācības praktizēšanu! 

38 Šajā laikā jūsu sirds iemācīsies pukstēt mīlestībā uz citiem, jo jūs patiesībā iepazīsiet sevi kā brāļus 

Dievā. Tā roka, kas mīl, būs spēcīga, lai paceltu kritušo. No klints, kas sajutīs Manas žēlastības 

pieskārienu, izplūdīs neizsmeļams ūdens. 

39 Šodien šīs tautas bērnu lūpas joprojām ir aizvērtas, un viņi nesludina pasaulei, ka ir atgriezies 

Kristus Rabīns. Bet jūsu stulbums nedrīkst ilgt ilgāk, citādi rīt jūs raudāsiet par savu nepaklausību. 

40 Patiesi ticiet, ka jūsu darbi turpināsies kā sēklas nākamajām paaudzēm un ka jums bija jāiziet cauri 

ciešanu tīģelim tikai tādēļ, lai attīrītos un saprastu dāvanas, ko Es jums esmu devis. Daudziem no jums 

nācās nomazgāties šķīstīšanas ūdeņos. Tika šķīstīts balss nesēja prāts, tā, kuram bija jāvada cilvēki, sirds, 

tā, kuram bija jāvedina cilvēki, tā, kuram bija jādziedina slimie, tā, kuram bija jāiet aizsaulē, lai pravietotu, 

garīgais redzējums. 

41 Sāpes, rūgtuma kauss un jūsu dzīves pārbaudījumi ir stiprinājuši jūs, lai izturētu tuvojošos cīņu, jo 

patiesi, Es jums saku, ka jūsu ticību, jūsu garīgumu un pacietību pārbaudīs cilvēce. To Es saku ne tikai 

tiem, kas Mani klausās tagad, bet visiem tiem, kas arī pēc šīs parādīšanās laika celsies un ņems savu 

krustu, lai sekotu Man. 

42 Apģērbieties lēnprātībā, līdzjūtībā, pazemībā, lai jūs varētu atzīt par Maniem mācekļiem. Ja jūs 

patiesi darbosieties kā Jēzus mācekļi, tad pat farizeji, kad viņi, slēpti zem maskas, tuvojas jums, lai 

uzbruktu, kļūs par maigiem jēriem jūsu vilku piemēra priekšā. 
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43 Es vēlos jūs glābt ar Savu gaismu. Nav neviena, kurš šodien varētu teikt, ka viņš jau ir glābts. 

Patiesi Es jums saku: ja Es jums piedāvātu pestīšanu par taisno šinī laikā, jūs būtu pazuduši, jo jūs 

nevarētu Man parādīt taisno. 

44 Cilvēce ir avarējusi grēku un netikumu vētrā. Ne tikai cilvēks, pieaugot, aptraipa savu dvēseli, 

ļaujot savām kaislībām attīstīties; pat bērns savā maigajā bērnībā piedzīvo laivas, kurā viņš peld, 

apgāšanos. Mans Vārds, pilns atklāsmju, paceļas šīs cilvēces vidū kā milzīga bāka, rādot patieso ceļu 

avarējušajiem un atdzīvinot cerību tiem, kas bija tuvu ticības zaudēšanai. 

45 Ir rakstīts, ka "katra acs Mani redzēs", jo garīgi visi zinās Manu patiesību. Neredzīgie atvērs acis 

gaismai un ieraudzīs Eliju, kas vedīs lielus ļaužu pūļus Manā klātbūtnē. Neticīgo pasauli pārņems šāda 

veida liecības, pārsteigumi un pierādījumi, un, kamēr vieni Mani noliegs, par pierādījumu izvirzot 

Rakstus, citi priecāsies, jo viņi redzēs daudzu pravietojumu piepildīšanās stundu, ko Es pasludināju caur 

Savu praviešu un Jēzus muti. 

46 Tie, kas gaida Manu atnākšanu savu draudžu aizsegā, pat nenojauš, kādā veidā un kur Es parādīju 

Sevi, lai gan Mana Manifestācija bija jūtama caur daudziem notikumiem. Kā zibens zibens, kas rodas 

austrumos un izdziest rietumos, tā ir bijusi Mana atnākšana. Bet Mana Gara vibrācija un atspulgs ir 

pārvērsts jūsu vidū cilvēku vārdos, lai jūs saprastu, kas ir Tas, kas klauvē pie cilvēku sirdīm, un kāpēc tika 

dotas zīmes. 

47 Es vēlējos darīt Sevi zināmu caur neizglītotiem, vienkāršiem prātiem, jo tie ir brīvi no 

aizspriedumiem, no sagrozītām Mana likuma interpretācijām un tādēļ ir vispiemērotākie, lai nodotu Manu 

Vārdu vislielākajā tīrībā. Par šo Vārdu cilvēce kaislīgi diskutēs, pat ja tā vēlēsies pārklāt to ar vienaldzības 

plīvuru. Jo tas būs vienīgais, kas šajā laikā izgaismos daudzus noslēpumus un kļūdas. 

48 Patiesi Es jums saku: pēc 1950. gada Es ar Savu Spēku un Savu Taisnīgumu skarsim visus 

baznīcas rituālus, kas tiek svinēti pasaulē, un, ja to garīdznieki un mācītāji pēc šī modināšanas zvana 

nepamodīsies, Es uzrunāšu viņus, izmantojot nepilngadīgos. Tāpat kā tautas ir cietušas no Manas 

Taisnības, arī dažādas konfesijas tiks pakļautas pārbaudei. Katrs kronis, skeptrs, tituls un hierarhija tiks 

tiesāti. 

49 Cilvēki, kur jūs glabājat vārdus un mācības, ko Es jums esmu nesis ar tik lielu mīlestību? 

Padomājiet, ka šis Vārds ir dievišķais glāsts, ar kuru jūsu Tēvs jūs ir pamodinājis šajā laikā. Vai arī jūs 

gaidīsiet, kad dabas spēki pamodinās jūs no miega? 

50 Tēvs nevēlas parādīties Saviem ļaudīm ar pārmetumiem, bet gan svētīt viņu darbus, taču pagaidām 

jūsu vidū nav nodoma atjaunoties, un tas ir tāpēc, ka jūs neesat spējuši aptvert visu to mīlestību, ko jūsu 

Skolotājs ir izrādījis, izvelkot jūs no netīrības, lai apvilktu jūs ar Savu žēlastību. 

51 Vai jūs nedzirdat Gara balsi, kas jums saka, ka jūs esat Trešās ēras mācekļi? Ieklausieties šajā balsī 

un pacelieties! Jūsu Skolotājs ar savām ciešanām, mācīšanu un piemēru jau ir ierakstījis cilvēku sirdīs 

likumu, kas jums jāievēro. Apustuļi, šie mocekļi, cīnījās par Manas mācības sēklu kultivēšanu. Cīnieties 

tagad rītdienas paaudžu labā, jo no šīs sēklas jūs pļausiet nogatavojušos augļus, kas dāvās mieru un laimi 

jūsu dvēselei. 

52 Mīlestība pret savu Dievu, žēlsirdība pret saviem brāļiem un vēlme pēc pilnības novedīs jūs pie 

Manu pamācību izpildes. Jums nav vajadzīgas sāpes vai bailes no Manas taisnības, lai mudinātu jūs 

strādāt, jo tad jūsu nopelni nebūs patiesi Manās acīs. 

53 Ļaujiet citām tautām pamosties jaunajam laikam tikai tad, kad tās redz, ka zemi izposta ūdens 

plūdi, ka tautas iznīcina karš un ka sērgas iznīcina dzīvību. Šīs tautas, kas kļuvušas augstprātīgas savās 

zinātnēs un iemigušas savu reliģiju krāšņumā, neatpazīs Manu Vārdu šajā neuzkrītošajā formā, nedz arī 

sajutīs Manu atklāsmi garā. Tāpēc vispirms ir jāsakrata zeme, un daba sacīs cilvēkiem: Laiks ir 

piepildījies, un Kungs ir nācis pie jums. - Lai cilvēce pamostos, atvērtu acis un apliecinātu, ka Es esmu 

nācis, vispirms ir jāskar cilvēka vara un augstprātība. Bet jūsu uzdevums ir vērot, lūgt un sagatavoties. 

54 Kāds savā sirdī man saka: "Kungs, kā tas ir iespējams, ka, lai gan Tu mūs tik ļoti mīli, Tu liek 

mums izjust Tavu taisnīgumu šādā veidā?" Uz to es jums atbildu: Ja Mans taisnīgums šādā veidā 

neatbilstu jūsu darbiem, jūs neatgriezeniski pazustu. Ja Es pieļauju, ka jūs piemeklē sāpes un arī nāve, tad 

tas ir tāpēc, ka sāpes attīra dvēseli un nāve to atjauno. Kāpēc gan jūs nedrīkstat dzert ciešanu un nāves 

biķeri, kaut arī paši esat to radījuši? Patiesi Es jums saku: miesas sāpes un nāve nav tik briesmīgas kā tās, 

ko dvēsele izjūt no nožēlas vai skumjām par to, ka ar saviem pārkāpumiem ir apvainojusi savu Radītāju. 
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55 Jūs klausāties bez izpratnes. Neatstājiet visu atbildību par Mana Vārda izpratni ne tikai garam, ne 

tikai pie zemes piesaistītajam prātam, ja katrs no viņiem neuzņemas savu daļu. Lai sirdsapziņa nosaka, par 

ko viens vai otrs ir atbildīgs. 

56 Kad jūs pieredzat, ka Es esmu nācis pie jums miera pilns, vai jūs nesajūsminās līdzjūtība, domājot 

par tiem jūsu brāļiem, kuriem nav ne mirkli miera? Vai tas neradītu prieku jūsu sirdīs, ja es jums teiktu, ka 

ar jūsu lūgšanu un žēlastībā ietērptām domām jūsu brāļi var pamosties gaismā? 

57 Toreiz Tēvs nāca, lai glābtu Savus bērnus, bet mūsdienās cilvēkiem ir jāglābj vienam otru ar 

mīlestības palīdzību, ko Tēvs viņiem iemācīja. 

58 Mana žēlastība ir uzcēlus tiltu starp Manu Valstību un zemi. Šis tilts ir Mana tauta; caur to cilvēki 

sasniegs Apsolīto zemi. 

59 Es esmu izplatījis Savu Gudrību starp Saviem ļaudīm, Marija ir izlējusi Savu Mīlestību jūsu sirdīs, 

bet kur ir šī Mīlestība un šī Gudrība, ko jūs joprojām Man nepiedāvājat? Ko jūs darāt ar to, ko saņemat no 

Dieva žēlsirdības? Jūs uz mirkli šaubāties, jo Es nāku garā, sajūtiet Mani šajā veidā, jo patiesi Es jums 

saku, ka jums nekad vairs nebūs Manis kā cilvēka. 

60 Caur balss nesēja muti jūs dzirdat Manu Vārdu, un šī balss ir izteikusi aicinājumu tiem, kas ir 

apmaldījušies, skrienot pakaļ cilvēkiem, pasaules baudām un dārgumiem, domājot, ka atradīs labākas 

vietas nekā tās, kuras Tēvs ir atvēlējis katram no saviem bērniem. Šie bērni ir nākuši Manā Klātbūtnē ar 

saplēstām "drēbēm", ar riebumu sirdīs un ar materiālisma reibuma atstātām pēdām uz visas būtības. - Kad 

Tēvs jums jautās par jūsu tērpu, saprotiet, ka tas ir cilvēka cieņas tērps, kas ir balts un tīrs, un tāpēc jūs to 

vienmēr dāvināsiet Man. 

61 Daudzi tagad atgriežas pie Manis. Vai tas ir tāpēc, ka viņi Mani mīl? Nē, iemesls ir tas, ka pienāca 

laiks, kad pasaule nespēja piedāvāt viņiem to, ko viņi no tās prasīja. Tad viņi atcerējās, ka es eksistēju, bet 

es viņus pieņemu. Jo tagad, dzirdot Mani, viņi nožēlo savus grēkus un viņu sirdīs dzimst mīlestība uz 

Tēvu. Mana Vārda gaisma Maniem bērniem būs kā jauns rītausma, un viņu pagātne būs kā nakts, kad tā 

būs beigusies. 

62 Pilnībā remdē savas slāpes, atceries, ka pavisam drīz tavs vārds remdēs tava brāļa slāpes. Ja jūs 

joprojām jūtaties izslāpuši, lai gan dzirdat Mani un dzerat šo vīnu, tas ir tāpēc, ka jūsu sirds vēlas pasaules 

godību. Tikai Mans pacietīgākais un mīlošākais Vārds spēs paveikt jūsu pārvērtību brīnumu, un tad jūs 

patiesi būsiet cienīgi staigāt savu ceļu un nest Manus norādījumus saviem brāļiem. Nevienu nepazeminiet 

un nevienam nenoliedziet Manu žēlastību, nevienam nedariet labvēlību, jo tad jums nebūtu Mani par 

paraugu. Vai jūs ticat, ka Manas asinis, kas izlietas pie krusta, vairs nekrīt ne uz vienu grēcinieku? 

63 Kad Jānis Kristītājs pasludināja par Debesu valstības tuvo atnākšanu, viņa pravietojums bija 

domāts visiem. Šis pravietis un Kristus priekšgājējs šajā laikā ir bijis jūsu vidū. Viņš nāca, pirms Mans 

stars izpaudās caur cilvēka saprašanas orgānu, un Viņš nāca arī, lai pasludinātu, ka Svētā Gara atnākšana ir 

pavisam tuvu. Viņa pasludinājums, viņa pravietojums bija visiem bez izņēmuma, un jūs viņu šajā laikā 

pazīstat pēc Elijas vārda, jo šis Gars ir pravieša Gars, kas ir bijis ar cilvēkiem visos laikos, un viņš ir 

vēstnesis, kas sagatavoja Tā Kunga ceļus. Tāpēc es jūs visus sveicu, jo es atnācu, nenosodot grēkus un 

nenoniecinot to, kurš sevi visvairāk aptraipīja. Tie būs starp tiem, kas Mani mīl visdedzīgāk, jo viņu 

pārkāpumu bija daudz, un visi tika piedoti. 

64 "Zvaigzni", kas norāda uz Manu Klātbūtni un Manu Vārdu, ir "redzējuši" tikai vienkāršie cilvēki. 

Ķēniņi un zinātnieki ir gulējuši savā varenībā un nav spējuši atklāt debesu debesīs dievišķo gaismu, lai pēc 

tam dotos tai pakaļ un sekotu līdzi kā tie Austrumu burvji, kuri atstāja visu, lai sasniegtu debesu gaismu, 

kas pasaulei pasludināja Glābēja atnākšanu. Ja zinātnieki meklētu Manu gaismu un tie, kas dzīvo lielā 

labklājībā, īstenotu kaut ko no Manas mācības, viņi sajustu Manu klātbūtni savās sirdīs. 

65 Reiz es jums teicu, ka kamielim vieglāk iziet cauri adatas acij, nekā bagātam laupītājam ieiet 

debesu valstībā. Šodien Es jums saku, ka šīm sirdīm ir jāatbrīvojas no egoisma un jāīsteno aktīva labdarība 

pret saviem brāļiem, lai viņu dvēseles varētu iziet pa šauro pestīšanas ceļu. Nav nepieciešams atbrīvoties 

no mantas un bagātības, bet tikai no egoisma. 

66 Cik daudzi no jums kādreiz bijuši kādas bagātības īpašnieki uz zemes, bet esat aizmirsuši par sava 

tuvākā postu un vajadzībām. Tad, kad pienāca jūsu dvēseles tiesas stunda, jūs sajutāt, ka jūsu grēku 

apjoms ir tik liels un garīgie vārti tik šauri, ka jūs sapratāt, ka nevarēsiet iziet cauri. 
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67 Šodien jums nav jādalās ar trūkumcietējiem ar materiālo labumu dārgumiem. Jūsu bagātību šajā 

laikā veido gaisma un garīgās zināšanas, tāpēc jūs varat uzskatīt sevi par garīgi bagātiem. Bet padomā: ja 

tas ir smags pārkāpums Dieva priekšā, ja tu atsakies no pasaules bagātībām un patur tās savā īpašumā, ko 

tad nozīmē atteikties no žēlastības garīgajām dāvanām, kas nekad nesamazinās, lai cik daudz tu tās arī 

dotu? Kāds tad būs taisnīgums attiecībā uz šiem gara bagātniekiem, kuri izrādās tik savtīgi? 

68 Es jums esmu licis sniegt cilvēcei lielas mācības ar jūsu starpniecību. Patiesi es jums saku, šī tauta 

nav veidojusies nejauši, un neviena sirds nav pievienota nejauši. Tie simts četrdesmit četri tūkstoši, kuriem 

garā un miesā jādodas uz darbu, būs kā atvērta grāmata, pilna gaismas, pieredzes un gandarīšanas. 

Tāpēc es pieskaras viņu dvēseli caur sirdsapziņu, un patiesi, es jums saku, ja viņi neatgriezīsies dienā, 

viņi to darīs līdz krēslas iestāšanās vakaram. Bet viņi vērsīs savu skatienu augšup, uz Tēvu, un tad viņi 

dosies pa piepildījuma ceļu. 

69 Es joprojām dodu jums vēl kādu laiku, lai pārdomātu savu misiju un sagatavotu savu sirdi. Es jūs 

sūtu šajā laikā, lai jūs liecinātu par Manu patiesību. Sestais zīmogs runā, tā gaisma izplatās, tā noslēpums 

noskaidrojas. Aiciniet vīriešus, sievietes un bērnus dzirdēt Manu Vārdu, jo pienāks 1950. gads un Mana 

balss vairs nebūs dzirdama šādā formā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 63  
1 Kāpēc tava sirds dreb bailēs, kad tu dzirdi Manu Vārdu kā Tiesnesi? Ak, ja vien jūs vienmēr 

baidītos, bet ne no soda, bet no kauna par to, ka esat Mani sāpinājuši un sevi apgānījuši. Cik daudz laba jūs 

varētu panākt savai dvēselei! 

2 Es jums esmu teicis, lai jūs padarītu sevi cienīgus Manas klātbūtnes šajā parādīšanās reizē, lai jūs 

neaizvērtu Manas žēlastības vārtus. 

3 Es esmu perfekts, un es no jums gaidu pilnību. Tikai tā jūs sasniegsiet kalna virsotni. Tam es jums 

dodu laiku, gaismu un spēku. 

4 Šajā dienā, ko cilvēki veltījuši aizgājušo aizsaulē piemiņai un kuru viņi kļūdaini sauc par Mirušo 

dienu, Es jums dodu iespēju, lai šīs būtnes ar jums sazinās, lai tās varētu sniegt jums pierādījumus, ka ir 

dzīvas. Viņi jums pateiks, ka tāpat kā jums ir dotas garīgas misijas uz zemes, arī viņi pilda sarežģītas 

misijas garīgajā ielejā. 

5 Neraudiet par šīm būtnēm, neapgrūtiniet tās ar savām materiālajām rūpēm, neizjūtiet pret tām 

cieņu. Ļaujiet viņiem sazināties ar jums, pieņemiet savās sirdīs viņu vēstījumu un labos padomus, un tad 

ļaujiet viņiem mierā doties uz pasauli, kur viņi dzīvo un no kurienes viņi jūs uzrauga. Šī žēlastība tos 

dzirdēt drīz pāries. Pēc tam jūs jutīsiet viņu klātbūtni tikai savās sirdīs. 

6 Lai gan Es jūs apvienoju ne tikai ar visiem, kas dzīvo uz zemes, bet arī ar tiem, kas dzīvo citās 

pasaulēs, daudzas tautas nejūt Manu klātbūtni, jo ir iesaistītas savos karos. Bet, paši to nezinot, viņi 

piepilda Manu Vārdu par Otro Laikmetu, kurā Es jums paziņoju, ka Es atgriezīšos, kad cilvēcē notiks šie 

notikumi. 

7 Dodieties uz darbu, ar dedzību izziniet šo vārdu. Kas būtu ar jums, ja jūs vairs nevarētu to dzirdēt, 

ja šīs mutes tiktu apklusinātas pirms noteiktā laika? Kādus norādījumus jūs dotu tiem, kas vēl tikai nāks, jo 

Es jums vēl neesmu devis visas Savas atklāsmes? 

8 Neatlaidīgi atjaunojieties, vērojiet, lūdzieties un mācieties. Klausieties Mani, cik vien vēlaties, bet 

nepieradiniet pie Manas klātbūtnes. Vienmēr meklējiet Mani kā Tēvu un kā Skolotāju, nekad neapstrīdiet 

Manu taisnīgumu. 

9 Redziet, kā ar šo mazo ticību, kas jums ir bijusi, jūs esat saņēmuši daudzus brīnumus, piemēram, 

šo, ar kuru jūs dzirdēsiet to cilvēku balsi, kuri bija jūsu radinieki šajā pasaulē. 

10 Tie nebūs kapi, kas atvērsies, lai izlaistu tos, kas tajos ir nekustīgi; tie būs garīgās pasaules vārti, 

kas izlaidīs cauri tos, kas ir pilni gaismas un dzīvības, lai jūs uzzinātu par viņu turpmāko dzīvi. 

11 Ja kādai no šīm būtnēm joprojām būtu jūtamas cilvēciskas tieksmes vai vēlme pēc pasaulīgām 

lietām, apžēlojieties par viņu un dāvājiet viņam gaismu ar savu lūgšanu. Atcerieties, ka jums vajadzētu būt 

vienam otram līdzās. 

12 Tā jūs soli pa solim ejat uz priekšu pa ceļu, kas ved uz kalna virsotni, kuru sasniegsiet, kad jūsu 

dvēselē būs tīrība un pilnība. 

13 Saprotiet, ka jūsu Skolotājs ir Kristus, ka Mans Vārds, kas dots ar šo cilvēku lūpām, ir jūs vienojis 

un ka šis Vārds ir Mīlestības un Gudrības Grāmata. Katru reizi es jums dodu jaunu nodarbību jūsu 

dvēseles atsvaidzināšanai. Šodien jūs jūtat prieku, kad klausāties Mani, un rīt jūs jutīsiet prieku, kad 

īstenosiet Manus norādījumus praksē. Es esmu teicis, ka cilvēki nāks pie jums, vēloties šo gaismu, un ir 

nepieciešams, lai viņi to atrastu jūsu vārdos, darbos un dzīvē. 

14 Es esmu klājis galdu un aicinājis jūs uz Savu mielastu, bet Es jums saku, ka vēlāk jūs būsiet tie, 

kas klās galdu, lai uzņemtu savus brāļus un tādējādi turpinātu šo brālības un mīlestības mielastu visu 

mūžību. Šajā Trešajā Laikā jūsu gars piepildīs savu likteni mācīt jūsu brāļus un dalīties ar viņiem visā, ko 

tas ir saņēmis no Manas Žēlsirdības. Tās nebūs materiālās vērtības, jo jums tādu trūkst, bet gan garīgās 

vērtības, ar kurām jūs tiksiet apbērti. 

Lai jūsu tikumiem ticētu un jūsu vārdam būtu spēks pārliecināt un atgriezt, jums jāpaliek uz labā ceļa. 

Kad sajutīsiet, ka Mana mīlestība ir novērsusi jūs no ļaunuma ceļa un ievedusi atjaunotnes ceļā, speriet tur 

stingrus soļus un neatgriezieties tur, no kurienes bijāt izglābti. Tad, kad jūs sākat sludināt atjaunošanu, 

labošanu un neatlaidību labajā, jūs viegli iekarosiet un aizkustināsiet grēcinieka sirdi. Ja jūs zināt, kā šķīstīt 

savu sirdi un savas lūpas brīžos, kad jūs adresējat savus vārdus sava brāļa cietajai sirdij, ja šajos brīžos jūs 
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ar paļāvību paceļat savas domas uz Mani, tad Es būšu tas, kas runās ar jūsu starpniecību un ar Savu Vārdu 

pieskarsies šīs sirds slēptākajām šķiedrām, tādējādi liekot tai sajust Manu klātbūtni. 

15 Saprotiet, ka jums ir jāpārveido sevi garīgi un fiziski, ka daudzām paražām un tradīcijām, kas ir 

jūsu senču mantojums, ir jāpazūd no jūsu dzīves, lai atbrīvotu vietu garīgumam. 

16 Redziet, kā cilvēce grimst bezdibenī, kamēr jūs joprojām esat ieslīguši dziļā miegā, kurā meklējat 

tikai savu atpūtu un jums nerūp, kas notiek ar citiem. Es jums vēlreiz saku, ka jums vairs nav jānodarbojas 

ar nevajadzīgām, kaitīgām lietām, lai jūs varētu labāk izmantot šos brīžus žēlsirdības darbiem, lai sētu 

Manu mīlestības sēklu jūsu brāļu dvēselēs. 

17 Tas ir laiks, ko Mani pravieši redzēja un pasludināja, tas ir laiks, ko Es jums pareģoju Savā Vārdā. 

Ziniet, kā viens pēc otra šie pravietojumi tagad piepildās. Mans Karaļa Vārds nekad neatkāpjas, nekad 

nenonāk pretrunā pats ar sevi un nenoliedz pats sevi. Pat ar šo cilvēku mutvārdu starpniecību Es jums 

esmu devis daudzus pravietojumus, kurus jūs redzējāt piepildāmies vienu pēc otra. Es jums to saku tādēļ, 

ka tuvojas 1950. gads, un pēc tā jūs vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu ar cilvēka intelekta orgānu. 

18 Es runāju ar jums ar mīlestības pilniem, laipniem vārdiem, lai pārliecinātu jūs, ka jums ir 

jāsagatavojas šai lielajai dienai. Svētīgi tie, kas tic, ka Mans Vārds ir nemainīgs, un kas gatavojas šim 

laikam, jo viņi nebūs satraukti, ka šī Mana izpausmes forma beigsies. 

19 Dzirdiet Manu balsi, jūs vēl varat ar to atsvaidzināties dažus gadus. Tā ir augsta dziesma, kas skan 

debesīs un kuras atbalss ir dzirdama uz zemes. Kad šī dziesma vairs nebūs dzirdama caur Manu balss 

nesēju muti, Es liksu jums to dzirdēt jūsu sirds dziļumos, kad jūs garīgi apvienosieties ar Mani. Patiesi, es 

jums saku, ka līdz tam brīdim ir palicis pavisam nedaudz laika, un šīs prognozes piepildīsies. Bet Es jums 

arī saku, ka cilvēks nespēs savu gribu izvirzīt augstāk par Manu, mēģinot pagarināt Manu pasludinājumu 

jūsu vidū. Esiet modri, jo daudzi centīsies maldināt savus brāļus. Jums jāturpina vest grēciniekus Manā 

klātbūtnē, tos, kas sevi apgānījuši ar zādzību, laulības pārkāpšanu vai noziegumu, nevis lai apsūdzētu 

viņus Tā Kunga priekšā, bet lai viņiem tiktu piedots un viņi tiktu atbrīvoti no tumsas un traipiem. 

20 Turpiniet svaidīt slimos ar mīlestību un Manā vārdā ar tikpat lielu vai pat lielāku uzticību un ticību, 

nekā jums ir tagad, lai Es turpinātu darīt brīnumus jūsu vidū. Tā būs sēkla, ko Es saņemu un glabāju Savās 

sētīs. 

21 Kā jums šķiet, kurš no jūsu darbiem ir bijis perfekts? Jūsu sirdsapziņa jums saka, ka līdz šodienai 

neesat izdarījis ne vienu. 

22 Atcerieties, ka Mani sasniedz tikai tas, kas ir pilnīgs. Tāpēc jūsu gars ieies Manā Valstībā tikai tad, 

kad būs sasniedzis pilnību. Jūs nācāt no Manis bez pieredzes, tomēr jums būs jāatgriežas pie Manis, rotāti 

ar savu nopelnu un tikumu drēbēm*. 
* Gara tērps, kas ir jāizrotā ar mūsu nopelniem un tikumiem, ir mūsu dvēsele, jo gars var atgriezties pie Dieva 

sirds tikai ar šķīstītas dvēseles tērpu. 

23 Cilvēki, paceliet savu seju un skatieties uz debesīm! Kad jūs jūtat, ka Es nāku kā Tiesnesis, jūs 

drebat un noliecat savu kaklu. Saprotiet, ka ir pienācis laiks Manam garīgajam dialogam ar cilvēkiem, kā 

rakstīts. 

24 Šīs tautas balss nesēji, jūs, kas esat instrumenti, caur kuriem Es runāju uz cilvēci, ieklausieties 

Manā Vārdā, kas jums saka: jūs esat avots, Mans Vārds ir kristāldzidrs ūdens. Ļaujiet tai pārplūst, bet 

saglabājiet tās tīrību. 

25 Uz šo tautu nolaidīsies Mani norādījumi, lai Mana patiesība paliktu noenkurota. No jums iznāks 

uzticami pieraksti, kas vēlāk tiks iespiesti visu rasu cilvēku sirdīs. Starp jums ir mācekļi, kas apvienos un 

sakārtos rakstus. 

26 Mans debesu koncerts būs dzirdams uz zemes, lai piepildītos praviešu pravietojumi un Jēzus vārds. 

Jau sen atpakaļ Joēls jums runāja par laiku, kad Israēla dēli un meitas pravietos, redzēs vīzijas un sapņos 

un ka Mans Gars tiks izliets pār visu miesu. Patiesi es jums saku, ka tagad ir laiks, kas ir pareģots. 

27 Šeit caur jums izpaužas Mans Gars, garīgā pasaule runā caur jūsu muti. Šeit ir visu vecumu vīrieši 

un sievietes, kas ar savu skatienu iekļūst garīgajā, un citi, kas saņem paziņojumus un atklāsmes sapņos. 

28 Šis ir laiks, kad Mani garīgie saimnieki tuvojas pasaulei, lai celtu tos, kas sekos Man, un iznīcinātu 

indīgo augu un grēka nezāles. 
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29 Jūs, redzētāji, skatieties uz Mani! Jūs vēlaties atklāt kādu formu, bet neatrodat to. Jūs redzat tikai 

Manas gaismas spožumu, jo tas esmu Es - Gaisma. 

30 Es turu jūs nomodā ar Sestā zīmoga gaismu. No tās rodas Vārda dāvana, no tās rodas šis koncerts, 

ko tu dzirdi savā sirdī un kas liek tavam garam drebēt, jo Es esmu Kungs. Jūsu priekšā ir Jērs, kas attaisa 

sesto zīmogu, lai parādītu jums ceļu. Jo Jērs ir Kristus, un Kristus ir Ceļš. 

31 Ikviens ciena vietu, kas atvēlēta citiem, un respektē sevi. 

32 Lūdzieties, nožēlojiet grēkus! - Ja jūs esat liekuļi, esiet tagad sirsnīgi; ja esat neprātīgi, esiet tagad 

apdomīgi; ja dzīvojat tumsībā, celieties gaismā; ja jums nav dievišķu iedvesmu, klausieties Mani, un jūs 

piepildīs gaisma. Tas, kas ar jums runā, ir visu radīto lietu izcelsme un avots, un Viņš jums saka: Ņemiet 

uz sevis Jēzus mīlestības krustu un nāciet pie Manis! 

33 Šodien Mana atnākšana jūs pārsteidza, jo jūs nebijāt tai gatavi; tas ir iemesls dažu šaubām. Kad 

kāds ir uzdevis savu jautājumu Bezgalīgajam un jautājis, vai šī izpausme ir patiesība, tad Manas mācības 

runas laikā viņš nekavējoties ir saņēmis gudru un mīlošu atbildi, kas viņa sirdī ir iededzinājusi gaismas 

liesmu. 

34 Kas tic, tas nekad nejūtas noguris vai apnicis Mani klausīties. Viņš katru reizi var šķērsot ielejas un 

kāpt kalnos, lai dzirdētu Manu Vārdu, kad Es daru sevi zināmu. 

35 Tas, kurš ir iepazinis ūdens, kas remdē slāpes, un maizes, kas remdē izsalkumu, dabu, nemaina tās 

pret neko, un nekas netraucē viņam tās atrast. Tas, kurš izjūt prieku, klausoties Dievišķajā Skolotājā, un 

prieku, uz īsu brīdi iedziļinoties mūžīgajā, nenožēlo, ka šajos brīžos atstāj aiz muguras pasaules priekus. 

36 Mācekļi, ir bijuši brīži, kad Mans Vārds, pilns taisnīgu pārmetumu, jums ir šķitis rūgts, un tas ir 

tāpēc, ka jūs neesat spējuši to saprast. Patiesi es jums saku: es nenākšu, lai vairotu rūgtumu, ko jūs ciešat 

uz zemes. 

37 Mani dievišķie norādījumi ir novērsuši jūs no nedrošiem ceļiem, viltus baudām un netikumiem. Tā 

vietā tas ir licis jums iepazīt prieku un izbaudīt to, kas ir labs. 

38 Es jūs neatstāšu bez mantojuma, kad Mans Vārds vairs nebūs dzirdams caur šiem raidītājiem, jo Es 

gribu jūs saglabāt, lai jūs varētu liecināt par Manas mīlestības mācības patiesumu jauno paaudžu priekšā 

un lai jūs būtu padomdevēji saviem brāļiem. 

39 Ne visi šajā laikā iepazīs Vārdu, ko Es jums devu caur cilvēka intelekta orgānu, jo viņiem vēl nav 

pienācis atmodas laiks. Viņi tiks aicināti, bet netiks izvēlēti. Bet rīt, kad viņi būs gatavi sekot Man, viņi 

tiks aicināti vēlreiz, un tad viņi noteikti tiks pieskaitīti izredzētajiem. 

40 Dabas stihijas kā skaļš zvans tagad modina aizmigušu cilvēci un aicina to lūgties un pārdomāt. Tie, 

kas nesaprot šo balsi, maldās vai ir kurli garīgajiem vēstījumiem. Mūsdienās viņi joprojām šos notikumus 

uzskata tikai par dabas parādībām. Taču pienāks brīdis, kad konfesiju garīdznieki, zinātnes un varas vīri ar 

bailēm sev jautās: Vai tiešām tā ir Tā Kunga taisnība, kas klauvē pie mūsu durvīm? Vai tagad ir Viņa 

klātbūtnes laiks mūsu vidū? 

41 Es jums saku, cilvēka spītība ir liela! Tomēr viņš nepadodas sāpēm un nemierinās pret Manu 

taisnīgumu, kas viņu nomāc. Bet, ja viņš salieks kaklu, visa cilvēce tiks apvienota vienā šķērslī. 

42 Es jums saku: Ko jūs gaidāt, lai dalītos ar Labo vēsti? Vai jūs vēlaties pravietot par drupām? Es 

jums visu saku un atklāju, lai jums vienmēr būtu gudra atbilde uz katru jautājumu, ko jums uzdod jūsu 

brāļi. Atcerieties, ka jums tiks uzbrukts ar nopietniem argumentiem, kas pārņems bailes tos, kuri nebūs 

sagatavoti. 

43 Atcerieties Manu Vārdu un neaizmirstiet lielos brīnumus, ko Es jums esmu dāvājis, lai ikviens no 

jums būtu dzīvs Manas patiesības liecinieks. Tad tas, kas jūs pārmeklēs un iedziļināsies Manā Vārdā, 

redzēs, ka tas nav pretrunā ar to, ko Es jums esmu teicis un pravietojis iepriekšējos laikos. Cīņa būs liela, 

tik liela, ka daži, kas ir bijuši Mani mācekļi, pārņems bailes un noliegs Mani, apgalvojot, ka nekad nav 

Mani dzirdējuši. Tos, kas paliks uzticīgi Maniem baušļiem un stāsies pretī cīņai, Es apsedzīšu ar apmetni, 

zem kura viņi sevi aizstāvēs, un viņi izies cauri visām kritiskajām situācijām neskarti. Kas slikti sēj šo 

sēklu vai kas aptraipa šī darba tīrību, tas tiks tiesāts katru stundu, cilvēku vajāts un nemierīgs. Katrs 

cilvēks lai pēc augļa garšas pazīst, kādu koku viņš ir audzējis. 

44 Man ir sagatavoti lieli brīnumi Manas tautas garīgās cīņas laikā - brīnumi un darbi, kas pārsteigs 

zinātniekus un pētniekus. Es nekad neatstāšu jūs pašu spēkiem. Neesiet satraukti, kad cilvēki jūs izsmej; 

neaizmirstiet, ka Otrajā Laikā pūlis izsmēja arī jūsu Skolotāju. 
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45 Lai gan daudzi vēl gaida Manu ierašanos, Mana aiziešana jau ir pavisam tuvu. Bet patiesi, patiesi 

Es jums saku: no šī brīža Svētais Gars apgaismos ikvienu prātu un garu mūžīgi, jo jūs jau esat laikmeta 

virsotnē. 

46 No katra Es saņemu dāvanu: bērni Man dāvina savu nevainību, jaunavas - savas smaržas 

(šķīstības), mātes - savas asaras, tēvi - savu krustu, vecie - savu nogurumu. Bet Mana mīlestība atdzīvina 

jūsu ticību, Es sargāju šo lukturi, lai tā liesma nekad neapsīkst. 

47 Šajā laikā Es nenācu uz zemes kā cilvēks, lai mani redzētu jūsu ķermeņa acis. Šis laiks ir pagājis. 

Tagad ir pienācis laiks, kad jums ir jānopelna nopelni par savu pestīšanu. Meklējiet Mani neredzamajā, un 

jūs drīz Mani atradīsiet. Meklējiet Mani kā Tēvu, kā Skolotāju, un jūs Mani saņemsiet. Nemeklējiet Mani 

kā kalpu, lai gan patiesībā Es jums saku, ka vienmēr esmu jums kalpojis. Mani pakalpojumi nesagaida 

atlīdzību, bet, ja jūs gribat kaut kādā veidā atlīdzināt manus labumus, Es jums saku tikai, lai mīlat cits citu. 

Jo, ja jūs tā darīsiet, Mans darbs tiks vainagots. 

48 Nebrīnieties, ka, lai gan Es esmu visu radīto lietu Kungs, Es parādos jūsu vidū un lūdzu mīlestību. 

Es esmu lēnprātības un pazemības Dievs. Es nedomāju lielīties ar Savu varenību, bet drīzāk slēpu Savu 

pilnību un Savu krāšņumu, lai pietuvotos jūsu sirdij. Ja jūs ieraudzītu Mani visā Manā godībā, kā jūs 

raudātu par saviem pārkāpumiem! 

49 Lūk, šeit ir ceļš, ejiet pa to, un jūs tiksiet pestīti. Patiesi Es jums saku: lai iemantotu pestīšanu, nav 

nepieciešams Mani dzirdēt šajā laikā. Ikviens, kurš dzīvē īsteno Manu dievišķo mīlestības likumu un šo 

Radītāja iedvesmoto mīlestību pārvērš labdarībā, ir glābts. Savā dzīvē un darbos viņš liecina par Mani. 

50 Jūs dzirdat Svēto Garu, bet ne Garu, kas atšķiras no tā, kurš uz jums runāja kā Kristus vai kā 

Jehova. Tas ir viens un tas pats, vienīgais, kas eksistē, bet katrā no trim laikmetiem izpaužas atšķirīgi. 

51 Pirmajā Laikā jūsu Dievs jums atklājās Sinaja laikā, un Viņa Būtības kvalitāte, ko Viņš jums 

piedāvāja, bija Viņa taisnīgums un Viņa Likums. Otrajā laikmetā tas pats Dievs uzrunāja jūs Kristū un 

atklāja jums Savas Būtības pusi, kuru jūs līdz šim neesat sapratuši - mīlestību. Un pašreizējā laikmetā, kas 

ir Trešais Laikmets, Mans Svētais Gars uzrunā jūs no Bezgalības; Viņš no garīgā stājas saskarsmē ar jūsu 

garu un tādējādi parāda jums citu Savas Būtības īpašību - Savu Gudrību, kas ir gaisma visai cilvēcei. 

Kāpēc saskatīt noslēpumus tur, kur to nav? Trīsvienības noslēpums ir noskaidrots. 

52 Kas Mani pamudināja tevi radīt? - Mana mīlestība. Jo, pirms Es tevi radīju, Es tevi jau mīlēju sevī. 

Kungs mīlēja tos, kas kļūs par Viņa bērniem, bet Viņš arī vēlējās, lai viņi Viņu mīlētu. Bērniem Es radīju 

dabu, dabas spēkus, pasaules jeb mājas, lai jūs varētu piedalīties materiālajā dzīvē un tādējādi sākt 

pilnveidošanās un augšupejošas evolūcijas ceļu. Es dvēselēm devu materiālu ķermeni, ar kura palīdzību 

tās varēja izpaust savas sajūtas un spējas, vadoties pēc sirdsapziņas. 

53 Šādi izveidotam un apveltītam cilvēkam Es dāvāju brīvu gribu, Es ieliku viņa iekšienē Savu 

likumu un Savu taisnīgumu un ieliku viņu attīstības ceļa sākumā. 

54 Bez šī iekšējā likuma cilvēks nekad nebūtu Mani iepazinis, sapratis un mīlējis. Bet sirdsapziņa, kas 

ir bijusi bāka, kas izgaismo ceļu, un balss, kas iesaka labu, ir ļāvusi jums saprast Tēva atklāsmes, un tagad 

jūs esat nonākuši līdz brīdim, kad iemiesotais gars brīvi izpaužas un gūst virsroku pār nevajadzīgo un 

materiālo. 

55 Kāpēc man bija jānāk pie jums trīs reizes? Jūs esat krituši grūtajā dzīves ceļā, un Man nācās nākt, 

lai jūs paceltu no zemes putekļiem, jo jūs esat novirzījušies no ceļa ar pilnu apziņu. Bet tad, kad jūs 

pazudīsiet un raudāsiet, jūs Man sacīsiet: "Tēvs, kāpēc Tu mani sodi?" Kāpēc tu saki, ka es tevi esmu 

sodījis? Atcerieties, ka, kamēr jūs zaimojat, Dzīvība, ar kuru Es esmu jūs apveltījis, turpina sniegt jums 

savus labumus. Mācieties dzīvot, un jūs nekļūdīsieties: to jums māca Mans Likums. Negaidiet mieru vai 

patiesu dzīvi no cilvēku mācībām. 

56 Mans spriedums nāks visiem. Kad pienāks laiks, Es jautāšu "Mana likuma kalpiem" un cilvēkiem, 

kas veido dogmas: "Kāda ir jūsu raža?" Un gan vieni, gan otri parādīs Man tikai iedomību, naidīgumu un 

mīlestības trūkumu pret cilvēkiem. 

57 Visiem pārējiem Es tiesāšu Savu Bauslību, jo tas ir Mans mīlestības un gudrības Testaments 

visiem Maniem bērniem, jo no tā izriet cilvēku glābšana. Bēdas tiem, kas šīs mācības glabā apslēptas savā 

prātā, jo tas būs tumsas midzenis - vai arī savā sirdī, jo tas būs tikai egoisma midzenis! 

58 Esi sagatavots un saproti Mani! Kam ir Svētā Gara gaisma, tas lai izlej gaismu uz visiem, kam tā 

vajadzīga. 
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59 Ja kādam šķiet, ka Mans Vārds viņu sāpina, tas ir tāpēc, ka tas ir kā zobens. Bet tās brūces, ko tā 

ievaino, ir mīlestības brūces. Rīt jūs sapratīsiet, ka Mans Vārds vienmēr ir taisnīgs. 

60 Es aicināšu ģimeņu tēvus un jautāšu viņiem: "Ak, cilvēku tēvi, ko jūs esat darījuši ar saviem 

bērniem?" Es tiesāšu cilvēces skolotājus, kuru vidū būs filozofi, teologi un zinātnieki, un es jautāšu arī 

viņiem, kāda bija to sēklu būtība, ko viņi iesēja savu brāļu sirdīs un prātos. Es jautāšu viņiem, kādam 

mērķim viņi izmantoja manis viņiem uzticētās dāvanas. 

61 Manā klātbūtnē nāks tautu, tautu un valstību valdnieki, un Es viņiem jautāšu, kā viņi ir vadījuši 

cilvēku likteņus un ko viņi ir darījuši ar savām tautām. Es prasīšu no viņiem atskaiti par viņu brāļu maizi, 

par darbu un dienas algu, un, ja viņi piedāvās tikai alkatību un tukšumu savās sirdīs un bagātību savās 

rokās, kamēr viņu tautas mirst badā, - cik liela būs viņu atbildība! 

62 Tiks izsaukti arī ārsti. Es jautāšu viņiem, ko viņi ir darījuši ar veselības noslēpumu, ko es viņiem 

atklāju, un ar dziedinošo balzāmu, ko es viņiem uzticēju. Es jautāšu viņiem, vai viņi patiesībā ir izjutuši 

svešās sāpes, vai viņi ir nolaidušies līdz pat visnabadzīgākajai nometnei, lai ar mīlestību dziedinātu to, 

kurš cieš. Ko Man atbildēs tie, kas ir sasnieguši spožumu, bagātību un greznību ar savu līdzcilvēku sāpēm, 

kuras viņi ne vienmēr zināja, kā atvieglot? Visi savā sirdī uzdos jautājumus, un viņiem būs jāatbild Man 

savas sirdsapziņas gaismā. 

63 Ja Es jums esmu atklājis, ka esat daļa no Izraēlas, nedomājiet, ka Es jūs mīlu vairāk nekā citas 

cilvēku grupas. Kāpēc man jūs būtu jāmīl vairāk nekā citi, ja jūs visi esat Mani bērni? 

64 Patiesi Es jums saku: ja cilvēki būtu stingri turējušies pie Bauslības, par kuru viņiem atgādināja 

sirdsapziņa, tad nebūtu bijis nepieciešams sūtīt jums vadoņus vai praviešus, un nebūtu bijis nepieciešams, 

lai jūsu Kungs nāktu pie jums, un ka Man bija jāizgrebj Mana Bauslība akmenī jau Pirmajā Laikā, un ka 

Man bija jākļūst par cilvēku un jāmirst kā cilvēkam pie krusta Otrajā Laikā. 

65 Kad Es veidoju tautu un apveltīju to ar žēlastības dāvanām, tas nebija tādēļ, lai tā paaugstinātu sevi 

un pazemotu citus, bet gan tādēļ, lai tā būtu paraugs paklausībai patiesajam Dievam un paraugs brālībai 

starp cilvēkiem. 

66 Es izvēlējos šo tautu, lai tā kļūtu par Manas gribas instrumentu uz zemes un Manu atklāsmju 

vēstnesi, lai aicinātu visus dzīvot saskaņā ar Manu Likumu un tādējādi visa cilvēce galu galā veidotu vienu 

Kunga tautu. 

67 Šī tauta ir daudz cietusi - lai gan tā bija izredzētā -, jo tā uzskatīja, ka mantojums ir tikai viņai, ka 

tās Dievs nevar būt Dievs arī pagāniem, jo tā uzskatīja citas tautas par svešiniekiem un neļāva tām 

piedalīties tajā, ko Tēvs tai bija uzticējis. Es tikai uz laiku nošķīru to no citām tautām, lai to neinficētu 

ļaunums un materiālisms. Bet, kad tā savā egoismā norobežojās un domāja, ka ir liela un stipra, Es 

pierādīju tai, ka tās vara un varenība ir maldinoša, un Es ļāvu citām tautām iebrukt tajā un ievest to 

verdzībā. Tā kungi bija karaļi, faraoni un ķeizari, lai gan es biju piedāvājies kļūt par viņu kungu. 

Tēvs Savā bezgalīgajā Mīlestībā no jauna atklājās Savai tautai, lai dotu tai brīvību un atgādinātu par tās 

misiju, un šajā laikā Es nāku, lai sniegtu tai Savu mīlestības mācību, bet tikai Mans skatiens var atklāt 

cilvēces vidū Izraēla bērnus, kurus Es aicinu un pulcēju, lai saņemtu Svētā Gara gaismu. 

68 Es esmu atklājies jūsu gara priekšā, jo laiks, kad Es uzrunāju jūs caur dabu un materiālām 

izpausmēm, kuras jūs saucat par brīnumiem, jau sen ir pagājis. Jau šodien jūs varat Mani sajust savā garā, 

kā arī savas sirds dziļākajā iekšienē. 

69 Šoreiz ne Palestīna ir bijusi lieciniece Manai atklāsmei, jo Es meklēju nevis kādu konkrētu vietu, 

bet gan jūsu garu. Es meklēju "Israēla tautu ar garu", nevis ar asinīm, tautu, kurai pieder garīgā sēkla, ko 

tā ir saņēmusi no Manas žēlastības cauri gadsimtiem. 

70 Sagatavojieties, cilvēki, izmantojiet laiku, jo šis laiks ir gaišs. Tuvojas 1950. gads, un Es negribu, 

lai jūs justos kā bāreņi, kad Es atsaucu Savu Vārdu. Patiesi Es jums saku: tie, kas sagatavosies, jutīs Mani 

tuvāk, viņiem būs lielas iedvesmas, viņi dziedinās slimos ar vienkāršu lūgšanu un pārsteigs ar savu Vārda 

dāvanu. 

71 Jums ir jāturpina šīs sanāksmes, jo tajās Es došu lielas atklāsmes. Garīgās redzes dāvana atklāsies, 

un caur tavām lūpām Es runāšu ar zinātniekiem un pētniekiem. Šo pareģojumu pierakstīs tie, kuru 

uzdevums ir pierakstīt Manu Vārdu. 
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72 Vīrieši un sievietes, kas dzird šo vārdu: Vai jūs ticat, ka Es nāku pie jums? Vai jūs ticat Manai 

izpausmei caur cilvēka intelekta orgānu? Dažiem dedzīga ticība atbild: "Jā, Skolotāj, es ticu Tavai 

klātbūtnei." Citiem viņu klusums atbild, pasludinot: 

"Kas zina?" 

73 Skolotājs jums sacīja: Ne tikai Mani pārbaudiet. Ieejiet savā sirdī un uzziniet, kas no tās ir nācis. Ja 

no tās ir nākuši mīlestības un patiesības vārdi, jūs varat būt apmierināti; ja tā ir sniegusi mierinājumu 

citiem, jūs varat teikt, ka no jūsu avota ir izplūdis kristāldzidrs ūdens. - Ja jūs būtu augstā pilnības līmenī, 

Manai izpausmei nebūtu iemesla pastāvēt jūsu vidū. Bet, ja jūsu sirdsapziņa jums pārmet daudzas 

nepilnības, kāpēc jūs Man jautājat, kāpēc Es esmu atnācis? Jums jāzina, ka Es esmu atnācis meklēt jūsu 

dvēseli, kuras uzdevums ir pilnveidot sevi Manas Tēvišķās Mīlestības iezīmētajā ceļā, lai tā varētu 

šķīstīties un sasniegt laimi, pēc kuras ilgojas katra būtne savā dziļākajā būtībā. Es nāku, lai parādītu viņai 

veidu, kā viņa iegūst nopelnus, lai sasniegtu šo mērķi. 

74 Patiesi Es jums saku: taisno dvēseles, kas mājo Dieva tuvumā, ir pelnījušas tiesības ieņemt šo vietu 

ar saviem darbiem, nevis tāpēc, ka Es viņiem to būtu devis. Es tikai parādīju viņiem ceļu un tā beigās devu 

lielisku atalgojumu. 

75 Svētīgi tie, kas Man saka: "Kungs, Tu esi ceļš, gaisma, kas to apgaismo, un spēks ceļiniekam. Tu 

esi balss, kas dod virzienu un atdzīvina mūs dzīves ceļā, un Tu esi arī balva tam, kas sasniedzis mērķi - jā, 

Mani bērni, Es esmu Dzīvība un augšāmcelšanās no mirušajiem. 

76 Pietiek zināt - kā Es jums esmu teicis Savā Vārdā -, ka dvēseles reinkarnācija ir patiesība, un jūsu 

sirdīs jau iedegas gaisma, un jūs vēl vairāk apbrīnojat Manu mīlošo taisnīgumu. Salīdziniet teorijas un 

dažādas interpretācijas, ko konfesijas ir devušas šīm mācībām, un izvēlieties to, kura ir vispareizākā un 

pamatotākā. Bet patiesi, Es jums saku, ka šī ir viena no atklāsmēm, kas visvairāk saviļņo garu šajā laikā, 

kad mostas iekšējās zināšanas par šo lielo patiesību. 

77 Ja cilvēki atkal mani nosodīs par to, ka es pasaulei saku patiesību, viņi to var darīt; Es ļausim 

viņiem mani nosodīt. Bet, ja viņi gribētu Mani sagūstīt un arestēt, viņiem tas neizdosies, jo Es esmu Garā 

un esmu viņiem neskarams un neredzams. 

78 Jūs esat augšāmcēlušies patiesai dzīvei šī Vārda brīnuma dēļ. Jūs vairs nedzīvojat vienaldzīgi, nedz 

arī grēkojat kā tie, kas Mani nav dzirdējuši, jo tad jūs nonāktu līdz (garīgi) mirušo līmenim. - Es vienīgais 

varu un drīkstēšu ar jums runāt šādā veidā. 

79 Otrajā laikmetā Es pasludināju Savu jauno atklāsmi Saviem apustuļiem, un, kad viņi Man jautāja, 

kādas zīmes norādīs uz šo laiku, Es viņiem paziņoju vienu pēc otras, kā arī pierādījumus, ko Es viņiem 

došu. Vēstneši ir parādījušies līdz pēdējam, paziņojot, ka šis ir Jēzus pravietotais laiks, un tagad es jums 

jautāju: Ja šī garīgā izpausme*, kurā es jums dodu līdzdalību, nebūtu patiesība, tad kāpēc Kristus 

neparādījās (tādā veidā, kā to gaidīja ticīgie), kaut arī zīmes bija klāt? Vai arī jūs ticat, ka kārdinātājam ir 

vara pār visu radību un dabas spēkiem, lai jūs maldinātu? 
* Saskaņā ar Tā Kunga vārdiem šī parādīšanās nozīmē Viņa apsolījuma piepildīšanos par atgriešanos, kas ir 

garīga. 

80 Savulaik es jūs brīdināju, lai jūs nepadotos viltus praviešu, viltus Kristus un viltus glābēju 

vilinājumam. Bet šodien Es jums saku, ka inkarnētais gars, pateicoties savai attīstībai, zināšanām un 

pieredzei, ir atmodies tiktāl, ka nav viegli piedāvāt tam tumsu kā gaismu, lai arī cik apžilbinoša gaisma 

būtu tā rīcībā. Tāpēc Es jums esmu teicis: pirms jūs akli uzticaties šim ceļam, pārbaudiet, cik vien vēlaties! 

Apzinieties, ka šis Vārds ir dots visiem un ka es nekad neesmu saglabājis kādu tā daļu tikai dažiem 

cilvēkiem. Apzinieties, ka šajā Darbā nav grāmatu, kurās Es cenšos no jums noslēpt kādu mācību. Bet Es 

jums arī teicu Otrajā Laikā caur Mana apustuļa Jāņa muti: "Ja kāds dzird Manu balsi un atver durvis, Es 

ieiešu pie viņa un dalīšos maltītē ar viņu, un viņš ar Mani." Tāpat Es jums mācīju līdzību par jaunavām, lai 

jūs to atcerētos tajā laikā. 

81 Elija, kuram bija jānāk pirmajam, lai sagatavotu ceļu Tam Kungam, pirmo reizi atklājās caur 

cilvēka prātu 1866. gadā. Vai jūs netērēsiet nedaudz laika, lai izpētītu zīmes un notikumus, kas notika 

visās jomās un sakrita ar šīs manifestācijas laiku? Un atkal tie būs zinātnieki, kuri pēta zvaigznes un kurus 

senatnē sauca par burvjiem, kuri apliecinās, ka debesis ir devušas zīmes, kas ir dievišķi aicinājumi. 
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82 Jums, kam ir paveicies Mani dzirdēt, Es saku: Es klauvēju pie jūsu durvīm, un jūs Man tās atvērāt. 

Es esmu barojies ar jums un jūs ar mani. Jūs redzējāt zibens spožumu un dzirdējāt uguns staru pērkonu, un 

es esmu šeit. 

83 Redziet sesto zīmogu, kas ir atraisīts un atvērts jūsu acu priekšā. Kas to ir atbrīvojis? Kurš zaudēja 

iepriekšējos piecus? Tas nebija ne Mozus, ne Elija, ne kāds cits patriarhs. Tas biju Es, Mesija, Vārds, 

Upurēšanas Jērs, jo šī Gudrības Grāmata ir Ceļš un Dzīvība, un Es jums esmu teicis, ka Es esmu Ceļš, 

Patiesība un Dzīvība. 

84 Es sūtīju Eliju, lai viņš paziņotu pasaulei, ka sestais zīmogs drīz tiks atbrīvots, un, pārpildīts ar 

Svētā Gara gaismu, viņš nāca pie cilvēkiem kā Manas nākšanas Trešajā Laikā priekšvēstnesis. Jūs jau 

zināt, kā Elija atklājās, kā Skolotājs atklāja Sevi, cik daudz Viņš jums deva un mācīja. Tagad Es jums saku 

tikai to, lai jūs saglabātu šo mācību visā tās tīrībā, lai virzītos uz atjaunošanos un garīgumu, lai Mana 

atnākšana būtu ticama garā un lai Mans Vārds tiktu uzklausīts ar cieņu un mīlestību. 

85 Vienmēr runājiet patiesību, un jūs tiksiet atzīti par Svētā Gara mācekļiem, jo pat sniegpārslas nav 

tik tīras kā Mans Vārds. Saules atspīdums uz kalnu sniega sāp acis, bet dievišķā gaisma nekaitē garam un 

neapžilbina to. 

86 Klausieties Mani, Es esmu Kristus, Tēva Vārds. Es neesmu atnācis, lai atceltu kaut ko, kas ir 

atklāts kopš pirmajiem laikiem. Mans likums ir tas pats, tas ir mīlestības likums. Veidlapas var mainīties, 

bet ne saturs. Tāpēc Es jums esmu teicis, ka, tā kā jūs dzirdat Manu Vārdu ar cilvēku starpniecību, jums 

nav jāšaubās par to. 

87 Lūk, šeit jūsu acu priekšā no jauna atklājas Ceļš. Sāciet pacelt savu dvēseli, ar iekšēju gandarījumu 

sakiet sev, ka esat Mani mācekļi. Kas ir Dievišķā Skolotāja mācekļi? Tie, kas mīl savu tuvāko, kas 

praktizē Manu mācību par piedošanu, žēlsirdību un pašaizliedzību. 

88 Bērniņi, jūs visi esat dzīves laikā, un visi esat zem Mana Providences apmetņa. 

89 Tas, kurš savā lūgšanā saka Man: "Tēvs, lai notiek Tava griba man!", bet, kad viņu piemeklē 

pārbaudījums, sauc: "Kungs, kāpēc Tu mani tā apmeklē?", vēl nav māceklis, bet diez vai bērns māceklis, 

jo viņš vēl nav sapratis mācību stundu. Ja jūs tiecaties būt Mani mācekļi, skatieties uz Jēzus, jūsu 

Skolotāja, dzīvi uz zemes, atpazīstiet Viņa paklausību un nodošanos Tēvam kopš bērnības. Viņš nāca 

pasaulē, lai pildītu sava Tēva gribu, un izgāja cauri pazemojumiem, apmelojumiem, nepateicībai, 

nicinājumam, sāpēm un upurēšanai, neatkāpjoties no Mūžīgā norādītā ceļa. 

90 Ko jūs atbildēsiet par savu dzīvesveidu, kad ieradīsieties Tā Kunga klātbūtnē? Agrāk jūs zinājāt, 

ka katram ir jāatbild pašam par sevi. Tagad jūs esat uzzinājuši, ka no katra no jums ir atkarīgas vairākas 

dvēseles, par kurām jums arī jāatbild. Redzi, tas ir svarīgi, lai tavā dzīvē būtu piemērs, lai rīt tev nebūtu 

jāražo rūgtums, nevis salds un patīkams auglis. Neaizmirstiet, ka no tām būtnēm, kuras Es jums esmu 

uzticējis, nāks jaunās paaudzes, kas liks uzplaukt spirituālismam uz zemes. Šīs svētītās paaudzes ir 

dievišķs apsolījums cilvēcei. Jūsu pienākums ir sagatavot viņiem ceļu un mājas un uzņemt viņus garīguma 

un mīlestības gaisotnē. 

91 Vai jūs varēsiet tos atpazīt, kad viņi ieradīsies? 

Vai tad jums nav jābūt nomodā? Vai pasaule to jūt? - Pirms tam jums ir jāpaceļ brīdinājuma balss, lai visi 

varētu noņemt ērkšķus, ko viņi ir atstājuši ceļā, un arī netīrumus, lai viņu bērni, nonākot uz zemes, netiktu 

savainoti vai aptraipīti. 

92 Es no jums, tauta, prasu vienotību, lai Mana dievišķā sēkla varētu dīgt jūsu miesās. Es negribu, lai 

jūs nāktu pie Manis ar asarām par Mana Likuma pārkāpumiem vai žēlotos par zaudēto laiku. Nekas 

nespētu kompensēt jūsu raudāšanu šajos brīžos. 

93 Šobrīd Es esmu runājis ar jums tā, it kā jūs būtu šķīsti un nevainojami radījumi, lai jūs pārveidotu 

caur mīlestību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 64  
1 Lūk, Mana mācība, mīļie mācekļi. Izprotiet to un pielietojiet Manas dievišķās norādes. Šī sēkla, ko 

es jums uzticu, ir svētīta. Kultivējiet to, saprotiet, ka no tā ir atkarīgs, kādus augļus jūs gūsiet. 

2 Otrajā Laikā Es jums teicu: "Mana Tēva namā ir daudz mājokļu", tas ir, "ir daudz pasauļu, kurās 

dvēsele var sasniegt savu attīstību. Iegūstiet nopelnus, lai jūs varētu sasniegt augstu vietu pasaulēs, kur 

garīgā gaisma un miers spīd visintensīvāk. Kur jūs dosieties pēc šīs dzīves? - Tikai es zinu. - Tādēļ Es 

jums saku, ka ar labiem darbiem jums ir jāstrādā, lai paceltos līdz līmenim, no kura varat pacelties, līdz 

sasniegsiet patiesu garīgo mieru, un ka jums nav jāatliek laiks, kad jūsu gars saņems atlīdzību, ko tas ir 

nopelnījis ar šiem mīlestības darbiem pret saviem brāļiem un māsām. 

3 Jūs redzat, ka tas, kurš nav izpildījis Tēva doto uzdevumu, nav sods, kas gaida to, kurš to nav 

izpildījis. Jūs pļaujat tikai savu darbu rezultātus. 

4 Šajā Tiesas Stundā jūs Mani ieraudzīsiet nevis cilvēku iztēles radītajā tiesā, bet gan nezināmās 

pasaulēs, kur dvēseles nonāks un atradīs tīrāko un spožāko gaismu, kas apgaismos tos, kuri dzīvē ir 

meklējuši patiesību un garīgo izaugsmi. Tie, kas nav meklējuši Manu patiesību, nāks uz izpirkšanas 

vietām, kur viņi atjaunos tīrību savās dvēselēs, lai pēc tam varētu virzīties uz priekšu un nākt pie Manis, jo 

neviens netiks pazaudēts. 

5 Cik izšķiroša tajā laikā būs jūsu sirdsapziņas atteikšanās, jo neviens nespēs apklusināt tā Tiesneša 

balsi, kurš ir nesaraujami saistīts ar jūsu garu. Jūs sapratīsiet visas savas dzīves darbības, un neviena no 

tām netiks vērtēta ar pārmērīgu stingrību vai labvēlību. Tieši tad uzstājīgi spīdēs tā gaisma, ar kuru es jau 

no paša sākuma esmu apgaismojis dvēseļu ceļu. 

6 Mīliet cits citu no vienas tautas līdz otrai, apvienojieties vienotā brālībā, lai rīt, kad jūs dzīvosiet 

dažādās garīgās pasaulēs, jūs varētu mīlēt cits citu no vienas pasaules līdz otrai. 

7 Patiesi es jums saku: nav laimīgākas dienas garam kā tā, kurā tas nodod savu uzdevumu sava 

Radītāja priekšā, kad šis auglis izrādās patīkams Viņa bezgalīgajai Gudrībai. 

8 Gaismas gari, kurus jūs saucat par eņģeļiem, nāks uz šo tikšanos, lai jūs vestu jūsu Tēva priekšā. 

9 Jūsu rīkles sauca Otrajā Laikā, kad jūs redzējāt nākam Jēzu: "Hosanna, Hosanna Tam, kas nāk Tā 

Kunga vārdā!" - Tagad, kad jūs jūtat, ka Mans Gars tuvojas jums, jūs atverat savas sirds svētnīcas vārtus, 

kļūstat tajā mierīgi un parādāt Man iekšējo svētlaimi, kas jūs ieskauj. 

10 Es esmu tāds pats, kāds biju toreiz, arī jūs esat tādi paši, arī mana mācība ir tāda pati. Tomēr jūsu 

evolūcija ir augstāka, un tāpēc jūs tiecaties pēc pilnīgākas savienības un cieņas pret savu Radītāju. Šodien, 

kad jūs lūdzaties, jūsu dvēsele, atdalīta no miesas, apvienojas ar eņģeļiem, kas apdzīvo garīgo telpu, lai 

kopā ar viņiem dziedātu slavas himnu, kas nav no zemes, bet no debesīm. 

11 Kad cilvēce svin Glābēja dzimšanas piemiņu, cilvēku sirdis piepilda prieks un cerība, ko viņi 

nespēj izskaidrot. Tas pats notiek (otrādi), kad pieminat sava Kunga ciešanas un upuri. Jūs jūtat - kaut vai 

uz īsu brīdi - neizskaidrojamas skumjas, un tas ir tāpēc, ka es vienmēr dzimstu un mirstu cilvēku sirdīs. 

12 Es gribēju, lai jūs visi dzīvotu mūžīgi, un Es to varu paveikt, jo Es esmu Dzīvība. Tāpēc Es 

vienmēr esmu atklājies Saviem bērniem dažādos veidos, un tāpēc Es esmu devis viņiem Savu Likumu, lai 

tas jums norādītu ceļu, pa kuru jūs varētu Mani sasniegt. - Kad cilvēki domāja, ka ir pazuduši mūžīgajai 

dzīvei, Es atnācu un dāvāju viņiem Savu piedošanu, izdzēšot viņu traipus ar Savu mīlestības mācību un 

piedāvājot viņiem iespēju labot savus grēkus. 

13 Cik daudz asiņu ir kritušas uz Pirmās ēras Bauslības plāksnēm, cenšoties izdzēst to, kas uz tām 

rakstīts! Cik ļoti Mana Otrā Laika Doktrīna ir tikusi apgānīta, nespējot aptumšot tās gaismu! Bet es jums 

visu esmu piedevis, jo piedošana ir augšāmcelšanās un dzīvība, un es jums esmu teicis, ka es esmu ceļš, 

patiesība un dzīvība. 

14 Bieži vien kāds man jautā: "Skolotāj, ja Tu piedod mūsu pārkāpumus - kāpēc Tu ļauj mums tos 

izpirkt ar sāpēm?". Uz to es jums saku: Es jums piedodu, bet ir nepieciešams, lai jūs atlīdzinātu šos 

pārkāpumus, lai jūs varētu atjaunot tīrību savā dvēselē. 

15 Otrajā Laikā Es jums teicu: "Lūdziet, un jums tiks dots; klauvēsiet, un jums tiks atvērts." Tagad Es 

jums saku, ka jūsu rokām vienmēr jāklauvē pie Tēva durvīm, nevis pie tiesneša durvīm. Meklējiet Manu 

mīlestību, Manu gudrību, Manu piedošanu, bet nemeklējiet Manu taisnību, kas ir nepielūdzama! 
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16 Tikumība ir tikusi nicināta un uzskatīta par kaut ko kaitīgu vai nevajadzīgu. Tagad ir pienācis laiks 

saprast, ka tikai tikumība jums nesīs pestīšanu, dos mieru un piepildīs jūs ar gandarījumu. Taču tikumam 

vēl jāpiedzīvo daudzi šķēršļi un ciešanas, pirms tas var ienākt visās sirdīs. Karavīriem, kas to aizstāv, ir 

jācīnās ar lielām pūlēm un lielu ticību. Kur ir šie labestības, aktīvas labdarības un miera karavīri? Vai jūs 

domājat, ka esat? - Jūs pārbaudiet sevi iekšēji un atbildiet Man, ka neesat. Savukārt es jums saku, ka ar 

labu gribu jūs visi varat piederēt šiem karavīriem. Kā jūs domājat, kādēļ es esmu pie jums atnācis? 

17 Ja jūs no savas puses veltīsiet visu savu mīlestību šim mērķim, jūsu nopelns būs tas, ka būsiet 

sagatavojuši ceļu jauno paaudžu atnākšanai, kuras nesīs pasaulei svētības vēsti. 

18 Daudz kas no tā, ko Es jums esmu teicis Savās mācībās, ir paredzēts, lai jūs to piepildītu. Taču 

apzinieties arī to, ka es caur jums runāju ar jūsu bērniem. Klausieties un izprotiet to, lai jūsu ķermenis 

maigi saliecas un palīdz jūsu dvēselei iet pa ceļu, ko Es tai rādu ar Savām mīlestības mācībām. 

19 Laiks, kad Mani atradāt, jums bija labvēlīgs: bads jūs bija novājinājis, un ar šī koka augļiem jūs 

atguvāt dzīvesprieku. 

20 Pašreizējais laiks cilvēcei ir bīstams, un cilvēki joprojām ir tālu no glābšanas šķirsta, kas ir Mans 

likums. 

21 Es mācu mācekļus, kuriem ir jāpierāda pasaulei, ka Mana likuma izpilde nav "neiespējamība" un 

nenozīmē arī upuri. 

22 Ja tu mīli savu tuvāko, tu esi glābts. Izpildīt šo bausli nav nožēla. Kas dzīvo, lai kalpotu savam 

brālim, un tādējādi līdzjūt un atvieglo viņa sāpes, tam pietiks ar īsu lūgšanu pie Manis, lai Es ar viņa 

starpniecību darītu brīnumus. 

23 Es vēl nesūtu Savus vēstnešus uz tālām vietām, jo viņiem vēl daudz jāmācās. Tiklīdz viņi būs stipri 

un pietiekami sagatavoti, viņi savā sirdī sacīs Man: "Skolotāj, tagad mēs esam sagatavoti." Tad es ieiešu šo 

mācekļu svētnīcā, un tur es atradīšu padevību, pazemību, gudrību un mīlestību. 

24 Es došu strādniekam savu skūpstu un parādīšu viņam ceļu, kas, pat ja tas ir tālu, vedīs viņu tuvāk 

Man. Uz tās ir ērkšķi, tās malās rēgojas bezdibeņi, reizēm ir lamatas un briesmas, arī kārdinājumi. Bet tas, 

kas ar ticību paliek uz tās, ik uz soļa jūt Manu Klātbūtni, jo Es jau esmu jums teicis, ka Es esmu Ceļš. Kurš 

gan varēja iedomāties, ka es viņu pamestu kaujā? Kā jūs varat domāt, ka Es no jums aizeju, kad jūs pildāt 

Manu likumu, jo Es nekad agrāk neesmu no jums atkāpies? Ļaujiet Man jūs pārbaudīt; dzīves 

pārbaudījumi stiprina garu, tērauda sirdi un pilnveido to. 

25 Kad cilvēki ilgosies sasniegt sava gara pilnību? Šodien viņi pat nav mierā, jo viņu vidū trūkst labas 

gribas. Debesu gaisma sāks atspoguļoties šajā pasaulē, kad cilvēkos radīsies labā griba un gatavība virzīt 

savus soļus pa brālības, savstarpējas cieņas un mīlestības ceļu. 

26 Šīs tautas vīrieši un sievietes: jūs esat vienkārši un vienkārši, un tādēļ Es jums dodu Savu 

pamācību vienkāršiem vārdiem, lai visi saprastu. Mans Vārds ir jūsu ticības un cerības balsts, un labumi 

un mīlestības pierādījumi, ar kuriem Es sēju jūsu ceļu, ir iedrošinājums un pamudinājums, lai jūs turpinātu 

iet pa šo ceļu, nepadodoties pārbaudījumos. 

27 Cilvēce, kas sadalīta varas blokos un tautās, nojauš, ka ir pienācis Manas garīgās atklāsmes laiks; 

iekšēji tā Mani gaida un ilgojas pēc Manis. Cik apsveicama tai būs vēsts par Manu klātbūtni un Manu 

vienotību ar jums, ko jūs nodosiet. 

28 Cilvēki, sagatavojieties būt par Labās vēsts vēstnešiem. Kad tas laiks pienāks, tava mute nebūs 

aizvērta, un tava roka nebūs slinka sēt un kopt zemes gabalu, kas tev pienāks. 

29 Dažas tautas jau ir saņēmušas pionieru apmeklējumu, bet ir nepieciešams, lai strādnieki, kurus pats 

Skolotājs mācīja Trešajā laikmetā, dotos un apūdeņotu sēklu, kas slāpst pēc žēlastības rasas. 

30 Cik drīz jūs redzēsiet, ka daudzas valstis nesīs labus augļus, kuras jūs šodien uzskatāt par 

cietsirdīgām un ļoti tālu no garīguma! 

31 Lauki būs auglīgi, jo tie ir rūpīgi sagatavoti. Nātres un nezāles no tām tiks noņemtas, līdz tās tiks 

attīrītas. Tāpēc, kad Mani mācekļi nāks pie viņiem un redzēs tos gatavus saņemt, viņi sacīs Man: "Paldies, 

Mācītāj!" 

32 Par šīs pasludināšanas laiku tiks paziņots, zvanam skanot tālu un plaši. 

33 Ļaujiet šai tautai būt gatavai un izrotātai, lai tā varētu uzņemt ļaužu pūļus, kas pie tās nāks, 

meklējot uzturu un mieru. Sagatavojieties, attīriet savas mājas un sagatavojiet vislabāko ēdienu, lai jūs 

varētu svešinieku sēdināt pie sava galda. 
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34 Patiesi Es jums saku: šajos pūļos visi nāks no ubaga līdz karalim. Tie, kas jūsu vidū atradīs 

viesmīlību un mīlestību, dziedās pateicības dziesmas Bezgalīgajam. 

35 Tie, kas ir Manas žēlastības iezīmēti, zina, ka viņi ir glābšanas šķirsta sargātāji un karavīri un ka 

viņiem ir jāiznīcina visas elkdievības un fanātisma pēdas. Jūs gaida liela cīņa, bet jūsu ticības lāpa jūs 

izglābs. Jūs jau esat pieredzējuši, kas ir apmelojumi, vajāšanas un intrigas. Jūs jau esat pārcietuši visus šos 

pārbaudījumus, kas jūs nesagaidīs nesagatavotus, kad tie atkal parādīsies uz jūsu ceļa, jo uz Manu Valstību 

ved nevis ar rozēm kaisīts ceļš, bet gan ceļš, uz kura ir iespiesta Manu pēdu asiņainā zīme. Tādēļ Es jums 

saku: svētīgi tie, kas Manis dēļ cieš vajāšanas un apmelojumus un kam liegta maize un ūdens, jo tie nāks 

pie Manis un tiks slavēti. 

36 Nebaidieties no apvainojumiem vai apvainojumiem. Atcerieties, ka tie tika mesti arī jūsu 

Skolotājam. Nebaidieties no tā, ka cilvēki par jums saka to, kas jūs neesat. Atcerieties, ka viņi mani sauca 

par burvi un burvi. Ja pasaule tevi ienīst, atceries, ka tā ienīda Mani, pirms tā ienīda tevi! 

37 Iemācieties klusēt un atstājiet šo jautājumu Man. Esiet aizlūdzēji par tiem, kas jūs aizvaino, un 

jūsu nopelni būs lieli. - Šodien jūs vēl nezināt daudzus savu līdzcilvēku trūkumus, bet tad, kad jūs pratīsiet 

spriest ar patiesu taisnīgumu, jums kļūs redzamas viņu kļūdas, jo tad jūs varēsiet mācīt savus brāļus un 

vest viņus uz pestīšanu. 

38 Tie ir Gara ceļi, kas labam Svētā Gara māceklim ir jāapgūst un jāiziet cauri, nenonākot maldos. 

39 Gaismas bērns spēs staigāt tumsā un zinās, kā atrast pazudušo, lai viņu glābtu. 

40 Kā tas ir iespējams, ka šajā laikā, kad cilvēce ir nomākta, jūs joprojām sapņojat par lielām 

materiālām bagātībām? Vai Es esmu devis jums Savu mieru, lai jūs domātu tikai par savām pasaulīgajām 

ambīcijām? Jūs nepārtraukti saņemat ziņas par karu, bet neko nedarāt, lai sev garīgi palīdzētu. Jau ilgu 

laiku es esmu lūdzis jūsu apvienošanos, bet joprojām redzu jūs sašķeltus. Kad visa cilvēce beidzot sajutīs 

ilgas pēc garīgas vienotības domās un gribā? - Es jau esmu jums teicis, ka dienā, kad jūs apvienosieties, 

jūs izveidosiet nepārvaramu sienu, kas atvairīs katru uzbrukumu. Jums jau vajadzētu būt stipriem, jo "šo 

koku augļi" ir bijuši bagātīgi, un tie visi ir bijuši jūsu. 

41 Vai jūs savā garā nezināt, kādus brīnumus Es esmu dāvājis katram no jums? Vai jūs neesat 

sapratuši, ka viss, ko Es jums esmu mācījis, ir atklāsme no jūsu Tēva? Ja kāds kaunas būt šī Darba 

māceklis, tad tas ir tāpēc, ka viņš vispār nav sapratis Manu mācību. Šodien jūs joprojām varat dzīvot 

mierīgi, pat ja jūs atstājat novārtā savus garīgos pienākumus. Bet apciemojumi nāks, un tad jūs raudāsiet 

par sevi; pienāks jūsu pēdējā stunda, un jūs nezināsiet, kā ieiet tajā pasaulē, kas jūs gaida, un nezināsiet, kā 

apklusināt savas sirdsapziņas balsi. - Redziet, cik daudz siržu nonāk Manā Klātbūtnē caur vienu no jums, 

kurš ir uzticīgs un paklausīgs Man! Apzinieties, cik ļoti jūs ik uz soļa uzrauga tie, kas vēlas zināt, vai jūs 

patiešām dzirdat Svēto Garu. 

42 Vai jūs domājat, ka, ja no jūsu lūpām izskanēs zaimojošs vai nepieklājīgs vārds, neticīgais noticēs, 

ka jūs esat Kristus, Dievišķā Vārda, mācekļi? Vai šie vārdi un frāzes atbilst tiem izteicieniem un 

principiem, kurus Es jums esmu mācījis? 

Arī bērni jūs vēro: kāpēc jūs strīdaties viņu priekšā? Apzinieties, ka ar šo piemēru, ko jūs rādāt, Kaina 

ļaunums iespiežas starp mazajiem. Atcerieties, ka viņi ir jūsu nākamie pēcnācēji, kas nodos tālāk to, ko 

esat iemācījušies un ko esat bijuši sava Dieva un Kunga ceļā. 

43 Iegūstiet labu atalgojumu, audzējot labus augļus saviem brāļiem. Gatavojieties nākamajiem 

laikiem, jo pirms Manas aiziešanas jūsu vidū vēl būs nesaskaņas, jo jums visiem tuvojas kārdinājums. 

Jums jābūt modriem. Lūdzieties un īstenojiet praksē Manas norādes. Patiesi, es jums saku, ka šie īsie laika 

posmi, ko jūs veltīsiet labā praktizēšanai, radīs labvēlīgu ietekmi daudzās paaudzēs, kas nāks pēc jums. 

Neviens nav varējis un nekad nespēs noteikt savu likteni; tas pieder vienīgi Man. Uzticieties Manai 

gribai, un jūs bez lielām grūtībām iziesiet dzīves ceļu līdz galam. 

44 Uztveriet pareizi, kad Es jums saku, ka neviena koka lapiņa nekustas bez Manas gribas; tad jūs 

zināsiet, kad Es esmu tas, kas jūs pārbauda, un kad jūs iztukšojat savu ciešanu kausu, lai pēc tam 

apsūdzētu Mani. Tad jūs kļūstat par tiesnešiem un padarāt Mani par apsūdzēto. - Atzīstiet savas kļūdas un 

izlabojiet tās. Iemācieties piedot savu līdzcilvēku kļūdas, un, ja jūs nevarat tās labot, vismaz uzklājiet pār 

tām iecietības plīvuru. 

45 Tavs lūgums par taviem brāļiem ir sasniedzis Mani, jo tu esi iegājis Tā Kunga svētnīcā, un tur tavs 

gars jūtas drošs. Tie, kuri meklē mieru, kuri meklē ceļu, kas vedīs viņus uz labāku dzīvi, tie ir tie, kuri ieiet 
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Manā svētnīcā. Tie, kas meklē pasaules dārgumus un godu, labprāt meklē citus ceļus. Es jums saku, ka pēc 

miera, kas mājo tikai Manā Garā, beidzot visi ilgosies un meklēs to. 

46 Kas vai kas uz zemes var jums sniegt patiesu mieru? Tikai Tēva bezgalīgā mīlestība. 

47 Ir bagāti, bagāti cilvēki, kuriem trūkst veselības un kuri nepazīst prieku, un ir nabadzīgi cilvēki, 

kuri ir veseli, bet nezina, kas viņiem pieder, un kuri dzīvo rūgti, jo alkst bagātības vai ērtību. Cilvēku sirdīs 

es neatrodu cēlus centienus, un, kad tie beidzot rodas, viņi necenšas sasniegt šo mērķi labā veidā. Par to 

jums liecina šie bezjēdzīgie kari, kas nav cienīgi būtnēm, kurām piemīt Dieva gaisma. 

48 Es esmu Miers, Manā bezgalīgajā Gudrībā ir viss, ko jūs varat vēlēties. Bet kad tautas ir lūgušas, 

lai iegūtu Manu mieru? Kad cilvēki, kas vada un pārvalda tautas, ir pievērsuši savas acis Man? Kad 

armijas, nogalinājušas savus kaimiņus, noliecās ceļos, lai lūgtu piedošanu savam Debesu Tēvam? Un 

miers ir tik trausls, ka ir jāraugās un jāstrādā pie sevis, lai spētu to saglabāt un neļautu tam atgriezties pie 

Manis. Padomājiet, cik jūs esat miera pilni pēc tam, kad esat klausījušies Mani, un ar šo mieru jūs atstājat 

sapulču vietas un nonākat savās mājās; bet cik īsi ir mirkļi, kad jūs spējat saglabāt šo mieru savās sirdīs! - 

Es jūs esmu nosaucis par miera ļaudīm, par miera bērniem. Bet jūs nenolemjat mācīt Labo vēsti, jo jūs 

zināt, ka, lai nestu mieru, jums pašiem tas ir jāpiemīt.  Bet kad jūs īstenosiet šo lielo misiju? 

49 Mācekļi, mācieties turēt Manu mieru, padariet to par zobenu un iznīciniet nesaskaņas un 

nesaskaņas, kas valda jūsu mājās. Piepildiet ar mieru to cilvēku dzīvi, kas ir ap jums, lai tas jums kalpotu 

praksē un lai rīt jūs varētu nest mieru uz citām mājām un citām tautām. Tā ir sēkla, ko Es dodu jūsu 

klētiņā. 

50 Cik drīz vien šī tauta tiktu atpazīta, ja miers dzīvotu tās vidū un viņi to demonstrētu savā dzīvē; 

viesuļvētras, vētras un vētras izšķirtos nebūtībā, saskaroties ar jūsu miera spēku. Kamēr starp šo tautu 

pastāvēs nesaskaņas, tā būs trausla un tās vārti būs atvērti atkārtotām kaujām. 

51 Mans Vārds šajās pulcēšanās vietās ir plūdiem plūdis, un Mani brīnumi ir bijuši bagātīgi, lai 

atdzīvinātu jūsu ticību. Vai jūs neesat sapratuši Mana darba nozīmi jūsu vidū? 

52 Es jūs esmu aicinājis "Izraēls", lai jūs drosmīgi dotos ceļā, sekotu Man un nestu Manu Mieru un 

Manu Likumu cilvēku sirdīm. Tas ir jūsu liktenis, un pienāks laiks, kad šī tauta celsies pasaulē garīgā 

spēka pilna. Tā parādīsies kā gaisma apjukuma un šaubu laikā, kad būs vislielākais izsalkums un slāpes 

pēc patiesības. 

53 Skolotājs jums saka: ļaudis, jūsu roka nekad nedrīkst būt tukša, jūsu sirds nedrīkst būt sīkumaina, 

jo jūs nezināt laiku, kad jūs atradīsiet sevi aplenktu ar trūkumcietēju pūļiem vai aplenktu ar zināšanu kāres 

alkstošo jautājumiem. Tad jūsu pienākums ir dot visiem tiem, kurus Es esmu ielicis jūsu garā. Nejūtieties 

kā nekas, bet neuzskatiet sevi par vismīļotākajiem un vienīgajiem patiesības īpašniekiem, ko satur 

dievišķās atklāsmes un Kunga žēlastības dāvanas, jo tad jums draudētu nonākt citu varā, tāpat kā senatnē 

Izraēla nonāca gūstā Manu baušļu nepaklausības dēļ. 

54 Ko justu jūsu sirds, ja redzētu, ka jūsu bērni, vīlušies jūsu piemērā, novirzās no pareizā ceļa? Ko 

justu tavs gars, ja tas no ārpuses redzētu, ka jaunās paaudzes meklē Mani elkdievībā? 

55 (Garīgā Israēla) ciltis joprojām ir izkaisītas, lielākā daļa šīs tautas vēl nav atradusi ceļu. Ir 

nepieciešams, lai tie, kas ir dzirdējuši šo balsi un saņēmuši Manus baušļus, vērotu un gaidītu ļaužu 

ierašanos, lai, redzot jūsu vienotību un Dieva pielūgsmi, tie atzītu Manu mācību un sekotu Man. Negaidiet, 

ka tie būs vienas rases vai tautas pārstāvji, jo viņu vidū būs visu rasu cilvēki. 

56 Elija pamazām pulcina savu ganāmpulku, un patiesi, es jums saku: drīz pienāks laiks, kad jūs visi 

atradīsiet viens otru. 

57 Es jūs esmu aicinājis par Savu Māju stiprākajiem, un Es jums dodu Savu dievišķo spēku ik mirkli, 

lai jūs, lūdzoties Manā Svētnīcā, kas ir katrā no jums, jūs uzraudzītu Manis jums uzticēto uzdevumu. 

58 Es sveicinu jūs, kas uz īsu brīdi atstājat pasauli, lai uzklausītu Manu Vārdu. Patiesi Es jums saku: 

caur vienu no jums, kas mācās un praktizē Manu mācību, tiks izglābta (vesela) tauta; tāpat arī, ja šī tauta 

sagatavotos visa un lūgtos ar mīlestību, tā panāktu cilvēces glābšanu. Ja tā nenotiek, tas nav tāpēc, ka jūsu 

skaits ir pārāk mazs, bet gan tāpēc, ka jūsu mīlestība joprojām ir pārāk maza. 

Vispirms attīri savu sirdi! Kurš gan labāk par jums zina tās trūkumus un nepilnības? Saprotiet to un 

attīriet sevi no visa, ko jums pārmet sirdsapziņa. 

59 Ir daudzi, kas cenšas attaisnot savus grēkus; bet 
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Es jums jautāju: Vai Tēvs apgrūtināja bērnu ar šo bēdu un ciešanu nastu? Vai Es neesmu Tas, kas ir nācis 

visos laikos un atvieglojis jūsu bēdu un ciešanu nastu? 

60 Katru stundu Mana balss jūs aicina uz labo ceļu, kur ir miers, bet jūsu kurlajā dzirdei ir tikai viens 

brīdis, kad jūs jūtat šo balsi, un šis brīdis ir pēdējais jūsu dzīvē, kad mokas jums pasludina fiziskās nāves 

tuvumu. Tad tu vēlētos sākt dzīvi (no jauna), lai labotu kļūdas, nomierinātu savu dvēseli, saskaroties ar 

sirdsapziņas spriedumu, un upurētu Kungam kaut ko vērtīgu un nopelniem bagātu. 

61 Es esmu Ceļš, un šo Ceļu Es jums esmu rādījis kopš cilvēces pirmajiem soļiem uz zemes. Pastāsti 

Man: Kad Es esmu tevi atstājis bez palīdzības vai bez gaismas? Kurā laikmetā vai kurā laikmetā Es jebkad 

esmu izdzēsis Savu Bauslību no jūsu gara? Es nekad neesmu pārstājis ar jums runāt, tāpēc tagad es no 

jums pieprasu jūsu ražu. Ar Savu jauno pasludinājumu Es esmu aicinājis jūs atskaitīties ar dievišķu 

bardzību un absolūtu taisnīgumu, un Es jūs saucu pie atbildības par Mana Likuma pārkāpumiem. 

62 Es jūs visus esmu aicinājis par mācekļiem, kas esat dzirdējuši šo vārdu. Bet jums tas ir jāpierāda ar 

savu dzīvesveidu un jāizplata šī Labā vēsts, lai tagadējā cilvēce varētu sagatavot ceļu jaunajām paaudzēm. 

Šīm būtnēm nav jādzer rūgtuma un ciešanu kauss jau no pirmajām bērnības dienām, jo tām ir cits 

uzdevums. Bet, ja jūs dosiet viņiem dzert no šī biķera, tad jūs par to tiksiet saukti pie Manis atskaitīties. 

63 Ak, ja vien jūs dzīvotu ar to putnu vienkāršību, kuri dzīvo mīlestībā viens pret otru un kuri, 

sajutuši tuvojamies ziemu, aizlido meklēt labāku klimatu, bet atstāj savas ligzdas uz kokiem, gatavi kalpot 

par mājām saviem brāļiem un māsām! - Jūsu dzīves ziema ir vecums, bet jūs, kas esat mazticīgi, saskatāt 

tajā nāves aukstumu un beigas, nesaprotot, ka pēc ziemas vienmēr nāk pavasaris ar savu atdzimšanu, putnu 

dziesmām un smaržām. 

64 Šī vājā ticība garīgajai augšāmcelšanai pēc šīs dzīves ir iemesls, kādēļ jūs līdz pēdējam savas 

eksistences brīdim nodarbojaties ar cilvēcisko, materiālo, neizplešot dvēseles spārnus, lai uzsāktu 

lidojumu, un neatstājot aiz sevis ligzdu jaunajiem iemītniekiem, ko būvē tikumība un ticība. 

65 Jūs neesat kā putni, jo jūsu pasaule nav mierīga. Drīzāk jūs esat karotāji, kas cīnās nemitīgā cīņā. 

Bet es jums saku: Cīnieties, bet cēli, cīnieties ar taisnīguma ieročiem, izturieties pie labā, jo labais ir 

patiesība. Atstājiet ceļus caurstaigājamus jaunajiem karavīriem, atstājiet zemi viņiem sakoptu un attīrītu, 

lai galu galā uz tās triumfētu saprāts, mīlestība un taisnīgums, kamēr jūs ieradīsieties atpūsties pie Manis. 

66 Man ir jārunā ar jums šādā veidā, jo jūsu pasaule ir ierauta visdažādākajos karos. Kad pasauli 

piemeklē pārbaudījumi, tie vienmēr uzbrūk tai nesagatavotai; jo, kamēr tā maz domā par mūžīgo un 

pārdomā to, tā pārāk daudz bauda pasaules un miesas priekus. 

67 Patiesi Es jums saku: ja cilvēki šajā laikā neattīrīsies no traipiem, ko tie ir radījuši savās dvēselēs, 

tad dabas spēki nāks kā vēstneši, lai pasludinātu Manu taisnību un Manu godību un attīrītu cilvēci no 

visām netīrībām. 

68 Svētīgi tie vīrieši, sievietes un bērni, kas, saprazdami šīs taisnības tuvumu, slavē Manu Vārdu, jo 

jūt, ka Tā Kunga diena ir pienākusi. Jo viņu sirdis viņiem vēstīs, ka ļaunuma valdīšanas gals tuvojas. Es 

jums saku, ka viņi atradīs pestīšanu caur savu ticību, cerību un labajiem darbiem. Bet cik daudzi no tiem, 

kas dzīvos šajās dienās, zaimos Dievu! 

69 Cilvēce, jūs uzskatāt, ka pasaules iekarošanai ir nepieciešamas lielas bagātības un zemes labumi, 

aizmirstot Kristu, kurš piedzima kūtī un, neko nepiedāvājot uz zemes, tomēr iekaroja cilvēku sirdis, 

padarīja tautas par saviem vasaļiem un tika pasludināts par Ķēniņu un Kungu. 

70 Kad jūs sapratīsiet un sajutīsiet patiesību, jūs pieredzēsiet, cik viegli garam ir sekot sava Skolotāja 

pēdām pat vissmagākajos pārbaudījumos. Dariet visu, kas ir jūsu spēkos, jo es neprasīšu no jums vairāk, 

nekā jūs varat izdarīt. Tad jūs atstāsiet bruģētu ceļu jaunajām paaudzēm. 

Es ielieku bērnus jūsu sirdīs un aicinu jūs vest viņus pa pareizo ceļu. Savāciet viņus kopā, runājiet ar 

viņiem par Mani ar mīlestību un uzticību. - Meklējiet atstumtos, tos, kas dzīvo pazuduši starp postu un 

postu. Es dodu garīgu spēku jūsu vārdiem, lai tie, kad tie iet caur jūsu lūpām, būtu ceļš uz pestīšanu. 

Atveriet nezinātāju priekšā Patiesās Dzīvības Grāmatu, lai viņu dvēsele pamostos un kļūtu liela, 

iedziļinoties Svētā Gara atklāsmēs. Kļūstiet līdzīgi savam Skolotājam, un jūs tiksiet uzklausīti. 

71 Ja otrajā laikmetā es meklēju pazemīgu vietu, kur piedzimt kā cilvēkam un atrast sirdis, kurās 

dzīvot, tad nemeklē tādu amatu, kas tevi padarītu cienījamu. - Meklējiet jutīgo stīgu, kas ir katrā sirdī, lai 

tur ieliktu Manu sēklu un Manu dziedinošo balzāmu. - Vieta, kur Es piedzimu kā cilvēks, Man bija 

vienaldzīga, bet Es atdevu pat dzīvību, lai jūsu sirdīs piedzimtu Mana Mīlestība. Tagad Es jums saku: 
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cilvēki, šīs mīlestības sēkla, ko simbolizē Manas Asinis, iekrita visu cilvēku sirdīs. Kāpēc jūs šodien 

nemīlat un nekopjat to, ko es sēju ar tik lielu mīlestību? 

72 Neesiet kurli šai balsij, atveriet acis šī laika realitātei un sāciet dienas darbu ar pilnīgu uzticību un 

ticību. Pretējā gadījumā tev nāksies pamosties aklam aizsaulē, un Es tev esmu teicis, lai tu neieej tajā 

pasaulē ar aizvērtām acīm. 

73 Vai Kungs no jums prasa neiespējamo? Es tikai mācu jūs sēt mīlestību, lai jūs galu galā varētu 

pļaut dzīves augļus. Šodien audziniet bērnu sirdis, lai rīt jūs varētu dzirdēt viņus runājam par Svētā Gara 

godību. 

74 Sargājiet rozes un lilijas, kas ir jaunības sirdis, un rīt jūs priecāsieties par tikumības ziedēšanu. 

Māciet lūgties ar garu, un jūs visi sapratīsiet, ka tā ir perfekta kopība, kad jūs jūtat, ka jūsu gars ir ienācis 

Manā Klātbūtnē un barojas tur ar Manu mīlestību. 

75 Arī šodien Mans dievišķais stars nolaižas pie cilvēkiem. Bet atcerieties, ko jūs dzirdējāt, kad Es 

jums teicu: "Kur divi vai trīs Mani bērni sapulcējas, tur Es nāksim, lai dotu viņiem Savu Vārdu." Kopš tā 

laika Manu klausītāju skaits ir pieaudzis, līdz tie ir kļuvuši par ļaudīm. 

76 Ja Es piepildīju Savu solījumu jums atgriezties, tad piepildīšu arī Savu gribu aiziet. Pienācīgi 

izmantojiet īso laiku, kas jums atlicis, lai klausītos Manu Vārdu, un jūs būsiet sagatavoti kā Svētā Gara 

mācekļi. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 65  
1 Jūs sagatavojiet savas sirds svētnīcu, lai Mans Vārds varētu krist uz tās kā balzāms. Bet šajā brīdī 

es jums jautāju: Kāpēc es tevi redzu sāpēs noliektu? - Jo jūs neesat vērojuši un lūguši. 

2 Kad jūs ēdat garīgo ēdienu pie Mana galda, kāpēc jūs nelietojat tajā esošo būtību, kas ir veselība 

un mūžīgā dzīvība? Kad jūs sapratīsiet Manu Doktrīnu, lai jūs varētu sākt sludināt to saviem brāļiem ar 

mīlestības darbiem? 

3 Reizēm jūs uzdrīkstaties Man teikt, ka Es neesmu jums piešķīris neko, ko esat Man lūguši, lai gan 

Es jums to vienmēr piedāvāju, tikai trūkst jūsu gatavības to saņemt. 

4 Neapgrūtiniet savu dvēseli ar grēka važām, atbrīvojiet to, lai tā varētu pacelties un saņemt no 

Manis visu, kas tai nepieciešams tās attīstības ceļā. Kāpēc jūs nodzēšat savu ticības gaismu, lai gan Es 

esmu jūsu vidū? Es jums esmu teicis, ka uz šīs tautas pleciem gulstas atbildība par tautu mieru un cilvēces 

glābšanu. Bet kā jūs izpildīsiet savu uzdevumu, ja jūsu soļi joprojām ir neskaidri? - Jūs nācāt klausīties 

Manu Vārdu, jūs sakāt, ka mīlat savu Kungu, bet ar vārdiem nepietiek, ir vajadzīgi labi darbi, lai cilvēks 

iegūtu Manu Mieru; Es nenākšu, lai atņemtu jums Manu Mieru, Es nāku, lai jūs glābtu. Es nenāku, lai jūs 

atbaidītu, bet lai atmodinātu jūsu dvēseli. Ņemiet no koka augļus no jauna un piepildiet sevi ar tiem, ak, 

ceļinieki! 

5 Svētīgs tas, kas ēd no šī augļa un tic, ka viņš ēdis no dzīvības koka, jo patiesi, patiesi es jums saku: 

viņš nemirs. - Šajā laikā Es atradu jūs mirušus žēlastības dzīvei, bet Mana klātbūtne šajā mācībā ir jūsu 

augšāmcelšanās. Jūs domājāt, ka neesat cienīgi būt Manā klātbūtnē, bet Es jūs padarīju cienīgus, attīrot 

jūsu dvēseli no visiem pagātnes pārkāpumiem un ietērpjot to šķīstībā. Ar šo piedošanu es jums esmu devis 

mīlestības un taisnīguma mācību; pielietojiet to praksē ar saviem brāļiem. 

6 Kādas ir jūsu tiesības tiesāt un nosodīt savus kaimiņus par viņu nepilnībām? Atcerieties, ka Otrajā 

Laikā Es jums teicu: "Kas ir brīvs no grēka, lai pirmais met akmeni." 

7 Mana mācība ir skaidra un tīra, lai iesācēji to saprastu un iespiestu savā sirdī. Es esmu atnācis, lai 

vadītu jūs no nodarbības uz nodarbību, līdz jūs sasniegsiet perfektu dialogu starp gariem. 

8 Uz jūsu grēku izpirkšanas tuksnesi tagad nolaižas debesu manna. Kad jūs nonāksiet dievišķā Tēva 

mājā, jūs apsēdīsieties pie Tēva galda, lai ēstu Viņa ēdienu. - Plašais tuksnesis simbolizē grēku izpirkšanu, 

bet ceļš - dvēseles attīstību. 

9 Nāciet pie Tēva, Viņš dzīvo kalna virsotnē, un Viņš jums dos dārzus un zemi ap to. Vīrieši kultivēs 

kviešus, sievietes rūpēsies, lai dārzi un pļavas ziedētu, un bērnu dziesmas apvienosies ar putnu dziesmām, 

lai padarītu jūsu darbu saldāku. Cilvēciskā iedomība nesasniegs tavus laukus, nedz mantkārība, jo tā būtu 

kā sērga, kas iznīcina tavus augļus. Cik daudz cilvēku, dzirdot šos vārdus, var saprast, cik lielā mērā viņi ir 

novirzījušies no ceļa, ko nosaka Mans Likums? 

10 Kad cilvēks ir pārliecināts, ka viņa pārkāpumi nav piedodami, viņš aizvien vairāk attālinās no 

(pareizā) ceļa. Ak, ja vien viņš zinātu, ka patiesas nožēlas mirklis var viņu glābt un kalpot viņam kā grēku 

izpirkšana, ka, pat ja viņš uzskata, ka ir ļoti tālu no Manas dievišķības, viņu no Manis šķir tikai viens solis, 

un šis solis ir viņa nožēla. Vai jūs nedzirdat Manu balsi? Vai jūs nejūtat, ka Es nāku kā mīlošākais Tēvs, 

kā sirsnīgs Draugs? Jūs esat aizmiguši, un tāpēc nedzirdat Manu aicinājumu. Kā jūs dzirdēsiet Manas 

pēdas, kad Es nāku "uz mākoņa"? 

11 Pamosties, sagatavojieties, lai redzētu, kā piepildās Mans apsolījums. Es aicināšu par svētīgiem 

tos, kas atmodīsies un Mani dzirdēs, jo tad Es viņu sirdīs ieliku Savas garīgās klātbūtnes priecīgo vēsti, un 

no viņu lūpām nāks maiguma, gaismas un cerības vārdi cilvēkiem. 

12 Jūsu ceļā tuvojas viesuļvētrai līdzīgas vētras, tāpēc jums ir jāstiprina sava ticība, lai izturētu 

pārbaudījumus un glābtu pēc iespējas vairāk cilvēku. Es vēlos, lai jūs būtu visu cilvēku draugi un brāļi. 

13 Tas ir laiks, ko Joēls redzēja un pasludināja, kad cilvēces bērniem būs vīzijas un pravietiski sapņi, 

kad viņu mutes, Mana dievišķā spēka vadītas, runās, jo tad Mans Gars tiks izliets uz visu miesu un uz 

katru garu. 

14 Lūk, šeit ir tauta, kas klusi rodas un aug un kuras bērni runā Svētā Gara vārdus, nodod garīgus 

vēstījumus, ar savu garīgo skatienu šķērso aizsaules slieksni un vēro nākotnes notikumus. Patiesi Es jums 

saku: šī sēkla ir iesēta visā pasaulē, un neviens nespēs to iznīcināt. 
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15 Ar vīriešu, sieviešu un bērnu mutēm jūs esat dzirdējuši Manu dievišķo koncertu, it kā sajūsmā jūs 

būtu ļāvušies priekam dzirdēt Kunga un Viņa eņģeļu balsi. Mans Vārds nav domāts tikai vienai tautai, tas 

ir domāts visām tautām, visām ticībām un reliģijām. 

16 Tikai šī cilvēku grupa šeit zina, ka tagad ir Trešais Laiks, bet arī cilvēce to zinās, lai gan viņi jau 

iepriekš noliegs visu, ko Es jums atklāju un kas rakstīts. Patiesi Es jums saku: šis Vārds sasniegs zemes 

galus, jo Man nav nekā neiespējama. 

Es parādīšu pasaulei Savas brūces, kā to darīju Tomam, lai tā ticētu un nožēlotu grēkus, lai tā nomazgātu 

sevi asarās un pēc tam uzticīgi sekotu Man līdz galam. Šī dievišķā manna nokritīs uz katras sirds, un ceļš, 

kas ved uz Tā Kunga mājokli, tiks atklāts visām dvēselēm. 

17 Jēkaba akas ūdens izžuva un neapmierināja cilvēces gara slāpes. Es jau sacīju samarietei: "Patiesi 

Es tev saku: Man ir ūdens, no kura, kas to dzer, tam slāpju vairs nebūs nekad." Un šis kristāldzidrais un 

skaļais ūdens ir Mans Vārds, ko Es izliešu uz pasauli, lai remdētu tās dedzinošās slāpes. 

18 Elija jau ilgu laiku vada Manu ganāmpulku cilvēces vidū, aicinot visus apvienoties. Šim 

ganāmpulkam ir jāseko un jālūdz, jo viņiem pieder Mana gaisma un Mana vara palīdzēt cilvēcei ar 

mīlestību. 

19 Jūs, kas dzirdat šīs mācības, esat tās zinājuši citos laikos, bet tagad jums tās ir jāizplata cilvēces 

vidū, lai tā tās iepazītu. Jūs arī zināt, ka pēc 1950. gada jūs paliksiet bez šī Vārda. Taču sagatavojieties, lai 

šis zaudējums nebūtu nožēlojams, bet gan solis uz priekšu, kas jūs vedīs uz cīņu. Es būšu tuvu, un Mani 

vēstneši arī. Es turpināšu sargāt tos, kurus mācu, un caur iedvesmu uzrunāt jūs. 

20 Lai neviens nevēlas, ka Es pagarinu Savu uzturēšanos jūsu vidū, jo Es jau esmu jums darījis 

zināmu Savu Voli un pareģojis jums gadu un dienu, kad šī izpausme caur cilvēka saprašanas orgānu 

beigsies. Neļaujiet nevienam pakļaut sevi nosodījumam (neievērojot šo noteikumu). 

21 Kurš līdz šim ir bijis pārāk neveikls, lai kalpotu Man, un pēc tam sevi aprīko, tas zaudēs savu 

neveiklību, runās gudri un darīs brīnumus. 

22 Ja jūs, cilvēki, kas Mani dzirdat, raudat, domājot par Manām ciešanām, un nožēlojat savus grēkus, 

esiet svētīti! Patiesi Es jums saku: jūsu sāpes jūs šķīstīs, un Mans Vārds, kas ir dzīvība un augšāmcelšanās, 

jūs mierinās. - Mana gaisma ir visiem Maniem bērniem, ne tikai jums, kas dzīvojat šajā pasaulē, bet arī 

visām dvēselēm, kas dzīvo dažādos eksistences līmeņos. Viņi visi tiks atbrīvoti un augšāmcelti mūžīgai 

dzīvei, kad ar saviem mīlestības darbiem pret brāļiem izpildīs Manu Dievišķo Bausli, kas prasa, lai jūs 

mīlētu cits citu. 

23 Tēvs cieš, kad cilvēce strīdas, kad viņu plosa kara trakums. Brālis ir sacēlies pret brāli, un 

nevainīgas asinis aplaista zeme. Šodien, lielajā tiesas dienā, jūs elpojat izmisuma un nāves gaisotni. Bet 

1946. gada sākumā cīņa beigsies, un jūs varēsiet atslābt savās ciešanās. 

24 Visas cilvēces sāpes gulstas uz Mani kā smags krusts. Mani ir noliegusi un nomocījusi cilvēce, 

kuru Es gribēju padarīt par Saviem mācekļiem un no kuras tikai daži Man seko. Rīt, kad kļūs zināms Mans 

Darbs, ko Es esmu atklājis šajā formā, Es atkal būšu sists, jo viņi Mani nesapratīs. Šis Manu bērnu 

neizpratnes trūkums no Manas puses no jauna atver Manas brūces, un Manas asinis atkal krīt uz visām 

dvēselēm. 

Tā kā Es runāju no patiesības un mācu mīlestību, viņi Mani neatzina, un vēlāk jūs tiksiet nicināti, jo jūs 

atkārtojat Manus vārdus un liecināt par Mani. Bet, kad vien jūs uzņemsieties savu krustu un kāpsiet kalnā, 

jūs izglābsiet daudz nevainīgu un izpirksiet daudz grēcinieku. 

25 Es neesmu nācis pie jums kā ķēniņš, Es esmu nācis pie jums pazemīgi, un no tā jūs zināt, ka Vārds, 

ko esat dzirdējuši, ir Tēva "Vārds". Atkal cilvēce Man piedāvā ērkšķu vainagu un nepateicības apmetni. Es 

esmu cietis no savu bērnu apmelojumiem un noraidījuma. 

26 Lai gan dvēsele ir pilnīgā attīstībā, tā ir aizmigusi. Bet Es jūs apgaismoju caur garu, lai jūs 

atgrieztos uz pareizā ceļa un pievērstos sava uzdevuma izpildei. Kāpēc jūs jūtat, ka Mans Vārds jums 

kaitē? 

27 Kamēr jūs pieminat Manas ciešanas Otrajā Laikā, Sirds, vismīļākā, raud klusumā un aizlūdz par 

saviem bērniem, kuri nav sapratuši Viņu. Viņai nav ne pārmetumu pret tiem, kas viņai sagādāja tik daudz 

sāpju, ne arī apsūdzību pret tiem, kas upurēja tik ļoti mīlēto Dēlu. Viņas mīlestība un piedošana cilvēcei 

vien vainago viņas vienīgā bērna pestīšanas darbu. Tā ir jūsu Debesu Māte, kuru Es atstāju jūsu vidū, lai 

jūs varētu Viņu uzklausīt un rast mierinājumu Viņas klēpī. 
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28 Savas sirds dziļumos jūs tagad jūtat Tā Kunga dievišķo elpu. Ak, ja vien jūs spētu aptvert 

mīlestību, ar kādu es nāku pie jums! 

29 Ar savu siržu savienību jūs esat izveidojuši svētnīcu, lai uzņemtu Mani. Katra sirds ir 

sagatavojusies, katrs prāts ir gaišāks, un šis ir īstais laiks, lai Mans Dievišķais stars varētu nākt pie jums. 

30 Tuvojas vizitācija, un es jūs tai gatavoju. Ir pienācis laiks jums iet savu ceļu ar stingru soli un bez 

bailēm. Tu esi Izraēla, un šis vārds nozīmē "spēcīgs". Jūsu garā vienmēr ir bijusi šī svētītā sēkla. - Patiesa 

lūgšana stiprina tavu garu, attīra tevi no traipiem, mierina tevi, kad esi skumjš, atbalsta tevi bāreņu 

briesmās un attur tevi no kārdinājumiem. Bet tāpat kā Es jūs mācīju lūgties no gara uz garu, lai būtu stipri 

dzīvē, tā arī nāves stundā paceliet savu garu pie Manis uz šiem svētlaimīgajiem lūgšanas pakāpieniem. - 

Cik tālu no patiesas lūgšanas dzīvo cilvēce! Cik maz ir to, kas zina, kā to praktizēt. Garīgā ziņā cilvēki 

dzīvo kā senie cilvēki: joprojām tiek pielūgts Zelta teļš, tiek pielūgti pagānu elki. Šī laikmeta zinātnieku 

babiloniešu tornis nemitīgi izaicina Manu taisnīgumu. 

31 Pienāks jauns plūdi, kas nomazgās zemi no cilvēku korupcijas. Tā apgāzīs viltus dievu altārus, 

akmeni pa akmenim sagraus lepnības un ļaunuma torņa pamatus un iznīcinās katru viltus mācību un katru 

perversu filozofiju. Taču šis plūdi nesastāvēs no ūdens, kā tas bija kādreiz, jo cilvēka roka pret viņu ir 

izvērsusi visas stihijas - gan redzamās, gan neredzamās. Viņš izsaka savu spriedumu, soda un tiesā pats 

sevi. 

32 Katrs parāds tiks samaksāts līdz pat mazākajai detaļai. Lai to panāktu, ir nepieciešams, lai šodienas 

dižgari kļūtu par kalpiem un tiktu pacelti padotie. Jūs, kas Mani dzirdat, - ticiet savai atbildībai par mieru 

pasaulē! 

33 Jūs vairs neesat divi vai trīs, kas Mani dzird. Jūsu skaits jau ir liels, jo Mana sēkla ir izplatījusies 

no sirds uz sirdi, no mājas uz māju, no provinces uz provinci, un ziņas par Manu jauno atklāsmi ir 

šķērsojušas jūsu robežas un sasniegušas citas zemes, kur Mana Vārda atbalss un vēstis par Maniem 

brīnumiem ir apliecinājušas, ka Es patiesi esmu atgriezies pie jums. 

34 Izraēla nams tagad ir jūsu būtības dziļumos, jūsu garā. Tieši tur Es esmu atklājis Sevi šajā laikā ar 

šo pasludinājumu. 

35 Es jums esmu teicis, lai steidzīgi studētu Manas mācības, lai izmantotu Manu klātbūtni, jo Manas 

aiziešanas laiks ir tuvu, un neviens to nezina. Lūk, šis ir pārbaudījums, kas jūs gaida. Kas būs gatavs to 

nodot? - Jūs esat vairojušies, bet es neredzu jūs stiprus. Iemesls ir tas, ka jums trūkst mīlestības, 

izpalīdzības un brālības starp vieniem un otriem; jūs neesat vienoti ar Garu. Un tas ir tas, kas vēlas būt 

Jaunās Derības šķirsta īpašnieki? 

36 Es gribēju, lai jūs būtu stipri ar savu vienotību un lieli ar savu garu. Nav nepieciešams, lai jums 

būtu materiālais spēks, lai jūs būtu lieli, vai zināšanas par zemi, lai jūs būtu pārāki. Ir kaut kas tāds, ko tavs 

Dievs tev vienmēr ir atklājis, kas patiesībā dod tev varenību. 

37 Liela ir gaisma, ko Es esmu izlējis pār jums, bet neļaujiet tai apžilpt, jo tad jūs saviem brāļiem 

izskatītos kā muļķi un fanātiķi. Šī gaisma nav tikai jūsu, tā ir Sestā zīmoga gaisma, kas spīdēs visās tautās. 

38 Jūs nācāt tīri Manā priekšā, pamazām atbrīvojušies no fanātisma, elkdievības un bezjēdzīgām 

tradīcijām. Šādā veidā jūsu sirds pukst vienotā ritmā ar jūsu garu. Ceļš sākas Manī un Manī tas arī beidzas. 

Taču Es neprasu no jums, lai jūs šo attīstības ceļu iziet vienā dienā, bet dodu jums pietiekami daudz laika, 

lai jūs varētu šo ceļu iziet līdz galam. 

39 Es esmu ar jums visu ceļu, Es dodu jums spēku, Es jūs šķīstu. Ja par savu garīgo attīstību spriežat 

pēc savas pašreizējās dzīves, ja salīdzināsiet savu pašreizējo dzīvi ar cilvēces pirmsākumiem, jūs 

sapratīsiet, ka esat spēruši lielu soli uz priekšu. Studējiet Manu Vārdu ar tādu dedzību, ar kādu jūs studējat 

zināšanas uz zemes, un, kad jūs to izpētīsiet, jūs atklāsiet, ka tas, ko jūs uzskatījāt par nesaprotamu, bija 

atvēlēts jūsu garam (lai to izpētītu). Pašlaik pamazām krīt daudzu noslēpumu plīvurs, daudzas apslēptas 

lietas nāk patiesības gaismā, un tādēļ Mani bērni Mani mīl un saprot arvien vairāk. 

40 Vai var būt līdzība starp bērnu un Tēvu, ja bērnam trūkst Tēva gudrības? Nē, Mani bērni, bet Es 

jūs neturētu neziņā. Es esmu Gaisma, kas ir Gudrība, un ar to Es jūs aplaistīšu, lai jūs varētu Mani mīlēt. 

Es esmu patiesi izsalcis un izslāpis pēc jūsu augstākās attīstības. Tas ir vispārliecinošākais iemesls Manai 

manifestācijai un Manai saiknei ar jums. 
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41 Ar šīs mācības palīdzību apgaismojiet un stipriniet sevi, jo jūsu sirdīs ir kara priekšnojautas, un 

jums jābūt gataviem. Es esmu uzturējis šo tautu mierā, lai tā varētu pieņemt Mani savā sirdī. Manas 

mācības sēklai ir jānes augļi. 

42 Cik daudz asaru jūs izliesiet, ja neizmantosiet šo dārgo miera laiku! Tad jūs iebruks karš, 

epidēmijas un izmisums. Nemēģiniet apturēt karu ar fizisku gandarīšanu, kas ir bezjēdzīgi upuri. Ja jūs 

vēlaties Man dāvāt gandarīšanu, pārvariet savas miesas dumpīgumu, lepnumu vai materiālismu. Ja tu gribi 

Man upurēt gavēni, lai tas ir atteikšanās no pārmērības, no tā, kas tev kaitē, kontrolējot savas kaislības. 

Taču jāuzmanās, lai jūs neiekristu jaunā fanātismā, jo ir daudzas darbības, kas ir pieļaujamas, bet jūs varat 

tās padarīt par nepieļaujamām. 

43 Es vēlos, lai jūs atjaunotu gan savu ķermeni, gan dvēseli. Ja jūs sapratīsiet, ko Es no jums lūdzu, 

tad jums tas nešķitīs upuris, lai to sasniegtu, un jūs sapratīsiet, ka (Mana lūguma) izpilde jums nesīs lielu 

gandarījumu un lielāku mieru. 

44 Tiem, kas celsies no dubļiem, netīrības un egoisma, lai sāktu kalpošanas un aktīvas žēlsirdības 

dzīvi saviem brāļiem, Es rādīšu kā piemēru, ka Manai mācībai ir gaisma un žēlastība, lai atjaunotu 

grēciniekus. Šis piemērs izplatīsies visās sirdīs. kas nevēlas būt starp tiem, kas Mani apliecina? Bet patiesi, 

es jums saku: ja jūsu darbi nebūs patiesi no sirds, tie nenesīs augļus jūsu brāļu vidū, un jūs bieži dzirdēsiet, 

ka viņi jūs sauc par liekuļiem un viltus sludinātājiem. Un es nevēlos, lai tas notiktu ar jums. 

45 Jums jāzina, ka mūsdienās ir ļoti grūti apmānīt cilvēkus. Viņu gars ir pamodināts, un, pat ja tas ir 

apmaldījies savas eksistences materiālismā, tas ir jūtīgs pret katru garīgo izpausmi. Bet ja jūs nevarat 

maldināt savus brāļus, vai jūs varat maldināt savu Tēvu? 

46 Ļaujiet Skolotāja mīlestībai iemitināties jūsu būtībā, lai jūs varētu piedot saviem ienaidniekiem, kā 

Viņš piedod jums. Tad tava sirds būs kā glābšanas riņķis starp cilvēkiem. 

47 Sagatavojiet savu kuģi, jo vētra var ierasties no brīža uz brīdi. Vai jūs nejūtat kaujas tuvumu? Vai 

jūsu prāts jums neko neatklāj? Ieklausieties dabas balsīs un vērojiet dabas spēku darbību. Iekļaujieties 

savu brāļu sirdīs, un jūs atklāsiet gaidāmās cīņas paziņojumu. Viss runā par haosu. Kas attiecas uz cilvēka 

prātu, tas izgudro tikai iznīcināšanas ieročus. Kas attiecas uz sirdi, tajā nav vietas brālības jūtām, bet ir 

vieta naida jūtām. Nevienā ķermenī nav veselības, visi ir inficēti ar slimībām un sērgu. Bērni piedzimst ar 

sāpju nastu, vecāki nesaprot savus bērnus un bērni nesaprot savus vecākus. Laulātie šķiras, sievietes zaudē 

savu tikumu, nepiešķirot tam nekādu nozīmi. Cilvēki apgāna to, kas ir vissvētākais. - Reliģiskās kopienas 

neņem vērā viena otru un cīnās savā starpā, un netikumi iegūst varu cilvēku vidū. - Tikmēr Mans Vārds 

modina jūs ar maigu pamācību un aicina jūs atjaunoties, lai jūs paglābtos no nogrimšanas šajā vētrainajā 

jūrā. Tikai tāda garīga mācība kā Mana spēj noturēt cilvēku uz dzīves ceļa. Tikai Mans Vārds var atrisināt 

dziļas gara problēmas un atvieglot cilvēka eksistenci viņa pārbaudījumu un ciešanu ceļā. 

48 Kad cilvēce ir izaudzējusi lielu koku, kura lielākā daļa augļu ir bijuši rūgti un nāvējoši, vai jums 

nešķiet skaisti, ka Es stādu koku, kuru jūs Man palīdzat kopt un ka tā dzīvības, patiesa miera un dievišķas 

gudrības augļi jums kompensē tik daudz sāpju? Jo es esmu koks, es esmu vīnogulājs, un jūs esat zari. 

Ļaujiet savam garam augt savās dāvanās, lai jūs varētu dot patīkamu ēnu un labas garšas dzīves augļus. Es 

esmu Patiesība, un tā plūst no šo cilvēku lūpām, kaut arī viņi ir grēcinieki, jo Mana Patiesība ir stiprāka 

par jūsu grēkiem. 

49 Vēlreiz es jums parādīšu ceļu un dzīvību un noņemšu tumšo pārsēju no jūsu acu priekšā. Kad jūs 

dzirdat šo vārdu, jūs savā sirdī sakāt: Kāpēc es agrāk nespēju atbrīvoties no netikumiem, ja Kunga mācība 

ir tik skaista, un kāpēc tā nebija pamudinājums Manā eksistencē? Jo jūs neesat barojušies ar Manu 

Mācību, bet gan ar rituāliem, kas tikai iespaido sajūtas un atstāj dvēseli tukšu. Šeit Es jums dodu Savu 

Vārdu bez pielūgsmes un rituāliem, lai tas nonāktu tieši jūsu dvēselē. Šeit nav nekāda atsvaidzinājuma 

jūsu fiziskajām maņām. Šodien Manas manifestācijas brīdī ir iesaistīta tikai jūsu dzirde. Rīt, kad Mans 

Vārds, kas tiks dots caur cilvēka intelekta orgānu, vairs nebūs dzirdams, pat jūsu miesas dzirde neuztvers 

Manu balsi; tas būs jūsu gars, kas saņems Manu pamācību caur iedvesmu, un sirdī būs dzirdams tās 

atbalsi. - Ar ticību dodieties ceļā un ejiet bez steigas un apdomīgi. 

50 Tuvojas dienas, kad cilvēki pieminēs Manas ciešanas. Patiesi Es jums saku: kad cilvēki pamodīsies 

šī laika gaismā un, atbrīvojušies no ārējām pielūgsmes formām, meklēs Mani garīgā veidā, viņu pacēlums 

un vienkāršība būs skaistākie palmu zari, ar kuriem viņi Mani uzņems Otrajā Jeruzalemē, garīgajā Pilsētā. 

Es gribēju, lai vienmēr, kad jūs pieminētu Manas ciešanas, jūs to darītu bez rituāliem un reprezentācijām, 
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lai jūs atcerētos Manus darbus un rūpīgi tos pārdomātu. Tad jūs sajutīsiet, kā gudrība pamodina jūsu garu 

jaunai dzīvei. 

51 Ar šīm mācībām, tāpat kā agrāk, Es atcelsim jūsu (reliģiskās) tradīcijas un liksim jūsu garam 

ievērot Manu mācību un Manu likumu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 66  
1 Jūs esat dzirdējuši zvana zvanu un esat pamodušies. Zvans ir bijusi Mana balss, ko jūs esat 

uztvēruši caur cilvēka prāta orgānu, un tas, kas ir pamodinājis, ir bijis jūsu gars. Mīļotā tauta, 

nepadodieties apātijai, jo jūs dzīvojat cīņas laikā. Tā kā jūs jau esat sākuši sēt, Es negribu, lai jūs pamestu 

savus laukus, nedz arī lai jūs zaudētu vietu, ko ieņemat Manā labumā un kuras sasniegšana jums ir 

prasījusi tik daudz sāpju. 

2 Ļaujiet savam garam apliecināt savu gribu pār to, ko domā jūsu prāts un dvēsele, jo tas ir tas, kas 

patiesi atbild par dvēseles uzdevumu, kas gulstas uz viņu. Atceries: ja tā vietā, lai sekotu Gara 

norādījumiem, tu tiecies paklausīt miesas pamudinājumiem, tu drīz vien atgriezīsies uz neauglīgas cīņas 

ceļa, uz vieglprātības un tukšuma pasauli, kurā tava dvēsele jutīsies tukša un skumja. 

3 Nāciet uz Manām zemēm un palieciet tajās. Viņu laukos ir vieta visiem, Manā klētiņā ir sēklas 

pārpilnība, un Manā mīlestībā ir dzīvības ūdens, lai jūs varētu kopt dievišķo sēklu. 

4 Es, Universālais Sējējs, iemācīšu jums visu, kas jums jāzina. Mana mīlestība un pacietība pavadīs 

katru Manu mācību, lai tā paliktu iespiedusies jūsu dvēselē. Tāpēc, kad jums būs jāsēj, atcerieties, ka jūsu 

sirds ir kļuvusi par Mana Vārda patvērumu, un vērsieties pie tās, vēloties iegūt Manu mīlestības sēklu 

saviem brāļiem. 

5 Tagad nesteidzieties klausīties Manā Vārdā, lai ļautu tam iekļūt tur, kur tam ir jānonāk, un tad, kad 

pienāks brīdis sēt, sāciet dienas darbu ar apdomīgu soli, lai jūs nenogurtu priekšlaicīgi un ātri celtos, ja 

kritīsiet. 

6 Neapmeklējiet Vārda virsmu, jo tad jūs nesapratīsiet tā būtību un neiegremdēsiet sevi tā 

bezgalīgajā gaismā. 

7 Nekļūstiet fanātiski un nekrītiet elkdievībā, mīlot lietas, kurām jūsu brāļi ir piešķīruši dievišķu 

simboliku. Atcerieties, ka, ja vēlaties būt dziļi garīgas mācības mācekļi, jums ir jācīnās, lai no savām 

sirdīm izdzēstu juteklisko Dieva pielūgsmi, kas gadsimtiem ilgi ir barojusi cilvēci. Bet tad dariet to ar visu 

savu apņēmību, mācekļi, ja esat patiešām pārliecināti par soli, ko vēlaties spert. Nedrīkst notikt tā, ka kādu 

dienu tu sludini, ka taviem līdzcilvēkiem vajadzētu novērsties no elkdievības un reliģiskā fanātisma, un tad 

pēkšņi pārbaudījumā, kas nonāk tavā ceļā, tu krīti ceļos elka priekšā. 

8 Vai jūs saprotat, kāpēc Es vienmēr jums saku, lai jūs iedziļinātos Manā Vārdā un studētu to? Jo 

tikai tā pārliecības gaisma var iekļūt jūsu būtībā. Tad noteikti notiks pilnīga jūsu jūtu, domāšanas un 

rīcības veida transformācija. 

9 Ja jūs novērosiet Manu izpausmju attīstību caur cilvēka intelekta orgānu, jūs nonāksiet pie 

secinājuma, ka Mana Mācība ir progresējusi ar apzinātu, bet stingru un drošu soli, ko Es iesaku jums 

atdarināt. 

10 Apzinieties, ka agrākos gados es nerunāju ar jums ar tādu skaidrību, ar kādu runāju tagad. Es biju 

pacietīgs un iecietīgs; Es pieļāvu arī dažus ārējus pielūgsmes aktus, jo vēl nebija īstais laiks, lai atdalītu 

graudus no pelavām, tas ir, Manas mācības garīgo saturu no nevajadzīgām pielūgsmes formām. Es 

redzēju, ka jūsu ticība nav pietiekami stipra, lai dzirdētu noteiktas atklāsmes. Taču tagad, kad manu 

mācību gaisma pamazām iekļūst dažu manu mācekļu dvēselē, Es varu skaidri runāt ar jums. 

11 Es zinu, ka pašlaik ne visi izprot garīguma nozīmi, un ne visi ir apmierināti ar domu, ka jābarojas 

tikai ar būtību un jāatsakās no rituāliem, simboliem un ārējiem pielūgsmes aktiem, kas daudziem sirdīs 

sagādā tik lielu prieku. Bet Man pietiks ar to, ka kāda mācekļu grupa būs sapratusi garīguma nozīmi, kad 

Es pabeigšu Savu Vārdu šīs tautas vidū, jo šī grupa tiks uzskatīta par pirmajiem augļiem, ko nesīs Mans 

Vārds, pasludināts caur cilvēka intelekta orgānu. lai palīdzētu jums izprast Manu Mācību, Es turpinu 

sniegt jums Savas Mācības, Es svētīju jūs un saku jums: esiet laipni gaidīti, Mani bērni, sajūtiet Mana 

Gara siltumu, sajūtiet Manu Klātbūtni un atcerieties to laiku, kad jūs Mani ieskaujāt, lai klausītos Manus 

Dievišķos Vārdus, kad jūs Man sekojāt pa ceļiem, lai redzētu, kā Es daru brīnumus, kamēr daži no jums, 

tāpat kā citi no jums, nepalaida garām nevienu Manas zilbi, lai uzzinātu, vai tas, ko Es saku, ir patiesība 

vai ne; citi, tāpat kā citi no jums, nepalaida garām nevienu Manas zilbi, lai uzzinātu, vai tas, ko Es saku, ir 

patiesība vai ne Daži no jums, tāpat kā citi, dzirdēja harmonisku balsi, kas nepārtraukti runāja par 

mīlestību, piedošanu un žēlsirdību. Tā bija gaisma, kas nekad nebija spīdējusi cilvēku priekšā. Šis vārds 

atklāja jaunu laiku Izraēla tautai un visai cilvēcei. 
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12 Daudzi no tiem, kas dzirdēja Mani Jēzū, šajā laikā ir ieradušies uz Zemes un dzirdējuši Mani 

vēlreiz. Lai gan viņi uzskatīja, ka ir piepildījuši savu likteni uz šīs planētas un ieņēmuši Apsolīto zemi, 

dvēsele ir atgriezusies, lai mēģinātu spert vēl vienu soli uz priekšu ceļā uz dvēseles pilnību. 

13 Attīstība ir nepieciešama, lai dvēseli apgaismotu Mana gudrība. Šodien jūs no jauna dzirdat balsi, 

kas runā uz jums par mīlestību. Jaunajiem mācekļiem un visiem cilvēkiem Es saku: Mīliet savus brāļus, 

lūdziet Mani par savu tuvāko, un Es jums darīšu brīnumus. Nebaidieties atklāti apliecināt pasaules priekšā 

misiju, ko nes jūsu gars. Patiesi, es jums saku, ka jūs nevarēsiet noslēpt savas garīgās dāvanas, un agri vai 

vēlu tās atklāsies. 

14 Cik grūti jums šķiet atrast veidu, kā šajā laikā izpildīt savu uzdevumu. Bet Es jums saku, ka tas nav 

grūti, jo cilvēce ir gatava pieņemt Manu vēsti. 

15 Visos laikos vājie ir izmisuši cīņas priekšā, bet stiprie ir pierādījuši, ka ticība Manam Likumam 

uzvar visu. Tavs liktenis, Izraēla, ir bijis pasludināt pasaulei arvien jaunus vēstījumus un atklāsmes, tādēļ 

jūs dažkārt šaubāties, vai atradīsiet ticību. Bet neuztraucieties, ņemiet sēklu, ko esmu jums uzticējis, un 

sējiet to. Jūs jau redzēsiet, cik daudz lauku, kurus uzskatījāt par neauglīgiem, jūs atradīsiet auglīgus, kad 

tie kļūs auglīgi ar Mana Vārda patiesību. 

16 Neizpildiet savu misiju tāpēc, ka jūtaties necienīgi. Patiesi Es jums saku: kam ir uzdevums un kas 

to nepilda, rīkojas tikpat nekrietni kā tas, kas apzināti apgāna Bauslību. 

17 Neaizmirstiet, ka galu galā Tēvs prasīs no jums atskaiti - gan par to, ko esat darījuši ļaunu, gan par 

to, no kā esat atturējušies. Zini, ka gan viens, gan otrs pārkāpums radīs ciešanas tavai dvēselei. Izplatiet 

Manu mācību, runājiet cilvēkiem par Manu Vārdu, pārlieciniet viņus ar saviem mīlestības darbiem, 

aiciniet viņus Mani uzklausīt, un, kad viņi nāks kopā ar ļaužu pūļiem un viņu sirdīs iedegsies ticības 

gaisma, Es viņus nosauku par Jaunās Israēla tautas bērniem. 

18 Jūs vairs nevarēsiet novirzīties no ceļa. Es esmu devis jums gaismu, lai jūs to izprastu, un Es esmu 

atvēris jūsu acis, lai jūs varētu ieskatīties pat aizsaulē. Jūsu dāvanas vienmēr jāizmanto labi, lai sekas būtu 

patīkamas jūsu sirdij un Tēvam tīkamas. 

19 Saprotiet, ka Es esmu atnācis, lai mācītu jums perfektu mācību. Jūs esat dzirdējuši caur Maniem 

balss nesējiem dažādās vietās un reģionos, ka pēc 1950. gada Mans Vārds vairs nebūs dzirdams. Jau 

šodien es jums saku: Cik daudzi no tiem, kas šodien ar šķietamu cieņu klausās Manu Vārdu, to neņems 

vērā, kad pienāks tas laiks; cik daudzi, kas tagad saka Man: "Kungs, es neatkāpsimies no šī ceļa", pēc tam 

meklēs Mani baznīcās, sinagogās, altāros un tēlos, bet neatradīs Mani? 

20 Ņemiet vērā, ka Es nemēģinu jūs pārsteigt, negaidīti atsaucot Savu Vārdu, bet Es jums to 

pasludinu jau ilgi iepriekš un daudzos veidos, lai jūs saprastu, ka jums ir jāizmanto šie īsie laika posmi un 

šīs mācības, lai vēlāk neiekristu maldos un netiktu pieļauta profanācija. Cik daudzi no tiem, kas šodien 

sauc sevi par Maniem mācekļiem, par Maniem darbiniekiem, tajā stundā Mani nodos! 

21 Laiks, kad jūs vairs nedzirdēsiet Mani caur balss nesēja ērģelēm, ir noteikts. Bet tiem, kas 

sagatavosies, Es esmu apsolījis, ka pēc tam viņi dzirdēs Mana Vārda skanējumu savas sirds svētnīcā. 

22 Mana taisnība izravēs visas nezāles ar saknēm, un Mana griba ir, ka tajā stundā Mans sirpis jūs 

atradīs kā kviešus, nevis kā nezāles. - Es runāju jūsu valodā un pilnīgi skaidri, lai rīt jūs neteiktu, ka Es 

jums runāju tēlaini un tādēļ jūs Mani nesapratāt. 

23 Šīs tikšanās vietas arī turpmāk būs pieejamas jūsu pulcēšanās reizēm un turpinās uzņemt jaunus 

ļaudis. Viņus aizsargās garīgie aizbildņi. 

24 Es runāju jums par izšķirošu soli, ko jūs sperat, par pārbaudījumu laiku, kas tuvojas, bet es 

neredzu, ka jūsu sirds drebētu. Kā jūs esat pieraduši pie Mana Vārda! Taču tam pienāks gals, un jūs neesat 

novērtējuši dārgumu, kas jums piederēja! 

25 Es esmu jums daudzkārt teicis, ka Es neļaušos tikt apgānīts ar bezjēdzību vai ļaunumu, tādēļ jums 

jāsaprot, ka Es neiesaistīšos jūsu negodā un zaimošanā. 

26 Daži mainījās, kad dzirdēja Manu mācību, bet redziet, kas bija viņu pārmaiņas: viņi nāca pazemīgi, 

raudoši un nožēlojami, bez nekā laba. Bet pēc tam, kad viņi saņēma savu garīgo mantojumu, viņi lepni 

pacēla savu seju, jūtoties kungiem un pat ķēniņiem, un savā lepnumā gribēja pārsniegt Tēva gribu. Vai jūs 

zināt, kur paliek iedomība un augstprātība? Zemes iekšienē. - Un nepaklausība, necieņa un apvainojumi? 

Tavā dvēselē, tiklīdz tā atbrīvojas no savas miesas čaulas. - Jūs esat atomi, kas dzīvo caur Manu Dievišķo 

Žēlsirdību, bez kuras jūs pārstāt eksistēt! 
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27 Ja kāds savā iedomībā uzskata, ka ar savu intelektu var pilnībā aptvert Manu darbu un visu saprast, 

tad tas ir tāpēc, ka viņš neko nesaprot. No otras puses, ikviens, kurš iedziļinās Manā gudrībā un Manā 

varenībā tiktāl, ka saka: es neko nezinu un neesmu nekas Tā Kunga priekšā, ir saprašanas procesā. 

28 Ja šī tauta, kas šajā laikā ir tik ļoti baudījusi Manu Vārdu, nestrādās pie sevis, ja viņi nepielāgos 

savu nepakļāvīgo prātu Manai mācībai, tad viņiem vēlāk nāksies izliet daudz asaru. 

29 Vai jūs vēlaties zināt, kāda ir Mana vēlēšanās: lai jūs uz zemes pazemīgi pildītu Manus baušļus, lai 

jūsu dvēsele, kas, pildot savu misiju, kļuvusi šķīsta un gaiša, pēc misijas pabeigšanas varētu pacelties ļoti 

augstu, līdz nonāk svētītajās mājās, kas paredzētas paklausīgajiem Kunga bērniem. 

30 Pie Mana galda katram no jums ir sagatavota vieta un arī ēdiens. Kad jūs būsiet ēduši un dzēruši 

pie Mana galda, jūs nekad vairs nebūsiet izsalkuši vai izslāpuši. Jūs vairs nemeklēsiet Mani baznīcās un 

cilvēku rokām darinātos altāros, jo jūs sapratīsiet, ka jūs Mani nesat savas dvēseles iekšējā svētnīcā. 

31 Es visu biju sagatavojis laikam, kad jūs atradīsiet sevi pie Mana Vārda, jo Es visu sargāju. Ak, ja 

jūs būtu dzīvojuši, gaidot Mani, cik liels būtu bijis jūsu progress! Bet tagad jūs esat kopā ar Mani un 

dzirdat Manas mācības. 

32 Cilvēki, nebaidieties no dzīves pārbaudījumiem un neļaujiet, lai jūs nomāc jūsu vainas nasta. 

Dodiet garam laiku un spēku sava garīgā uzdevuma izpildei, un tad jūs vienmēr virzīsieties uz augšu savā 

attīstības ceļā. 

33 Sievietes, raudājiet ne tikai par saviem mīļajiem. Atcerieties, ka jūsu sirdij jājūt cilvēces sāpes. 

Piedodiet saviem brāļiem un māsām, lai jūsu sirds būtu šķīsta un dotu patvērumu labdarībai. 

34 Vai jūs domājat, ka Es būtu nācis pie jums, ja Es jums nebūtu vispirms piedevis un ja Manā Garā 

nebūtu žēlastības? 

35 Es gribu, lai jūs to darītu saviem brāļiem. Bet nebaidieties nest viņiem Labo vēsti, nešaubieties par 

savām garīgajām dāvanām, nešaubieties par savu mīlestības darbu veiksmi viņu labā, jo ticības trūkums 

jūs novestu pie neveiksmes, jūsu vārds nepārliecinātu, un jūsu darbiem nebūtu stingra pamata. 

36 Ak, cilvēce, svētītā radība, ja tu zinātu, kā Tēvs tevi mīl! Jūs apmaldījāties, un es nāku jūs meklēt. 

Kad jūs Mani meklējat, Es jums atveru pestīšanas vārtus; jūs Mani saucat, un Es jums uzreiz atbildu. Taču 

jūs Mani nejūtat, nedzirdat un neredzat, jo neesat (garīgi) pamodušies. 

37 Šajā laikā Es gatavoju šo tautu Sev, lai no tās varētu nākt tie simts četrdesmit četri tūkstoši, kam 

jānes Mana vēsts cilvēcei. 

38 Mīļotie ļaudis, mierīgi gaidiet zemes apmeklējumus un katrā pārbaudījumā saskatiet posmu, kas 

jūs tuvina mājām, kuras jūsu dvēsele ir ieraudzījusi un pēc kurām ilgojas, lai gan tās jums nav zināmas. 

39 Tas esmu es, Tas Kungs, kas ar jums runāju. Nebrīnieties, ka Es jums sevi atklāju, jo to Es daru 

kopš pirmā cilvēka radīšanas. Nedaudz padomājiet, pievērsieties pagātnei, pārbaudiet vēstures liecības, un 

jūs atklāsiet, ka Es esmu atklājis Sevi cilvēcei ik uz soļa. 

40 Bērniem, kas Mani klausās, Es saku: Svētīgi jūs, kas esat nākuši uz zemes Svētā Gara laikā, jo jūsu 

dāvanas atradīs labvēlīgu darbības lauku, lai izpaustos. Bet klausieties Mani, neļaujiet sevi vadīt pēc jūsu 

senču sliktajiem piemēriem. Uzskatiet, ka Jēra asinis, pārvērstas gaismā, ir nolaidušās pār jūsu dvēseli, lai 

parādītu tai ceļu, pa kuru tai jākāpj paklausībā un mīlestībā, lai sasniegtu Mani. Esiet laipni gaidīti - jūs, 

kas esat šeit ieradušies, lai saņemtu mantojumu, uz kuru viņi ir ilgi gaidījuši. 

41 Tas ir prieks Tēva garā, kad jums vairs nav vajadzību, bet Es nenosaku cenu tam, ko Es jums dodu. 

Es jums dāvāju Savu žēlsirdīgo mīlestību, neizvirzot jums nekādus nosacījumus, bet jūs, no otras puses, 

izvirziet tos Man, lai Mani mīlētu, un tad Es jums piešķiru to, ko jūs no Manis prasāt. - Šajā mācībā jūs 

iemācīsieties lūgt, saņemt un dot. Mācieties arī gaidīt stundu, kad Mana griba būs dot jums to, kas jūsu 

dvēselei ir vislabvēlīgākais. Nebēdājiet, nevajag zaimot, nevajag zaimot, nevajag zaudēt ticību; atcerieties, 

ka Es jūs mīlu, ka Es jums esmu taisnīgs. - Tiem, kas kalpo Man šajā darbā, Es saku: nemeklējiet 

atalgojumu vai atlīdzību. Dariet mīlestības darbu un ejiet uz priekšu. Visu, ko jūs darīsiet Manā vārdā, jūs 

redzēsiet izpildītu, un par to jūs saņemsiet vislabāko atalgojumu. 

42 Daudzi ir pārsteigti, dzirdot Manu Vārdu ar cilvēku starpniecību, un brīnās: "Kas mums, 

mirstīgajiem, ir patīkams, ka pats Dievs ir nolēmis ar mums runāt?" Bet Skolotājs jums atbild: Es neredzu 

jūsos neko labu, bet es atrodu jums privilēģiju, proti, to, ka jums ir gars. Un, ja Es runāju ar jums caur 

cilvēka prātu un muti, tad tas ir tāpēc, ka viņam ir dzīvība, atšķirībā no jūsu elkiem, caur kuriem jūs Mani 

pielūdzāt. Agrāk Es neparādījos šādā formā, jo jūsu gars un prāts nebija pietiekami sagatavoti un attīstīti, 
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lai varētu Mani uzņemt. Šodien Es esmu atradis jūs pietiekami spēcīgus, lai varētu Mani atklāt ar jūsu 

starpniecību. Nebija vairs nepieciešams, lai Vārds kļūtu par cilvēku, lai runātu ar jums. Šo dāvanu jums ir 

rezervējis Svētais Gars. 

43 Es stāvu pāri laikiem, pāri visam, kas radīts, Mans Dievišķais Gars nav pakļauts attīstībai. Es esmu 

mūžīgs un pilnīgs, ne tāds kā jūs, kam ir sākums, kas pakļauti evolūcijas likumiem un kas jūtat, ka laiks iet 

pāri jūsu būtībai. Nesakiet, ka Tēvs pieder vienam laikmetam, Kristus - citam, bet Svētais Gars - citam. Jo 

Tēvs ir mūžīgs un nepieder nevienam laikmetam, bet laiki ir Viņa, un Kristus, kad Viņš pazuda kā cilvēks, 

ir pats Dievs, tāpat kā Svētais Gars, kas nav neviens cits kā pats jūsu Tēvs, kurš sagatavo savu augstāko 

izpausmes veidu jūsu vidū, tas ir, bez jebkāda materiāla starpnieka palīdzības. 

44 Kad jūs piedzīvoat, ka Es izpaužos caur cilvēka intelekta orgānu, saprotiet šo formu tikai kā 

sagatavošanos, lai rīt jūs varētu savienoties ar savu Tēvu pilnībā no gara uz garu. - Es esmu nosaucis 

šodienas savienības formu par sagatavošanos, bet Es neesmu pārstājis caur to atklāt Savu godību un 

neesmu pārstājis jums atklāt perfektas mācības. 

45 Jūs nedrīkstat saskatīt dažādas dievības tur, kur eksistē tikai Viena, kurai bija jāparādās dažādos 

atklāsmes posmos, atbilstoši cilvēces pakāpeniski sasniegtajam garīgajam progresam. 

46 Tad Jēzus deva jums perfektu atklāsmi no pirmā līdz pat pēdējam brīdim Savā ceļojumā šajā 

pasaulē. Taču Viņš jums paskaidroja: "Es jums visu nesaku, jo jūs to nesaprastu. Bet tūlīt pēc tam Viņš 

sacīja: "Es jums sūtīšu Patiesības Garu, kas jums visu atklās." Tā Es jums ļāvu saprast, ka tiem, kas tolaik 

nespēja saprast Manas atklāsmes, pienāks laiks, kad, attīstoties viņu garam un tā pacēlumam, viņi sapratīs 

šīs atklāsmes, kas balstītas uz Manu Trešās Ēras Vārdu. 

47 Šodien jūs atrodaties laikmetā, kad Kungs nāk garā, lai iepazīstinātu jūs ar jaunām Savas apslēptās 

gudrības mācībām. Šis laiks ir tikko atnācis, un jūs nevarat iedomāties, ko tas nesīs cilvēku garam - ne to, 

kādus soļus cilvēki sper šajā ceļā, ne arī jaunās atklāsmes, kas jums ir paredzētas. Materiālo brīnumu laiks, 

kā jūs tos saprotat, ir pagājis. Šodien jūsu gars ir apstulbināts no apbrīnas un mīlestības pret Maniem 

jaunajiem darbiem un atklāsmēm. Agrāk jūs ticējāt tikai tāpēc, ka neiespējamais bija kļuvis iespējams - 

materiālā brīnuma priekšā. Šodien jums ir jātic, jo Mana atklāsmes dievišķā būtība ir jūsu garā. Vai jūs 

ilgojaties pēc pagātnes brīnumiem, piemēram, pēc klints, no kuras, kad tai trāpīja, izplūda ūdens, vai pēc 

mannas, kas pasargāja ļaužu pūļus no bada nāves tuksnesī? Vai atceraties Kristu, kā Viņš aklajiem 

atgriezis redzi, attīris raibos un ļāvis klibajiem staigāt, tikai pavēlējis to darīt? Vai atceraties mirušos, 

kurus Viņš uzmodināja, sacīdams tiem tikai: "Celieties!" Patiesi Es jums saku: visi šie brīnumi atkal 

notiks, bet jūs redzēsiet, ka tie piepildīsies citā veidā, un patiesi, cik daudz no tiem Es daru jūsu vidū šajā 

laikā! 

48 Laika gaitā Es arvien vairāk un vairāk esmu jums tuvinājies, līdz kļuvu cilvēks, lai dzīvotu starp 

cilvēkiem. Tagad jūs sākat savu augšupeju un arvien vairāk un vairāk tuvosieties Man. Kurš no jums 

vismaz sapratīs šīs mācības, kad pienāks 1950. gads? 

49 Tev priekšā ir Jēkaba kāpnes, tās ir tas, ko patriarhs redzēja sapnī, tas ir ceļš, pa kuru tava dvēsele 

ceļos, lai sasniegtu Kungu. - Jūs zināt daudzas un jaunas mācības, bet tas nedrīkst būt iemesls, lai jūs 

ņirgātos par tiem, kas savā nezināšanā meklē Mani ar elku kultu palīdzību. Vai jūs zināt, vai viņi, lai gan 

zina mazāk, nemīl Mani vairāk nekā jūs? Kāpnes, par kurām Es jums runāju, ir ceļš, pa kuru visiem 

neatgriezeniski jānonāk pie Manis. 

50 Cilvēki, tautas ir karā. Lūdzieties un netiesājiet viņus. Neceriet uz dažu cilvēku uzvaru un citu 

iznīcināšanu, jo visi tiek pakļauti smagiem pārbaudījumiem. 

51 Mana mīlestība un žēlastība ir ar jums. Šis ir Trešais Laiks, kad jūsu gars no jauna paceļas ar vēlmi 

pēc Gaismas. Neskatoties uz pagājušajiem laikiem un pat haosa, kas valda jūsu pasaulē, jūs esat spējuši 

doties Mani meklēt. Kurš varētu aizkavēt to dāvanu izpausmi, ko viņš nes savā garā? 

52 Ļaujiet Manam Vārdam iespiesties jūsu sirdī, lai vēlāk tas sasniegtu visus cilvēkus. Ja pamanāt, ka 

Mani balss nesēji nav sasnieguši pilnību, tad saprotiet, ka pat visvienkāršākā pamācība vai visvienkāršākā 

doktrīna, ko Es jums caur viņiem mācu, satur dievišķu būtību. Veiciniet šīs sirdis ar savu ticību un 

paļāvību, un patiesi, es jums saku, jūs pļausiet lieliskus augļus. 

53 Kad šī tauta dzīvos, praktizējot Manu Garīguma Doktrīnu, jūs redzēsiet, ka šeit ieradīsies daudz 

ārzemnieku, kuri šo zemi uzskatīs par Apsolījuma Zemi, un, kad viņi būs tās klēpī un redzēs, kā šī tauta 

dzīvo un kā tā pielūdz Dievu, viņi sapratīs, ka jūsu sirdī dzīvo Tā Kunga Miers un Gaisma, bet Jaunā 
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Jeruzaleme ir ārpus šīs pasaules. Rūpējieties par to, lai jūsu darbi neaizšķērsotu ceļu, kas var aizvest viņus 

līdz kārotajam mērķim, kas ir Mana Valstība. Mīlestībai, labai gribai, brālībai ir jābūt tādai, kā jūs uztverat 

savus brāļus, lai nebūtu nepatikas vai aizvainojuma pret kādu brāli no citām rasēm vai tautām! Mīliet un 

piedodiet, jo, to darot, jūs iedegsiet viņu sirdīs cerību uz manu dievišķo piedošanu. 

54 Māciet nožēlu, nožēlu, atjaunošanos, pacietību pārbaudījumos un izpirkšanas pieredzē, un tādējādi 

jūs iznīcināsiet māņticīgās bailes no elles, kā jūs to esat iedomājušies, un tā vietā uzcelsiet svētnīcu Manai 

Dievišķībai un piešķirsiet jums pilnīgāku Manas Dievišķās Taisnības koncepciju. 

55 Tā kā Es biju tas, kas jūs mācīja mīlēt cits citu un piedot tam, kas jūs aizvaino, tad Es jums to arī 

apliecināju ar saviem darbiem. - Es jums runāju par debesu izpausmēm, bet Es to daru metaforās, lai jūs 

varētu labāk Mani saprast. Es nevaru jums atklāt visu garīgo dzīvi, jo jūsu prāts to vēl nespēj aptvert. 

Labāk, ja Es jums soli pa solim rādīšu ceļu, kas ved uz virsotni, un tad, kad jūs vismazāk domāsiet, jūs 

ieraudzīsiet sevi Manā Klātbūtnē. 

56 Es jums esmu pasludinājis apmeklējuma un sāpju laiku. Bet nebaidieties, jo, kad jūs ieiesiet tajās 

sagatavoti, jūs būsiet pārsteigti par brīnumiem, ko Es jums šajās dienās esmu sagatavojis. Tad neticīgie 

ticēs. 

57 Viss, ko Es jums esmu atklājis šajos laikos, jums ir jādara zināms cilvēcei. Tas ir jūsu uzdevums, 

kas jāizpilda, lai jūs varētu turpināt pacelties aizsaulē. 

58 Mācekļi, patiesi, patiesi Es jums saku: ja Es jums esmu kļuvis pazīstams šinī laikā, tad ne tādēļ, ka 

cilvēki Mani būtu aicinājuši. Es esmu tevi meklējis, jo tas ir Mans 

Bija griba, un tādējādi es esmu izpildījis solījumu. Dabas spēki liecināja par Manu atjaunoto klātbūtni, un 

dažas sirdis to sajuta. Nebija zvani tie, kas Mani pasludināja! Cik ļoti cilvēkiem būs sevi jāattīra, lai viņi 

varētu uztvert Manu klātbūtni! 

59 Ja pasaule būtu turējusi Manu Vārdu, tad cilvēkiem nebūtu jāplūc asaras, lai Mani ieraudzītu. 

60 Es jums no jauna parādīšu Bauslības lapu. Tas ir Grāmatas sākums un beigas, ko Es jums tagad 

atklāju, lai jūs būtu sagatavoti laikam pēc Manas aiziešanas. 

61 Šodien ap Mani ir neliels pūlis, bet rīt ap Mani pulcēsies milzīgi pūļi. To vidū nāks farizeji, liekuļi, 

un meklēs kļūdas Manā mācībā, lai uzkurinātu lielo masu viedokli pret Manu Darbu. Viņi nezina, ka, 

pirms viņi meklēs Manu Darbu, viņi paši būs redzami cauri. 

62 Tad jūsu uzdevums būs tikai saglabāt mieru un mieru un parādīt Manu pamācību morālo spēku 

savos darbos. Ja šādā veidā jūs izturēsieties pārbaudījumu laikā, pat visstingrākie vajātāji atzīs, ka jūs 

patiesi esat Mani dzirdējuši. - Es nāku, lai izlietu pār jums zināšanas, jo tikai ar gudrību jūs būsiet tuvu 

Tēvam. 

63 Es jums dodu Savu Vārdu ar to pašu garīgo saturu, ar kādu Es uzrunāju jūs Otrajā Laikā, un esmu 

jums atgādinājis daudzas no Savām mācībām, kuras jūs bijāt aizmirsuši vai no kurām bijāt novērsušies 

savu senču kļūdaino interpretāciju dēļ. 

64 Jūs esat tik ļoti pārkāpuši Manu mācību, ka Es varu jums teikt: Tu esi radījis ceļu, kas ir pilnīgi 

atšķirīgs no Manā, bet kuram esi devis to pašu vārdu. Neviens cits, izņemot Mani, nevarētu jūs atbrīvot no 

jūsu maldiem - ar dzīvības, mīlestības un patiesības vārdiem. 

65 Tāpēc tagad, kad jūs Mani klausāties, iedziļinieties Manā Vārdā un saprotiet to, un tad jūsos būs 

gaisma. Šis ir laiks, kad es jums pilnīgi skaidri un gaiši saku, ka dvēseles iemiesošanās ir fakts, ka tā 

pastāv kā dievišķā taisnīguma un mīlestības gaisma kopš cilvēces pirmsākumiem, bez kuras jūs nevarētu 

virzīties pa garo dvēseles pilnveidošanās ceļu. - Tas Es jums esmu teicis, ka jūs piederat Ābrahāma 

garīgajai rasei, ka jūs piederat tai cilvēces grupai, kas vienā laikmetā krīt zemu, lai pēc kāda Mana sūtņa 

balss sauciena atkal celtos citā, un tad atkal kristos un celtos no jauna, kā tas ir tagad. 

Jūs esat sasnieguši sesto zīmogu, bet Es redzu uz jums smagu pārkāpumu nastu kā (pielipušo) netīrumu 

no cilvēces. Bet jūs pacelieties pāri grēkiem ar garīgo spēju saprast Mani un sajust Mani, un ar apņēmību 

bez svārstīšanās sekot Man līdz galīgajam mērķim. 

66 Ja tev ir ticība, ieklausies savas sirdsapziņas balsī, un tā tev kļūs skaidrāka; ja tu šeit dzirdi šo 

vārdu, atceries savu pagātni, lai tu varētu spriest par savu dzīvi, savu mīlestību un saviem nopelniem. Jūsu 

sirdsapziņa jums pateiks, vai esat veltījuši sevi savas misijas izpildei. Bet nebaidieties, jo uz zemes nav 

taisno, kuru priekšā jūs varētu kaunēties. Es esmu vienīgais, kas ir taisnīgs, un es tiesāju jūs ar mīlestību. 
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67 Jūsu grēku un jūsu nenozīmīguma dēļ šīs cilvēces vidū Es jūs esmu nosaucis par mēsliem, bet Es 

jums esmu arī teicis, ka Es šo "mēslu" izmantošu, lai rādītu viņu kā piemēru pēc tam, kad Es viņu būsim 

šķīstījis. 

68 Veidojiet kopienu, kurā jūs uzticīgi ievērojat Dieva likumu un cilvēka likumus, kurā valda morāle 

un dvēseles augšupejoša attīstība. Patiesi Es jums saku: Es redzu, ka šajā laikā vīrietis un sieviete ir 

novirzījušies no sava ceļa. 

69 Es atklāju vīriešus, kas nepilda savus pienākumus, sievietes, kas izvairās no mātes pienākumiem, 

un citus, kas iekļūst vīrietim paredzētajās sfērās, lai gan jums jau senatnē tika teikts, ka vīrietis ir sievietes 

galva. Lai sieviete tā dēļ nejūtas pazemota, jo tagad es jums saku, ka sieviete ir vīrieša sirds. Lūk, tādēļ Es 

esmu iedibinājis un svētījis laulību, jo šo divu garīgi vienādu, bet fiziski atšķirīgu būtņu savienībā ir ideāls 

stāvoklis. 

70 Kurš šaubās, ka Es šobrīd runāju ar pasauli tikai tāpēc, ka viņa grēks padara viņu Manis necienīgu? 

Kas būtu slavējams, ja Es būtu tikai tur, kur ir tikai taisnie, kur nav ne sāpju, ne neziņas? Ja Tēvs mudina 

bērnus iemantot nopelnus, lai caur tiem viņi varētu saņemt Viņa žēlastību, tad arī Tēvs iemanto nopelnus 

pret saviem bērniem, lai iegūtu tiesības būt mīlētam. Es joprojām redzu jūs kā mazus bērnus, kuriem es 

nāku palīgā, lai izvilktu viņus no purva, aizvestu pie akas un nomazgātu tajā, lai pēc tam apģērbtu jūs ar 

tikumības drēbēm. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 67  
1 Es svētīju visus Savus bērnus - gan tos, kas klausās Manu mācību vārdu, gan tos, kas nav klāt šajā 

manifestācijā. Nāciet un uzklausiet Patiesības Garu, jo šis Vārds būs jūsu garīgais palīgs. Tava sirds 

parādās Man nomākta ciešanu, bēdu, nepateicības un vilšanās dēļ, kas sakrājušās tavā dzīvē. Uzņemiet šo 

vārdu sevī kā vīnu, tad tā saldums mīkstinās jūsu rūgtumu. 

2 Daži šajā laikā joprojām bauda pasaules priekus. Taču citi, atgriezušies garīgajā pasaulē, šos viltus 

priekus nav iepazinuši un ir atraduši mieru savā garā. Ja jūs domājat, ka tie, kas bauda materiālo 

apmierinājumu un baudas, ir tie, kas ir vistuvāk Man, tad jūs maldāties. Patiesi es jums saku, viņiem ir 

daudz mācīties! Bet tas, kurš noraida visu, kas mirdz viltus spožumā, ir vienībā ar savu Kungu un piesātina 

sevi ar Viņa dievišķo spēku. 

3 Jūs, jaunpienācēji, ļaujiet, lai Skolotājs jums piedāvā jaunu mācību; sagatavojieties, lai Es varētu 

jums dot jaunas atklāsmes. Jūs zināt, ka Manas parādīšanās laiks ir tikai no 1866. līdz 1950. gadam, un ir 

nepieciešams, lai Es jums pastāstītu visu, ko Es jums esmu sagatavojis šim laikam. Vēl daži gadi jums ir 

atlicis, lai jūs dzirdētu Mani šādā formā. Ja jūs tās izmantosiet, tad galu galā jūs iemantosiet lielās 

mācības, ko Es jums apsolīju. 

4 Vai kāds domāja, ka "strādnieki" pēc 1950. gada atpūtīsies no sava darba? Patiesi es jums saku: tad 

cīņa tikai sāksies! Tad Maniem mācekļiem jākļūst par skolotājiem, lai ļaudis meklētu viņus, kā viņi 

meklēja Mani. Redzētāji pilnveidosies, lai kļūtu par lieliem praviešiem tautas acu priekšā, un jums visiem 

ir jāsagatavojas saņemt Svētā Gara iedvesmu. Jums jāturpina tikties, lai cilvēki jūs meklētu, piesaistīti jūsu 

tikšanās garīguma un dievbijības, kā arī jūsu mīlestības un žēlsirdības darbu. 

5 Domājiet par šiem notikumiem, kas jūs gaida un kam ir jānotiek, jo tas ir pateikts Manā Vārdā. 

Tad jūsu sirdsapziņa jums pateiks, vai esat pārdomājuši Manas mācības, vai esat tās iedziļinājušies un 

sapratuši un vai esat gatavi šim cīņas laikam. 

6 Šī tauta radīs jaunus patriarhus, kuru vadībā radīsies tikumīgas ģimenes, kas būs paraugs pārējiem. 

Būs arī mocekļi; tie būs tie, kuriem, pildot savu misiju, būs jācieš cilvēku uzbrukumi, vajāšanas un 

izsmiekli - tie, kuriem būs jācieš grūtības un trūkumi, lai kalpotu savam tuvākajam. 

7 Viss ir sagatavots pēdējai cīņai, pēc kuras paliks viena mācība, kas būs šī patiesība, kuru Es jums 

mācu un kuru Es jums esmu atklājis cauri gadsimtiem - kā Gara likumu, pilnu gudrības, taisnīguma un 

mīlestības. 

8 Jūsu darbiem un uzvedībai jākļūst arvien tīrākai, un jums nav jābaidās, ka tiksiet nodoti tiesai pret 

jums vērstu apmelojumu un vajāšanu laikā, ja jūsu misijas izpilde atbildīs tam, ko Es jums esmu mācījis. 

9 Lai Mana Gara gaisma spīdētu jūsu prātā jūsu sapulču laikā, jums ir jāiemācās klusēt un iekšēji 

sapulcēties tā, kā jūs nekad neesat bijuši; tad jūs patiesi sajutīsiet Manu klātbūtni un Manus brīnumus, 

Mani gaismas gari jūs stiprinās un apgaismos. Bet bēdas tiem, kas Manu patiesību maina pret maldiem! 

10 Saprotiet, cik liels ir Mans darbs un cik zemu vērtību jūs tam esat piešķīruši. Ja jūs esat bijuši ļoti 

atsvaidzināti, dzirdot Mani caur balss nesēja muti, tad patiesi Es jums saku, ka Es jums esmu sagatavojis 

vēl pilnīgāku formu - formu, kurā jūs saņemat Mani tieši savās domās. Tad mana mācība nonāks pie jums 

tīra, skaļa un dievišķa, jo tā nav gājusi caur balss nesēja muti. 

11 Neesiet apmulsuši, kad Es jums saku, ka Es atkal esmu tiesnešu, tribunālu un likuma skolotāju 

priekšā. Patiesi Es jums saku: Es esmu atradis tribunālu daudzos no tiem, kas šodien seko Man un ir 

stājušies tiesneša priekšā! Rīt mani tiesās tie, kas ir jūsos. Tādēļ Es jūs lūdzu, lai jūsu darbi būtu labi, lai 

tie, kas seko Man, nevis noliegtu šo patiesību, bet labotu savus ceļus un apliecinātu to, nevis nosodītu. 

12 Cik daudz man šajā laikā ir nācies ar jums runāt! Patiesi, Es jums saku, ja jūs zinātu, kā lietot 

Manu Vārdu, jums pietiktu ar vienu mācību, lai jūs ar to sevi pabarotu. Bet tikko pagāja daži mirkļi pēc 

tam, kad jūs Mani uzklausījāt, jūs vairs nesaglabājat Manu mieru un neparādāt Manu žēlsirdību savu brāļu 

vidū. 

13 Atjaunojieties žēlastības dzīvei, ēdot no ēdiena, ko Es jums esmu atnesusi šajā laikā. Vai jūs 

nesaprotat, ka jums pasaulē ir jāatstāj savu soļu pēdas? Šodien Es gribu, lai šī pēdas nospiedums ievestu 

ļaužu pūļus Manā Dievišķajā Klātbūtnē. Nāciet pa gaismas, miera, brālības ceļiem, un jūs drīz Mani 

atradīsiet. Neuztraucieties, ja reizēm sastapsiet kādu šķērsli vai jūsu kāja savainosies uz ceļa ērkšķiem. 
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Patiesi, Es jums saku: ja jūsu ticība nemainīsies, jums netrūks kristāldzidra ūdens, kas remdēs jūsu slāpes, 

jo jūs barosieties no Mana Vārda. 

14 Ja tu jūties stiprs un redzi, ka taviem brāļiem līdzās ir tikai grūtības, nejūties pārāks, jo tu nonāktu 

tukšuma maldos un līdzinātos tārpam, kas uzpūšas no zemes mitruma. Manā jaunajā tautā necelsies ne 

ķēniņi, ne kungi. No jūsu sirdīm tiks izdzēsta katra slikta sēkla, lai jūs varētu būt Mani pravieši. 

15 Neesiet apmierināti ar to, ka esat izglābti no nedrošiem ceļiem. Ejiet un meklējiet pazudušos, lai 

jūs tos glābtu. Esiet pazemīgi, dodiet vietu žēlsirdībai, kļūstiet par labas gribas cilvēkiem, un tad jūs 

spēsiet izpildīt savu uzdevumu. 

16 Daudz ir tādu, kas sevī saka: "Kungs, es gatavojos piepildīties!". Uz to es atbildu, ka viņš diez vai 

ir gatavs mācīties, kā pildīt uzdevumu. Jūs vēl neesat pietiekami nelokāmi uz ceļa. Man bieži jāstiprina jūs 

ar savu un savu apustuļu piemēru. 

17 Otrajā laikmetā cilvēce Man deva koka krustu, ar kuru cilvēki Mani notiesāja uz moku nāvi. Bet uz 

sava gara Es nesu citu, smagāku un asiņaināku: jūsu nepilnību un jūsu nepateicības dēļ. 

18 Vai jūs spētu nest uz muguras mīlestības un upurēšanās krustu par savu tuvāko un tādējādi ieiet 

Manā klātbūtnē? Lūk, tādēļ Es jūs sūtīju uz zemi, tādēļ jūsu atgriešanās būs tad, kad jūs nāksiet pie Manis 

ar izpildītu misiju. Šis krusts būs atslēga, kas jums atvērs apsolītās valstības vārtus. 

19 Ja ļaudis tevi ievaino un izsmej, kad tu ej pa savu dzīves ceļu ar savu krustu, kas ir tavs rūgtuma 

ceļš, atceries, ko tu esi darījis Jēzum, un padomā, ko Viņš ir darījis tev: piedod tev. 

20 Ar kādām bailēm daži no Maniem bērniem klausās šo vārdu, kas nāk no cilvēka balss nesēja 

lūpām, jo viņi zina, ka to iedvesmojis Svētais Gars, un starp klātesošajiem ir arī tādi, kas bija liecinieki 

Sodomas un Gomoras galam un vēlāk arī Jeruzalemes iznīcināšanai. 

21 Kad dzirdat šīs atklāsmes, atcerieties, ka esat ilgi nodzīvojuši uz zemes, bet rezultāts, ko Man 

sniedzat, ir niecīgs. - Agrāk Es jums dāvāju pārpilnībā laicīgās mantas, lai jūs šajās bagātībās saskatītu 

garīgās bagātības simbolu. Šodien jūs redzat savu materiālo ceļojumu somu tukšu, jo šie dārgumi jums 

vairs nav vajadzīgi, materiālo bagātību laiks jums ir beidzies. 

22 Kristus nāca pie jums, un Viņa miesa pēc piedzimšanas netika ietīta linā vai zīdenī. Viņa ķermeni 

klāja tikai viena Viņa ķermeņa pārslaka. Tomēr Viņš savos vārdos nesa dārgumu un pārstāvēja valstību, 

kas ir varenāka par jebkuru uz zemes. - Jūs lēni sapratāt, jo esat ļoti mīlējuši šīs pasaules labumus un 

neesat mīlējuši dvēseles tīrību. Bet šodien jūs dzīvojat jaunā laikā, un jūsu garam ir jauna iespēja pacelties, 

pārvarēt cilvēciskās vājības un radīt visas garīgās bagātības, ar kurām tas ir apveltīts. 

23 Pateicoties savai attīstībai, jūs esat pieauguši, tomēr jūtaties pārāk neveikli, lai spertu pirmos soļus 

šajā jaunajā laikā. Tāpēc Es esmu nācis un caur jūsu prātiem darījis Sevi zināmu, lai mācītu jums progresēt 

garīgās attīstības ceļā. 

24 Redziet vīriešus, sievietes un bērnus, kas pulcējas ap reliģiskajām kopienām un sektām, un, lai gan 

Mana Gara gaisma ir izlieta uz visu miesu un uz katru garu, viņi guļ šī laika realitātes priekšā. 

25 Cik daudz pārbaudījumu jums vēl jāiziet cauri, lai jūs nejustu nicinājumu pret nabagiem un 

riebumu pret slimībām, kuras jūs saucat par pretīgām! Kurš var zināt, vai tas raupjais, kurš izstiepa pret 

tevi savu roku un no kura tu šausmās novērsies, nebija tavs tēvs vai dēls citā iemiesojumā? 

26 Jūs dzemdējat bērnus no savas miesas, bet Es esmu tas, kas sadala garus starp ģimenēm, ciltīm, 

tautām un pasaulēm, un šajā cilvēkiem nepieejamajā taisnīgumā atklājas Mana mīlestība. 

27 Cilvēki, izmantojiet šo laiku, ko esmu jums dāvājusi, tas ir vērtīgs un izšķirošs jūsu garam. Mana 

skanīgā un skaļā balss ir pamodinājusi jūs no letarģijas. Man neviens nav apgrūtināts ar vainas apziņu, Es 

visus esmu mīlējis vienādi. Sāciet mīlēt cits citu, lai cilvēce beidzot tiktu samierināta Manā Likumā un 

piepildītu dievišķo bausli, kas jums saka: Mīliet cits citu. 

28 Kā tas ir iespējams, ka tautas, kas sevi sauc par kristiešiem, iznīcina sevi karā un pat lūdzas, pirms 

iet nogalināt savus brāļus, lūdzot Mani, lai es dotu tām uzvaru pār ienaidniekiem? Vai var pastāvēt Mana 

sēkla, kurā mīlestības vietā ir naids un piedošanas vietā ir atriebība? 

29 Ir nepieciešams, lai Mani pravieši no jauna celtos un pamācītu cilvēci. Jo, kamēr ir tautas, kas sevi 

iznīcina, ambīciju un vardarbības apžilbinātas, tie, kas ir saņēmuši Manu Gaismu un taisnīgi spriež par 

cilvēci, baidās uzņemties savu uzdevumu un dalīties Labajā Vēsts. Ja šī cilvēce zinātu, kā lūgties ar Garu, 

tā dzirdētu Manu Balsi, tā saņemtu Manu iedvesmu. Bet ikreiz, kad viņa lūdzas, pār viņas (garīgajām) 

acīm ir plīvurs, kas slēpj no viņas Manas klātbūtnes gaismu. Man ir jānāk pie cilvēkiem brīžos, kad viņu 
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ķermeņi ir miera stāvoklī, lai pamodinātu viņu garu, lai aicinātu un uzrunātu to. Tas ir Kristus, kas kā 

zaglis dziļā naktī ienāk tavā sirdī, lai sētu tajā savu mīlestības sēklu. 

30 Klausieties, mācekļi, un saprotiet: ar savu vienaldzību nedodiet iemeslu Skolotājam, kad Viņš 

beigs šīs pasludināšanas laiku, teikt, ka Viņš runājis veltīgi. Bet, ja jūs neizmantosiet šo laiku, jums 

nāksies raudāt par savu nepateicību. Daudzkārt jūs pārņems izmisums, un jūs nomāks slimība, lai gan jums 

bija pieejams veselības avots, kuru jūs negribējāt izmantot. Tikai Mana žēlastība varēs jūs glābt; lai to 

pelnītu, Es esmu jūs mācījis dalīties savā maizē ar izsalkušajiem. 

31 Saprotiet Dieva žēlsirdību, kas tuvojas jūsu sirdij, lai jūs visus uzskatītu par saviem brāļiem un 

māsām. 

32 Es jūs neatturošu no kādiem jūsu cilvēciskajiem pienākumiem, bet Es jums noteikti saku, ka jums 

jānodarbojas arī ar Tēva mācībām, lai jūsu gars pilnveidotos, darot darbus, kas ir patīkami Man priekšā. 

33 Šodien Mans Dievišķais Stariņš nolaižas jūsu pasaulē, un tas ir visā Visumā, vibrē katrā radībā. 

Vieniem tā ir intuīcija, citiem - iedvesma, bet vēl citiem - cilvēka vārds, kā tas notiek jūsu vidū. 

34 Šīs sienas un jumts pilda tikai to uzdevumu, lai pasargātu jūs no laikapstākļu nelabvēlības un no 

jūsu brāļu ziņkārīgajiem vai uzbāzīgajiem skatieniem. Šajos vīros un sievietēs, caur kurām Es jums dodu 

Savu Vārdu, nav nekā dievišķa, viņi ir tikpat cilvēcīgi kā jūs, un sēdeklis, uz kura viņi sēž, nav ne Mans 

tronis, ne Mans tiesas sēdeklis. Šis nelielais soliņš kalpo tikai balss nesēja atbalstam viņa pacilātības laikā. 

35 Es nāku, lai jūsu sirdīs iedibinātu mīlestības valstību. Bet, lai šīs valstības pamati būtu 

nesagraujami un mūžīgi, Es jums esmu atklājis Gara mācības, bez kuru zināšanas jūs radītu tikai maldīgas 

ticības mācības. 

36 Līdz 1950. gadam jums būs šis vārds. Pēc tam Es jums atstāju šo planētu jūsu misijas izpildei, bet 

ne tikai zemi, bet arī garīgo telpu. 

37 Jūsu iekšējā pulcēšanās un lūgšanas brīdī Es esmu nācis pie jums, lai jūs glāstītu un liktu jums 

sajust Manu klātbūtni, lai jūs varētu piedzīvot, ka savienojums no gara ar garu ir patiesība. Tā jūs esat 

iemācījušies sagaidīt Manu atnākšanu, kad vien Es daru Sevi zināmu un vēršos pie jums ar Savu Vārdu. 

38 Jūsu sirds ir mierīga, un jūs saglabājat pateicību savā garā, jo atceraties, ka tad, kad Es jūs aicināju, 

jūsu sirdsapziņa jūs apsūdzēja: "Jūs neesat cienīgi." Bet tad jūs dzirdējāt Manu balsi, kas jums sacīja: "Es 

jūs mīlu, nāciet pie Manis, jūs esat Mani izredzētie, Es jums piedodu." Tad jūsu sirdīs uzplauka ticība un 

mīlestība uz Skolotāju. 

39 Jūsu garā Es esmu ielicis šo mantojumu; uz šiem pamatiem Es ļauju balstīties Savam Darbam, kam 

nedrīkst būt vāju pamatu. Šī gaisma neizgaisīs, jo Es to iepriekš esmu iededzis jūsu sirdīs; šī mācība 

nepazudīs, jo Es jūs iepriekš esmu šķīstījis. 

40 Nedomājiet, ka jūs uzturat Manu darbu uz zemes; tas ir darbs, kas uztur jūs. 

41 Vai jūs saprotat, kāpēc Es izvēlējos vienkāršas un neapmācītas sirdis, lai vadītu pirmās kopienas? 

Jo pat tad, ja viņi Manam darbam pievienotu tik daudz nepilnību, tas nezaudētu savu būtību, un Mans 

taisnīgums nāktu īstajā laikā, lai nogrieztu graudus un atdalītu kviešus no nezālēm. Bet neaizmirstiet, ka 

Es jums esmu teicis, ka pirmie būs pēdējie un pēdējie pirmie, jo no paaudzes paaudzē radīsies mācekļi, 

kuru attīstība, garīgā attīstība un izpratne ļaus viņiem gūt lielu progresu garīgajā ceļā. 

42 Jūs esat apsolījuši sekot Man šādā veidā, bet Es jums saku, ka jums nebija nepieciešams dot 

solījumu. Jo kurš gan cilvēks, kas, nācis no ciešanu ceļa, gribētu atgriezties atpakaļ? 

43 Es jums bruģēju Patiesās Dzīves ceļu, kur mājo miers. Jūs veidojat nelabvēlīgus ceļus, kurus 

iezīmējat ar savām asarām un asinīm. 

44 Es dodu jums Savas mācības valodā, ko var saprast pat visneizglītotākie, jo Es nerunāju ar jums 

svešiem terminiem vai zinātniskiem vārdiem. Es lietoju vienkāršus vārdus, jo Es esmu mīlestības Vārds, 

kas uzrunā ikvienu prātu un sirdi. Es gribu, lai tad, kad Es beigšu runāt ar jums šajā formā, jūs būtu 

izmantojuši šīs gudrības garīgo saturu, lai rīt jūs varētu nodot to tālāk cilvēcei ar tajā ietverto patiesību un 

gudrību. 

45 Tagad cilvēcei tiek bruģēti ceļi, lai dotos uz dažādiem Zemes punktiem meklēt šīs Doktrīnas 

starojošo bāku, kas drīz kļūs par katra gara ideālu. Visa jūsu būtība tagad gatavojas liecināt par Manu 

Vārdu: prāts, sirds un lūpas, lai jūs būtu kā tīrs avots, no kura šie kristāliskie ūdeņi plūst starp cilvēkiem ar 

savu atspirdzinošo smaržu. 
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46 Piepildiet savu likteni! Nevajag vēlēties atgriezties pie Manis, pirms tam nenogājusi ceļu, ko Es 

jums parādīju, jo jums būtu sāpīgi redzēt savā dvēselē traipus, kurus tā vēl nav nomazgājusi, jo nav 

sasniegusi savas izpirkšanas galu. Reinkarnācijas ir gājušas pāri jums, bet daudzi no jums nav novērtējuši 

bezgalīgo žēlastību un mīlestību, ko Tēvs jums ir dāvājis kopā ar tām. Atcerieties, ka, jo vairāk iespēju, jo 

lielāka atbildība, un, ja šīs iespējas netiks izmantotas, ar katru no tām pieaugs izpirkšanas un atriebības 

nasta. Tā ir nasta, kuras nepanesamo smagumu daudzas būtnes nesaprot un kuru jums var atklāt tikai Mana 

mācība. 

47 Mana mācība vēlas padarīt jūs par šīs pārejošās valstības kungiem, lai tā jūs nepārvaldītu. Es 

negribu, lai tad, kad ieradīsieties Manā klātbūtnē Gara tērpā, jūs Man teiktu: "Tēvs, kāpēc Tu mani atcēli, 

kad es vēl gribēju dzīvot uz zemes?" - Cik reti jūs izrādāt savu piekrišanu Manai gribai! 

48 Šodien Es saku tiem, kurus Es esmu aicinājis par iesācējiem un mācekļiem šajā laikā, ka neviens 

Mani nesasniegs, ja pirms tam nebūs nogājis ceļu, kas viņa garam paredzēts pilnīgai attīstībai. - Šis ir 

gandarīšanas un taisnīguma laiks; tikai es zinu, kāds būs katra no viņiem spriedums. Katrs pagātnes 

pārkāpums šodien tiek labots. Pietiek pateikt jums, ka Tam, kas pagātnē saviem līdzcilvēkiem dāvāja nāvi, 

tagad bija jānāk (uz zemes), lai (garīgi) uzmodinātu mirušos dzīvībai. 

49 Svētītie bērni, es zinu jūsu lūgšanu un saprotu jūsu valodu. Cilvēki tevi neņem vērā, jo uzskata, ka 

esi mazs un vājš, un tas liek ciest garam, kas tevī apslēpts. 

50 Vecie vīri, jūs esat noliekušies zem laika un cīņu nastas; jūsu lūpas ir klusas, jūsu sirds ir skumja. 

Jūs esat daudz ko iemācījušies dzīvē; jūs vairs nevarat cerēt uz pasaules spožumu, jo jūsu jaunība ir aiz 

muguras, un jūs cerat tikai uz dzīvi, kas gaida jūsu dvēseli pēc nāves. Tu jūties nevajadzīgs, jo tavi brāļi 

uzskata, ka esi nederīgs, jo nesadarbojies fiziski. Bet jūs zināt, ka jūsu sirdīs deg gaisma un ir grāmata 

(pieredzes). Es, jūsu Skolotājs, saprotu jūs, pazīstu jūsu sirdi un saku jums: runājiet ar Mani, ziniet, kā 

Mana Mīlestība jūs apņem. Mierīgi gaidiet atsaukšanas stundu. Neuztraucieties: tur jūs gaida īsta dzīve, 

mūžīga jaunība. 

51 Meitenes, es vienīgais jūs saprotu. Tava sirds ir atvērusies dzīvībai kā ziedu kauss. Jūs sapņojat par 

mīlestību, par maigumu, par laimi. Bet Es jums saku: vairs nesapņojiet, mostieties, jo jums labi 

jāsagatavojas, lai izpildītu augsto uzdevumu, kas jūs gaida, un jums jākļūst ļoti stipriem, lai iztukšotu savu 

ciešanu kausu. Bet, ja jūsu sirds mīl, jūs atradīsiet šajā mīlestībā atbalstu un mierinājumu savā dzīves ceļā. 

52 Šajā atjaunošanas laikā Mans taisnīgums atstās dziļas pēdas cilvēkos. Cilvēkiem būs jāatskaitās par 

visiem saviem darbiem. Tiem, kas ir atvēruši acis patiesībai uz šīs zemes, vajadzētu "vērot" un lūgties par 

visiem, jo, ja cilvēki nekļūs lūgšanā apjukuma vidū, pasaulē valdīs haoss. Arī šie mirkļi šeit ir veltīti 

"vērošanai". Jūs, ļaudis, kas esat apveltīti ar garīgu lūgšanu, lai nopelnītu nopelnus mieram, - novērsieties 

no nelietderības un ļaunuma un arvien vairāk sagatavojiet savu dvēseli. 

53 Ir nepieciešams, lai uz zemes tiktu sagatavota miera kareivju armija, kas cīnītos pret naidu un 

grēku, līdz tie tiks iznīcināti. Tieši šo armiju, kas sastāv no redzamām un neredzamām būtnēm, Es tagad 

pulcēju un trenēju. Manam apustulim Jānim bija dāvana to saskatīt savā atklāsmē. 

54 Drīz Mani leģioni būs gatavi un ieņems nāves un posta laukus. Viņu atnākšana būs kā viesulis, kas 

satricinās cilvēku sirdis. Katrā no viņiem valdīs vētra, un tikai bāka dos gaismu šo dienu tumsā, un šī bāka 

būšu Es. Visi šīs tautas bērni, kuri neizvēlas pildīt uzdevumu, ko Es viņiem devu, sūtot viņus uz zemi, tiks 

aicināti prom uz garīgo ieleju, lai atbrīvotu vietu tiem, kam jācīnās. Vēlāk tie, kas būs pārgājuši pāri, sāks 

darboties Garā, bet viņu pūlēm būs jābūt lielākām. 

55 Tie, kas paklausīgi pildīs savu uzdevumu, no nekā nebaidīsies, jo dievišķās bākas gaisma 

apgaismos viņu ceļus vētras vidū. Nebūs nekā tāda, kas liktu tiem ciest neveiksmi vai sabrukt. 

56 Svētīgi tie, kas zina, kā izmantot šo laiku izpirkšanai, jo viņi izies no šīs cīņas neskarti. Bet tiem, 

kas joprojām mīl zemes dārgumus un tiecas pēc visaugstākajiem amatiem un pasaules slavas, viņiem 

nāksies izciest izpirkšanu ar vislielākajām dvēseles sāpēm. 

57 Ko varēs piedāvāt Tēvam tie, kuri vienīgie ir mīlējuši pasauli? Ko viņi spēs atbildēt, kad garā nāks 

Tā priekšā, kas viņus tik ļoti mīlēja un piedāvāja tik daudz iespēju, lai viņus glābtu? 

58 Jums visiem vajadzēja būt gataviem šim laikam. Atcerieties, ka Mani vēstneši pat atdeva savu 

dzīvību, lai jums pasludinātu Manu taisnību. Jūs šīm balsīm pievērsāt maz uzmanības tikai tāpēc, ka 

uzskatījāt, ka tās ir ļoti tālu no patiesības. Bet lūk, šīs vēstnešu un praviešu balsis paceļas un skan vēl 

steidzamāk šajā laikā. Patiesi Es jums saku: ja cilvēki uzmanīgi klausīsies šos vēstījumus un ar ticību tos 
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studēs, Es sūtīšu Savus jaunos praviešus, lai pasludinātu tiem to, kas nāk pēc šī laika, un iepriekšējo 

praviešu dēļ tie, kam vēl jānāk, atradīs ticību. 

59 Svētīgs tas, kam dzīvē ir miers un kas to izmanto, lai darītu žēlsirdības darbus saviem brāļiem. 

Svētīgs tas, kas, lai gan savā sirdī nēsā sāpes, aizmirst sevi, lai mierinātu savu tuvāko. Šāds cilvēks dzīvo 

pēc Jēzus piemēra, kad Viņš gāja Savu ceļu, saliekts zem krusta nastas, un pat tad vēl mierināja, dziedināja 

un piedoja ļaudīm. 

60 Pravietis Elija, Trešās ēras priekšgājējs un vēstnesis, aizlūdz par savu ganāmpulku, lūdz par tiem, 

kas neprot lūgt, un pārklāj ar savu apmetni grēcinieka traipu cerībā uz viņa atjaunošanos. Elija apbruņo 

savus ļaudis, savu armiju, lai cīnītos pret tumsu, kas radusies nezināšanas, grēka, fanātisma un cilvēces 

materiālisma dēļ. 

61 Pat viena "pēdējā" dēļ, kas ir starp jums, kad vien Es jums sludinu Savu Vārdu, Manā Valstībā ir 

svētki, svētki, kuros jūs visi piedalāties. Ja jūs zinātu, cik daudz prieka ir Skolotājam, kad kāds pirmo reizi 

nāk uzklausīt Manu mācību, pat ja viņa sirdī ir šaubas, cietsirdība un pat izsmiekls! - Mans Vārds zina, kā 

pārvarēt visas cilvēciskās vājības. 

Šodien kāda sirds man jautā: "Ja Tu esi Kristus, kāpēc Tu paliec šajā nabadzībā?" Bet Skolotājam 

viņam jāsaka: Kad Es sevi kronēju par karali jūsu pasaulē? Kad Es dzīvoju uz zemes pilīs? Kādreiz Es 

dzīvoju starp cilvēkiem, lai jūs varētu Mani iepazīt kā cilvēku, un Es jums rādīju Savu pilnīgu pazemību 

un lēnprātību. Es esmu Ķēniņš, bet cilvēki nav radījuši Manu kroni, kas ir gudrība. Mans kronis ir tā 

gaisma, kas spīd Radītāja Dievišķajā Prātā, un stari, ko tā izstaro, krīt jūsu prātā nevis tādēļ, lai jūs domātu 

sevi par karaļiem, bet gan tādēļ, lai, apzinoties Dieva diženumu, ko Dievs ir ielicis jūsu garā, jūs spētu būt 

pazemīgi ar patiesu pazemību, ko Es jums mācīju caur Jēzu, kad jums teicu: "Es esmu Ceļš, Patiesība un 

Dzīvība. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 68  
1 Es nāku mācīt Elijas ganāmpulku. Mans Vārds šai tautai ir tas pats, kas Izraēla tautai tuksnesī bija 

manna. Šajā laikā tavs gars veltīgi meklēja patiesību dzīves ceļos, līdz beidzot tu sadzirdēji sava Kunga 

balsi. Es esmu Ceļinieks, Svešinieks, kas klauvē pie siržu durvīm. Tā vietā, lai sajustu Manu Klātbūtni, 

cilvēki ir turpinājuši nodoties savām rūpēm, ambicioziem mērķiem vai ciešanām. Jūs, kas esat sajutuši 

Manu Klātbūtni un dzirdējuši Manu balsi, esat saņēmuši stiprinājumu, lai izturētu dzīves kāpumus un 

kritumus, un gaismu, lai saprastu, ka pasaules manta nav paradīze, ka šeit nav Apsolītā Zeme, ka pasaule 

tagad ir skumjš asaru ieleja, izsūtījuma un izpirkšanas zeme. 

Tā būs garīgā valstība, kur jūs atradīsiet patiesu mieru un patiesu laimi, kur Es kopā ar jums svinēšu 

priecīgos jūsu ierašanās svētkus. Ikvienam, kas ilgojas pēc patiesa miera, tas jāmeklē Manā patiesībā, 

Manā ceļā. Cilvēki veltīgi tiecas pēc "kroņa" vai "troņa", domādami, ka, to iegūstot, viņi ir ieguvuši mieru. 

Es jums saku, ka "ķēniņu" laiks ir beidzies. Mans taisnīgums ir nācis pie cilvēkiem. 

2 Es, jūsu Ķēniņš, mācīju jums, ka uz zemes nav cita kroņa kā ērkšķu kronis un cita troņa kā krusts. 

Un visu, ko jūs darījāt Jēzum, Viņš cieta mīlestības dēļ pret jums. Šodien, kad esmu atgriezies un satieku 

jūs no jauna pasaulē, es neapvainoju jūs par šīm asinīm. Es nāku pie jums mīlestības un piedošanas pilns, 

lai darītu Sevi zināmu starp pazemīgajiem, starp šiem vienkāršajiem bērniem, kuri nesaprata Manu 

atnākšanu šādā veidā. 

3 Es esmu jūs izvilcis no jūsu dzīves sabrukuma un attīris no jūsu traipiem, esmu jūs aicinājis par 

mācekļiem, uzticējis jums dārgo sēklu un aicinājis jūs par Maniem darbiniekiem. Es jums esmu pavēlējis 

šo sēklu sargāt ar uzticību, jo, kas to pazaudēs, būs nabadzīgāks nekā iepriekš. 

4 Tauta, šis ir laiks, kad jums ir jāiet pa Mana Likuma ceļu, lai neatkārtotos pagātnes pagrimums, 

kad Israēla tautas vājības un kritieni bija tie šķēršļi, kas liedza citām tautām pielūgt patieso Dievu. 

5 Svētā Gara gaisma apgaismo jūsu prātu, lai jūs varētu saprast visu, ko Es jums atklāju, un lai jūs 

varētu apmierinoši atbildēt saviem brāļiem. Nedomājiet, ka es atstāju jūs pašu spēkiem, tikai ar to, ko jūsu 

atmiņā ir saglabājies no tā, ko es jums mācīju. Ko jūs varat nodot cilvēkiem bez Manas palīdzības? Kādus 

pierādījumus jūs varat sniegt bez Manas palīdzības? Bet, ja jūs ticēsiet Manam spēkam un Manam 

atbalstam un būsiet sagatavoti, jūs spēsiet dziedināt slimos, pārliecināt neticīgos un uzmodināt mirušos. 

Jūs meklēsiet vienus un pieņemsiet citus, un cilvēkiem tiks pasludināta Labā vēsts, ka Es esmu Sevi 

atklājis caur cilvēka saprašanas orgānu. 

6 Līdz pat 1950. gada pēdējai dienai, kad Es atsaucu Savu Vārdu, Es turpināšu sniegt cilvēkiem 

Savu miera un mīlestības vēsti. Mana izpausme un Mans Vārds šoreiz aizkustinās cilvēci, reliģiskās 

kopienas tiks satricinātas līdz pašiem pamatiem, un pat zinātne, kas būs kļuvusi zinātkāra, apstāsies, lai to 

izpētītu. 

7 Šeit ir patiesība, kuru jūs paredzējāt, ka tā nāks pie jums neslēpta šajā laikā, bet jūs neticējāt, ka 

atradīsiet to šādā vienkāršībā, kādā tā atklājas, un vēl jo mazāk šādā formā. Tomēr šeit tas ir, veidojiet 

savu spriedumu! 

8 Es esmu runājis ar jums cilvēkam saprotamā valodā, reizēm tēlaini un līdzībās, reizēm pilnīgi 

skaidri. Vēl Es jums atklāsim lielas patiesības ar dažādu balss nesēju starpniecību, jo ar vienu pašu 

nepietiek, lai nodotu Manas Dievišķības vēsti. 

9 Tu esi atbraucis no tālienes, tava ceļojuma soma ir tukša, bet tava sirds ir pilna rūpju. Bet, kad jūs 

dzirdējāt šo debesu balsi un Es jūs sveicu, jūs piedzīvojāt, kā jūsu dzīves ceļš tika apgaismots un jūsu sirdī 

ienāca miers, patiess miers. 

10 Tāpēc, kad jūs dzirdējāt Manu Vārdu caur cilvēka intelekta orgānu, jūs apzinājāties, ka šis ir 

Trešais Laiks, ka Mans pasludinājums šajā formā būs īss un ka tādēļ jums šī mācība ir jāizmanto. 

11 Jūs konsultējaties ar savu sirdsapziņu, un tā atbild, ka esat apmaldījušies. Tad jūs sajūtat bezgalīgu 

svētlaimi, apzinoties, ka tas bija īsts brīnums, ka jūs atradāt ceļu, kas jums šķita tik tālu. Iemesls tam ir 

tāds, ka ticībai nav robežu; grēku nožēlošanai pietiek ar vienu nopūtas brīdi, lūgšanai - ar pacēluma brīdi, 

bet atjaunošanai vienmēr atradīsiet iespēju gandarīšanai. 

12 Kad tu "pēdējais" iestājies šo savu brāļu lokā, tu juties necienīgs būt kopā ar viņiem un uzskatīji 

viņus par augstākām būtnēm. Vēlāk tava neatlaidība, tava ticība un tava mīlestība lika tev sēdēt kopā ar 

mācekļiem. Vieni, nonākuši tajā vietā, saglabāja pazemību, bet citi, neizprotot Manu Doktrīnu, pārņēma 
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tukšums, jutās kungi un pat zemu vērtēja tos, kurus iepriekš apbrīnoja un apskauda. Man nācās viņus 

pārmest un pārmest, bet tāpat kā Es jums saku, lai ņemat par piemēru tikai tos, kas jums rāda labus 

piemērus, tāpat arī jums jāatzīst, kā Es izmantoju pat nepaklausīgos un nepateicīgos, lai sniegtu jums lielas 

gudrības mācības. 

13 Daži ir gatavi atgriezties paklausības ceļā pie pirmās brīdinājuma zīmes par Manu taisnīgumu. Bet 

ir arī tādi, kas savā augstprātībā zaimo Manus baušļus un neievēro likumu. Tad Mans Vārds kļūst 

detalizēts un nepārprotams, lai cilvēks saprastu, ka tieši pazemība un paklausība Maniem baušļiem jūs 

tuvina Man. 

14 Mācekļi, pārdomājiet gaismu, kas nāk pie jums; tā ir Jaunās Jeruzalemes gaismu atspulgs, kas no 

bezgalības sūta jums savu vēstījumu. 

15 Šī tauta, kurā Mans Vārds ir kļuvis zināms, nav Jaunā Jeruzāleme, ko Jānis redzēja ar Gara acīm, 

kad viņš pravietoja: "Un es, Jānis, redzēju Svēto Pilsētu, Jauno Jeruzālemi, kas kā līgava, izgreznota 

savam līgavainim, no debesīm nākdama"; tomēr šī tauta būs šīs garīgās Pilsētas simbols. Tās iedzīvotāji 

būs sagatavoti, no tās sirdīm plūdīs miers un sveiciens ikvienam, kas klauvē pie tās durvīm, no tās gara 

izstaros gaismu, kas atrisina cilvēci mulsinošos konfliktus, un no tās Dieva pielūgsmes izstarosies 

garīguma un pacēluma piemērs citām tautām. 

16 Šodien jūs joprojām šaubāties, vai šī tauta var piepildīt šādu likteni, un šīs šaubas rodas jūsu sirdīs, 

kad redzat, ka esat materializējušies, pieķērušies pasaules baudām, lai gan klausāties Dievišķo Skolotāju 

un saucat sevi par Viņa mācekļiem. 

17 Saprotiet, ka Es negribēju jūs pārsteidzīgi vest pa Savas mācības ceļu, bet Es arī teicu jums 

neapstāties. Vai jūs baidāties no cilvēku spriedumiem? Vai jūs baidāties no mokām, ko varētu izciest 

Manas lietas dēļ? Patiesi Es jums saku: jums nebūs ērkšķu vainaga ap jūsu tempļiem, un jūs nenesīsit 

smagu krustu zem asiņainu ļaužu pūļa sitieniem un kautiņiem. 

18 Mīliet savus līdzcilvēkus, visur sējiet Manu žēlsirdību, bet nekad nekļūstiet rūgti par to, ka cilvēki 

slikti atalgo jūsu sniegto palīdzību. Atcerieties Jēzus piemēru! 

19 Ceļu, ko Es jums iezīmēju Savās asinīs pagātnē, Es jums esmu iezīmējis šodien ar Savu gaismu. 

Bet nelieciet uz tā nekādu traipu, neatstājiet nekādas nepilnības vai negodīguma pēdas, jo tad ļaudis rīt 

sacīs, ka Tas, kas runāja šajā laikā, bija krāpnieks. 

20 Ar nepaklausību vai Mana Likuma pārkāpumiem neizaiciniet Manu Dievišķo Taisnīgumu. 

Nedodiet iemeslu, lai zemes taisnība vērstos pret jums par netaisnīgu rīcību. 

21 Es gribu, lai jūsu gars šajā laikā izpaustos un pārplūstu, lai viņa ķermenis nebūtu šķērslis, kas to 

aizturētu, vai plīvurs, kas to apslēptu, un lai katrs vārds, kas nāk no tā lūpām, būtu dzīvības pilns. 

22 Mīļotie ļaudis, jums Otrais Laiks pieder pagātnei, bet Man tas ir tagad. Jūdeja šodien nav vieta, kur 

notiek Manas manifestācijas, Jeruzaleme nav pilsēta, kas ar psalmu un olīvu zariem uzņem savu Glābēju. 

Tā ir cita vieta pasaulē, kur es šodien atrodu sevi, bet tie ir tie paši cilvēki, tie paši garīgie cilvēki. Tagad 

jūsu sirds ir pilsēta, un jūsu psalmi un olīvu zari ir iekšēja līksmība. 

23 Tagad mani neaplenc Pēteris, Andrejs, Jānis, Jēkabs, Bartolomejs, Filips un citi mācekļi; viņi 

izpildīja savu misiju un atstāja jums savu piemēru; šodien es gatavoju lielu pulku mācekļu. Jūs skaidri 

jūtat savas garīgās dāvanas: Dažiem pravietošanas dāvana izpaužas kā garīgas vīzijas un sapņi, citiem - kā 

vārda dāvana, vēl citiem - kā iedvesmas, garīga dialoga un dziedināšanas dāvana. Bet tās pašas spējas ir arī 

jūsos visos, un jūs tās varat attīstīt ar mīlestības darbiem pret saviem brāļiem. 

24 Jūs visi esat redzējuši vai sajutuši pārvērtības Mana pasludinājuma laikā, kad balss nesējs, caur 

kuru Es jums dodu Savu Vārdu, pazūd no jūsu redzesloka, un Kristus parādās garīgā veidolā, pilns 

mīlestības pret jums. 

25 Mācekļi, mēs jau tuvojamies "pilsētas" vārtiem. Redzi, tā ir cilvēces sirds. Vai tā būs gatava 

uzņemt Skolotāju un Viņa mācekļus? 

26 Uzmanieties un lūdzieties, jo, kamēr daži Mani uzņems ar slavas dziesmām, farizeji jūs gaidīs, un 

daži jums arī piedāvās naudu par klusēšanu. Uzmanieties, lai jūs neiekristu kārdinājumā, jo no šī 

pārbaudījuma nāks slikti mācekļi, kas nodos savu ticību. 

27 Es nesu jums mieru un jaunu mācību. Ja Mans Otrās ēras Upuris atcēla nevainīgo dzīvnieku upuri, 

ko jūs upurējāt uz Jehovas altāra, tad šodien Mana Dievišķā Vārda barojums ir licis jums vairs neatveidot 

Manu Miesu un Manas Asinis ar šīs pasaules maizi un vīnu. Katrai dvēselei, kas vēlas dzīvot, ir jābarojas 
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ar Dievišķo Garu. Kas dzird Manu Vārdu un jūt to savā sirdī, tas ir barojis sevi patiesībā. Šis ir ne tikai 

ēdis Manu Miesu un dzēris Manas Asinis, bet arī ņēmis no Mana Gara, lai sevi pabarotu. Kurš, nogaršojis 

šo Debesu barību, atkal meklēs Mani cilvēku rokām darinātās formās un veidolos? Ik pa laikam Es nāku 

un atmetu tradīcijas, rituālus un paražas, atstājot jūsu garā tikai likumu un Manas mācības garīgo kodolu. 

28 Šis ir piemiņas, iekšējas pulcēšanās un pārdomu laiks, ļaujiet Man ienākt jūsu vidū. Es nāku no 

pilsētām un kaujas laukiem un dalījos ar saviem bērniem viņu rūgtuma maizi. Es esmu gājis pa visiem 

ceļiem 

Es esmu izplatījis gaismu, darījis brīnumus un sniedzis pierādījumus par Savu klātbūtni starp cilvēkiem. 

Bet ir nepieciešams, lai jūs Mani pieņemtu, lai jūs līdz galam dzirdētu Manus vārdus. 

29 Gādājiet, lai jūsu sirdīs Man būtu sagatavots mājoklis, lai tur būtu Mans galds un uz tā maize. Es 

gribu, lai jūs justos Manas mīlestības apmīļoti, kā Es to darīju ar lēnprātīgo Jāni. - Ak, tauta, 

sagatavojieties iekšēji un atrodiet sevī patiesu garīgo modrību, lai jūs neprofanētu Dievišķo un neļautu tam 

atklāties. Apzinieties, ka jūs saņemat Manu Dievišķo Staru savā prātā, lai gan tas joprojām ir pilns grēku 

un kaislību. Ja Otrajā Laikā jūs likuši Man nest krustu zem sitieniem un izsmiekla, tad šodien ļaujiet Man 

dzīvot jūsu sirdīs. 

30 Es pieprasu no jums sagatavošanos, kas nozīmē atjaunošanos un garīgo pilnveidošanos, lai tad, 

kad pienāks 1950. gads, ļaužu pulks būtu ļoti liels. Jo starp šo ļaužu pūli Mans skatiens atklāj tos, kas 

pieder pie simt četrdesmit četriem tūkstošiem un kas Man ir jāatzīmē uz viņu pieres, un kam Man ir 

jāatpazīst viņu uzdevums. Bet nebēdājiet, ja pēdējā dienā (Manas parādīšanās) divpadsmit tūkstoši no 

katras cilts nebūs (visi) atzīmēti. 

No bezgalības Es ļausim viņiem sajust Manu glāstu un uzticēšu viņiem uzdevumu, kas viņiem ir 

pavēlēts. Vieta, kur viņi uzturas, ir vienaldzīga. Es jums to saku, jo tikai Es vienīgais varu noteikt katras 

radības likteni un uzdevumus, un nav neviena, kas to varētu darīt pēc Manas aiziešanas. 

31 Pēc 1950. gada Es jums darīšu zināmus tos, kas pieder pie šī skaita, pat nedzirdējuši Manu Vārdu; 

arī viņi sniegs ticības pierādījumus. - Kad Mans Vārds būs pabeigts, daži centīsies jūs atdarināt, lai 

ļaunprātīgi izmantotu cilvēku lētticību. Bet jūs būsiet sagatavoti tā, ka jūs atklāsiet katru nepatiesību. 

32 Jūs glabāsiet Manu atvadu vārdu savās sirdīs tādā formā, kādā Es jums to došu. Bet jums jāļauj šai 

liecībai sasniegt citas tautas un pastāstīt cilvēcei, ka Es garā esmu ļoti tuvu visiem Saviem bērniem. 

33 Šodien es jums saku: Šeit ir Skolotājs, kuru cilvēki sauca par Galilejas rabīnu. Es jums dodu 

mūžīgo mācību, mīlestības mācību. Mielasts, uz kuru es jūs šodien aicinu, ir garīgs, tāpat arī maize un 

vīns. Bet šodien, kā vienmēr, Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība. 

34 Es dodu jums Savu spēku, jo šis Trešais laiks ir pilns pārbaudījumu. Mans siltums ir ieplūdis tavā 

sirdī, kas bija auksta kā akmens plāksne, kas pārklāj mirušos, un tu jau jūti, kā tā pukst mīlestībā pret 

Tēvu. Jūs esat redzējuši, kā no lielajiem ļaužu pūļiem Es pamazām esmu izraudzījies tos, kam uz pieres 

būs dievišķā zīme, un Mans Vārds viņiem saka, ka šī žēlastība, ar kuru Es viņus apvelku, nav domāta tam, 

lai viņi paaugstinātu sevi pār citiem un pazemotu viņus, bet ka viņiem tā jānes ar pazemību, kas piemīt 

tam, kurš ir gatavs kalpot savam tuvākajam, jo viņš atzīst, ka šī pamācība ir domāta visiem. 

35 Jums priekšā ir žēlastības laiks; ļaujiet šai tautai to piedzīvot ar apgaismotu prātu un pilnīgām 

zināšanām par visu, ko tā runā un ko tā redz. Šis žēlastības laiks jums nedrīkst kļūt par rutīnu, un vēl jo 

mazāk jums vajadzētu rūpēties par nevajadzīgām lietām. 

36 Šis laika posms, kurā Es jums esmu sniedzis liecības par Savu Klātbūtni ar šo manifestāciju un 

darījis brīnumus katra no jums dzīves ceļā, būs atmiņas, kas stiprinās jūs rītdienas cīņā, lai jūs varētu iet 

savu ceļu ar nodošanos, garīgumu un mīlestību. Mans Likums spīdēs jūsu sirdsapziņā un apgaismos jūsu 

ceļu, kā Mozus seja spīdēja, kad viņš nolaidās no Sinaja un meklēja tautu, kas atradās tā pakājē. 

37 Divpadsmit ciltis no jauna pulcēsies ap Manu Likumu. Viņu priekšgalā būs divpadsmit tūkstoši no 

katras cilts, un, kad pienāks tas laiks, Es tiem sacīšu: Izejiet kā Kristus labie mācekļi, lai nestu labo vēsti 

par Manu klātbūtni. 

38 Visi pravietojumi piepildīsies, un cilvēce ieraudzīs, ka no tās slēptākajiem un nezināmākajiem 

nostūriem iznāks pazemīgi, nabadzīgi materiālo labumu ziņā, bet stipri garā, dedzīgi Manā Likumā un 

žēlsirdīgi pret saviem līdzcilvēkiem cilvēki. Tās svētnīca būs iekšēja, neredzama un nepieskarama, tāpēc 

to nebūs iespējams iznīcināt. Tur degs neizdzēšama gaisma, kas izgaismos viņa ceļu. Tās dzīves ceļi un 

apmeklējumi būs sāpīgi un smagi, tomēr tā nekad to dēļ nesamazināsies, nesūdzēsies no neapmierinātības 



U 68 

81 

vai skumjām un neatgriezīsies no Manis, jo tai ir apustuļa spēks. Cilvēki celsies no netīrības, dubļiem un 

grēka uz likumu un tikumību un staigās pa mīlestības un žēlastības ceļiem. Visur būs jūtams Mans Gars, 

katra acs Mani ieraudzīs, katra auss Mani dzirdēs un katrs prāts sapratīs Manas atklāsmes un iedvesmas. 

Cilvēki, kuri tika uzskatīti par neveikliem un neizglītotiem, pēkšņi kļūs apgaismoti un pārvērtīsies par 

Maniem praviešiem. No viņu lūpām nāks vārdi, kas būs kā kristāldzidrs ūdens uz nokaltušām sirdīm. 

39 Šo ūdeni pravieši ņems no gudrības un patiesības avota, kas esmu Es; tajā viņi atradīs veselību, 

šķīstību un mūžīgo dzīvību. 

40 Visas sāpes, kas šobrīd tiek izlietas pār cilvēci, ir rūgtuma kauss, caur kuru tā sasniegs šķīstīšanos. 

Atraitnes un bāreņi vairosies ar katru dienu, bet pār viņu pamestību un bēdām ir izpleties Marijas 

apmetnis. Mana taisnība ir nākusi uz jūsu pasauli, un caur to pat planētas seja mainīsies. Daba aicina 

cilvēku atskaitīties par viņa nešķīstību, tāpēc dabas spēki tiek atraisīti. Zinātāji, kas apgalvo, ka tic Man, ir 

izbijušies un apjukuši, un, redzēdami Manu taisnību, viņi sauca: "Tēvs, Tēvs!" Bet viņu sauciens nebija no 

mīlestības vai nožēlas, bet gan no bailēm par savu dzīvību un par to, kas viņiem pieder šajā pasaulē. Es 

jums vēlreiz saku, ka ne visi, kas Man saka "Tēvs", Mani mīl. 

41 Kad cilvēce ieraudzīs visas tiesas zīmes un tad bagātie steigsies dalīties ar nabagajiem ar to, kas 

viņiem pieder; kad tie, kas ir apvainojušies, lūgs piedošanu; ja tie, kas ir aptraipīti sevi ar zādzību, 

netikums vai meli nožēlotu un ņemt to uz sevi, lai mazgāt savus traipus tīri - patiesi es saku jums, plūdi 

ūdeņu maigi atgriezīsies savās gultnēs, viesuļvētras līdzīgi vētras kļūtu viegls vējš, un karš, kas ir 

enthralled cilvēkus varētu pārvērsties eņģelis miera. Bet tava sirds ir cieta; tu redzi kailu cilvēku pie sevis, 

nejūtot viņa aukstumu, un tu nejūti savu līdzcilvēku izsalkumu vai sāpes, kaut arī tava palīdzība varētu 

viņus sasniegt. 

42 Neviens nevēlas domāt par to, ka šajā pasaulē esat tikai svētceļnieki, un nevēlas darīt neko tādu, 

kas varētu būt noderīgs jūsu ceļojumā uz mūžību. 

43 Es esmu šeit, cilvēce - garīgi klātesošs, reāls un patiess, tevī un ārpus tevis, lai tu sadzirdētu Vārda 

balsi un dotos ceļā, lai ņemtu rokās sandales, pārtiku ceļojumam un spieķi, un lai tu varētu iet pa Manas 

mācības ceļu pie Tā, kas ir tavs vienīgais Dievs. 

44 Israēla tauta, jūs esat Manā klātbūtnē. Jūs nākat šeit kā neziņā esoši bērni un nesaprotat, ka savā 

dvēselē nesat sev līdzi lielu vainas apziņu, kas jums ir jāatmaksā. Šajā laikā jūs esat sūtīti vēlreiz, lai jums 

būtu iespēja labot savus vecos pārkāpumus un lai jūs varētu pacelties līdz tam līmenim, kurā Es vēlos jūs 

redzēt. 

45 Šajā dienā jūs nācāt klausīties Manu Vārdu un ar nedrošību savā sirdī noliecaties Man un jautājat 

Man, vai Es esmu atgriezies pie jums. Bet es jums saku: Padomājiet, un jūs sapratīsiet, ka Es esmu jums 

atklājis Savu mīlestību un licis jums sajust Manu klātbūtni. Es esmu jūs izredzējis no lielajiem ļaudīm, lai 

jūs saņemtu šo mantojumu un pēc tam nodotu to saviem brāļiem. 

46 Jūs dāvājat Man savu cīņu, savu darbu un bēdas par citiem, un Es tās pieņemu, jo tās Man ir 

tīkamas. Es redzu jūs nogurušus, ar asiņojošām kājām, bet ar pieredzi, ko dod dzīve. Daži no jums ņem 

Mani par piemēru un veic savu uzdevumu ar pacietību un garīgu pacēlumu. Domājiet par tiem, kas nāks 

pēc jums, un sagatavojiet viņiem ceļu; jūsu piemērs būs labākais mantojums. Kamēr jūs dzīvosiet 

pazemīgi un strādāsiet paklausībā Maniem baušļiem, jūs jutīsiet Manu mieru. Bet, ja jūs aizverat ausis 

Maniem norādījumiem, jūs novirzāties no ceļa un neņemat vērā, ka cilvēki katru brīdi vēro jūsu rīcību un 

tiesā jūs. Kā jūs varētu runāt par Manu spēku un Manu gudrību, ja jūs piedēvējat Manus vārdus sev, lai tos 

slavētu? sajūtiet patieso varenību, ko Es esmu piešķīrusi katram no Saviem bērniem un kas ir lielāka par 

to, ko jūs izliekaties, ka jums ir. Kad Es jums dāvāju brīnumu, priecājieties un atcerieties, ka ar to Es jums 

esmu parādījis Savu mīlestību. 

47 Studējiet manu līdzību: 

48 "Kādā provincē dzīvoja cienījams vecs vīrs, kuru ieskauj vīrieši, sievietes un bērni, kurus viņš bija 

uzaicinājis piedalīties svētkos. Viņi visi nāca no dažādiem ceļiem un pieņēma vecā vīra uzaicinājumu. 

Augsti virs zemes atskanēja melodisks zvans, un pēc tā aicinājuma viņi steidzās gariem un nodevības 

pilniem vilcieniem uz vietu, kur dzīvoja tas, kurš viņus aicināja. 

49 Kad šie ļaudis ienāca mājoklī, viņi neredzēja uz galda ne maizi, ne ēdienu, ne ūdeni miesas 

pabarošanai, un dažu sirdīs sākās vilšanās, bet citu - izsmiekls. Ar šķietamu pazemību viņi nolieca kaklus, 

bet iekšēji rājās pret veco vīru. Taču Viņš, kurš zināja, kas notiek šo cilvēku iekšienē, uzrunāja viņus: 
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"Nāciet pie Manis un klausieties! Jūs esat bijuši kā atkritēji uz dzīves ceļa, bez bākas, kas jūs glābtu. Jūs 

esat miruši mīlestībai un priekam un nezināt, kādam nolūkam esat nākuši uz šo pasauli. Arī jūs esat ļāvuši 

sevi uzvarēt dzīves pārvērtībām, pasaulei un tās kaislībām, un tādēļ Es jūs esmu aicinājis. Es jums parādīšu 

ceļu, kas darīs jūs laimīgus, un dāvāšu jums gaismu." Bailīgi un ar sajūtu, ka vecais vīrs lasa viņu sirdīs un 

zina viņu domas, viņi viņam norādīja uz saviem slimajiem ķermeņiem, savu nogurumu un slāpēm pēc 

garīguma. 

50 "Esi laimīgs," sacīja viņiem vecais vīrs, "es tev dāvāšu, kas tev vajadzīgs, es remdēšu tavu 

izsalkumu un slāpes." 

51 To ļaužu vidū bija gan liekuļi, gan šķīstu siržu cilvēki, un viņi visi klausījās mācībā. Viņš atvēra 

Savas pilnīgās pamācības grāmatu un deva viņiem Savu vārdu kā barību, un, kad Viņš bija beidzis, Viņš 

jautāja viņiem: "Vai jūs esat remdinājuši savu izsalkumu? Vai esi paēdis?" Viņi pateicās par saņemto 

brīnumu, jo nekad nebija iedomājušies, ka mīlestība ir tik spēcīga. - Vecais vīrs turpināja uzrunāt viņus: 

"Priecājieties, ka esat mani pieņēmuši. Tā ir maize, kas baro dvēseli, un ūdens, kas remdē slāpes pēc 

mīlestības un pilnības." 

52 Tad viņš deva cilvēkiem likumus un baušļus, lai viņi tos ievērotu un paliktu cienīgi saņemt šo 

ēdienu. Tie, kas saprata šo vēsti, apsolīja paklausīt un vienmēr dzīvot, praktizējot tikumus, kurus mācīja 

šis cienījamais vecais vīrs. Viņš viņiem teica, ka, ja viņi jūtas spēcīgi, viņiem jānes viņa mācība uz citām 

vietām, ka "pirmajiem" jāpilda šī misija, bet pārējiem jāpaliek, lai uzņemtu jaunpienācējus. 

53 Tie, kas bija norīkoti to darīt, devās pildīt šo uzdevumu, ņemot līdzi vecā vīra spēku. Viņi vēroja, 

lūdza un sāka darbu. Visus vienoja viens ideāls, un viņos valdīja viena doma: nest šo maizi izsalkušajiem. 

Ceļā viņi saskārās ar grūtībām, un viņu gars cīnījās, lai tās pārvarētu. Bet drīz vien viņi sāka novājināties 

un (iekšēji) tiesāt veco vīru, domājot, vai viņa aizsardzība sekos viņiem, lai kur viņi dotos? Viņi zināja, ka 

laiku pa laikam viņiem jāatgriežas mājā, kur vecais vīrs viņus bija sapulcinājis. 

Pienāca laiks, kad tauta svinēja tās dienas piemiņu, kad tā pirmo reizi bija dzirdējusi vecā vīra balsi, un 

lieli ļaužu pūļi steidzās, bet tie mācekļi, kas bija aizgājuši, neatgriezās, viņi bija nomaldījušies un 

sagrozījuši bauslību. Vecais vīrs jutās sāpināts par to, ka mācekļu nav; viņš apmācīja jaunus vēstnešus un 

sūtīja tos strādāt. Kamēr pirmie rīkojās pretēji savam pienākumam un aizmirsa šīs mācības būtību, otrie 

runāja tikumības vārdā, ko mācīja šis vecais vīrs, un ar savu vārdu patiesumu atgrieza sirdis." 

(līdzības beigas) 

54 Studējiet Manu līdzību un neaizmirstiet, ka jums jābūt ļoti modriem, ja vēlaties pildīt Manus 

baušļus. Savāciet slimos, izsalkušos un izsalkušos un dodiet viņiem Gara maizi. Ielejiet sirdīs mīlestību un 

apzinieties, ka esat vēstneši Manā gaismas un atjaunošanas darbā. Lai nerodas augstprātība vai iedomība, 

lai jūs sevi neatņemtu mantojumu. Neatslābstiet Manā Likuma izpildē. Mīliet cits citu, un jūs dzīvosiet 

mierā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 69  
1 Šobrīd es jums piedodu katru grēku, bet es jums saku arī to: Ej, ja gribi, līdz upura vietai, bet vairs 

negrēko. Es esmu uzrakstījis grāmatu tavā sirdī, bet, ja Es tev lūgtu šo pamācību, tu nespētu Man 

izskaidrot nevienu no tās lappusēm. 

2 Lai jūs varētu praktizēt aktīvu tuvākā mīlestību, Es esmu jūs pakļāvis maziem pārbaudījumiem, 

nostādīdams jūsu ceļā to, kas alkst pēc maizes un mierinājuma. Bet cik reizes tu esi aizvēris savas durvis 

Man. Es esmu jums daudzkārt teicis, ka Es slēpjos to jūsu brāļu sirdīs, kuri lūdz jūsu žēlastību. - mācekļi, 

šīs iespējas, ko jūsu Kungs jums piedāvā, proti, dalīt garīgos un materiālos labumus, ir praktizēt perfektu 

labdarību, kas negaida nekādu atlīdzību un kas ir ierakstīta jūsu labo darbu grāmatā. Vai Es jums neesmu 

parādījis Savu žēlastību ar to, ko Es esmu darījis jūsu labā? Tāpēc pieliksiet pūles savu brāļu labā. 

Atcerieties, cik daudz reižu es jums esmu devis to, ko jūs uzskatījāt par neiespējamu. Ja vēlaties, lai 

pasaule zina, ka šis ir Manas jaunās atklāsmes laiks, lieciniet par to ar saviem mīlestības darbiem un 

nedariet pretējo tam, ko Es esmu jums mācījis Savās mācībās, jo tad jūs noliegsiet Manu Klātbūtni. 

3 Ja, neraugoties uz jūsu pūlēm, jūs neredzat savas sējas augļus, neuztraucieties. Šis mīlestības darbs 

ir līdzīgs tam, ko jūs darāt trūcīgam cilvēkam, kurš klauvē pie jūsu mājas durvīm un no kura jūs negaidāt 

nekādu samaksu. Bet Es došu jūsu garam (pēc ķermeņa nāves) iespēju nokāpt no tā līmeņa, kurā tas 

atrodas, lai baudītu auglību sēklas, ko tas atstājis uz zemes. 

4 Ģimeņu tēvi, labi izjūtiet savu bērnu garīgās attīstības izpausmes. Ar mīlestību un žēlsirdību 

vērojiet jums uzticētos bērnus, lai jūs varētu vadīt jaunās paaudzes pa Manas gaismas izgaismoto ceļu. 

Nevediet viņus bezdibenī un nekuriniet viņiem slazdus. Šīs dvēseles neieies šī laika Sodomā un Gomorā. 

5 Apbruņojieties ar pacietību, jo pienāks laiks, kad daudzi jums uzdos jautājumus par šo Vārdu. To 

vidū būs jaunie farizeji un rakstu mācītāji, kas nāks jūs nopratināt. Neatbildiet neobjektīvi un sniedziet 

visiem godīgu informāciju, jo jums pašiem būs jāatskaitās Man par atbildēm un izturēšanos pret šiem 

jautātājiem. 

6 Šodien jūsu sirds pukst ar prieku, un lūgšana, ko jūs sūtāt, ir kā vīraks vai ziedu smarža. Kad jūsu 

domas sasniedz šādu tīrību, tās apvienojas ar to taisno garu domām, kuri dzīvo jūsu Kunga tuvumā. 

7 Es jums vienmēr esmu teicis: Lūdzieties. Šodien es jums saku, ka caur lūgšanu jūs varat iegūt 

gudrību. Ja visi cilvēki lūgtos, viņi nekad nenovirzītos no gaismas ceļa, ko Es esmu iezīmējis. Ar lūgšanu 

slimie tiktu dziedināti, neticīgo vairs nebūtu, un dvēselēs atgrieztos miers. 

8 Kā cilvēks var būt laimīgs, ja viņš ir noraidījis Manu žēlastību? Vai viņš domā, ka mīlestība, 

žēlsirdība un lēnprātība nav cilvēka dzīves īpašības? 

9 Arī garīgo dzīvi regulē likumi, un, ja jūs no tiem atkāpsieties, jūs ļoti drīz izjutīsiet šīs 

nepaklausības sāpīgās sekas. Apzināties, cik liels 

Mana vēlme ir jūs glābt. Šodien, tāpat kā toreiz, es ņemšu krustu, lai jūs uzmodinātu patiesai dzīvei. Ja 

Manas asinis, kas izlietas Golgātā, satricināja cilvēku sirdis un pievērsa viņus Manai Doktrīnai, tad šajā 

laikā tā būs Mana Dievišķā Gaisma, kas satricinās dvēseli un ķermeni, lai jūs atgrieztu atpakaļ uz patiesā 

ceļa. 

10 Es vēlos, lai tie, kas ir miruši žēlastības dzīvei, dzīvotu mūžīgi. Es nevēlos, lai jūsu dvēsele dzīvotu 

tumsā. 

11 Vai jūs nedzirdat taisnīguma balsis? Vai jūs neredzat, ka dabas spēki piemeklē vienu reģionu pēc 

otra? Vai jūs domājat, ka tad, ja jūs dzīvotu tikumīgu dzīvi, būtu nepieciešams, lai Mana taisnība būtu 

jūtama šādā veidā? Patiesi, es jums saku: man nebūtu vajadzības jūs šķīstīt, ja es jūs būtu atradis tīrus. 

12 Padariet savu ķermeni paklausīgu šīs zemes dzīves laikā, jo nav pareizi, ka jūsu dvēselei vēlāk jūsu 

vājību dēļ ir jāattīrās sāpēs. 

13 Grēcinieki raud, dzirdot šos vārdus, un jautā Man, kas viņiem jādara, lai nomazgātu savus traipus 

šajā dzīvē. Uz to es viņiem atbildu: Dariet žēlsirdības darbus savu brāļu vidū, jūsu pasaule ir piemērots 

lauks labdarības sējai. Tajā dzīvo miljoniem dažādu ciešanu nomocītu siržu, māju, kurās valda bēda, 

vīriešu un sieviešu, kas izlaidušies netikumos. Tā ir pasaule, kurā ir daudz grēku izpirkšanas vietu, 

slimnīcu, cietumu un kaujas lauku. Piedodiet, piedodiet daudz savā dzīvē, saprotiet, ka piedošana dzimst 

no mīlestības. Kas Mani patiesi mīl, tam ir jāmīl savs tuvākais, jo viņš ir Mans bērns, un viņam ir jāpiedod 
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viņam, kad vien viņš viņu aizvaino. Atcerieties, ka Mani pirmie vārdi, kad Es karājos pie krusta, bija 

aizlūgšana un piedošana tiem, kas Mani krustā sista. 

14 Katrā vietā un katrā ģimenē Es ieliku gaismas bērnu, lai viņi bruģētu ceļu citiem, bet ne tikai uz 

zemes, bet arī garīgajā dzīvē, lai viņi attīrītu ceļu savu brāļu priekšā un padarītu to caurstaigājamu. 

15 Daudzi nāk klausīties Manu Vārdu, bet tikai Es zinu, kāds gars ir apslēpts katrā miesā. Daži 

klausās Mani ar aukstām sirdīm, citi šaubās, bet ir daudzi, kas dreb mīlestībā un sajūsmā, sajūtot Manu 

Dievišķo Garīgo Spēku, kamēr citus moka nožēla, ko viņu materiālā daba nesaprot. Jo daudzi no viņiem 

sauca Pilātam: "Nokrusto Viņu, krustā sist Viņu!" Bet šodien viņi raud, un savās sāpēs viņi ar asarām acīs 

spētu iesaukties: "Nekrustā Viņu, tas ir Dievišķais Skolotājs!" 

16 Es jums esmu daudzkārt teicis, ka jūs un viņi esam vienādi. Nāciet, lai no jauna nobaudītu vīnu un 

ēstu maizi no Mana galda. Ēdiet no jēra, tā ir dzīvības sēkla. Nāciet, kas esat izsalkuši, izslāpuši, izslāpuši, 

aptraipīti, stiprinieties un sātinieties, jo turpmāk Es jums sacīšu: ņemiet savu krustu un sekojiet Man! Pie 

Mana galda šajā laikā gan vīrietis, gan sieviete būs apustuļi; pie šī galda Es nolieku jūsu garu. 

17 Sievietes ir bijušas tās, kas šajā laikā augstu turējušas spirituālisma karogu, viņas ir atstājušas uz 

ceļa apustuļa zīmi, kas ar dedzību ievēro Tā Kunga likumu. Manā jaunajā apustulībā sieviete būs līdzās 

vīrietim, un nebūs (noteikta) vecuma cilvēku, kas Man kalpos: to darīs gan pieaugušais, gan bērns vai vecs 

cilvēks, gan jauna meitene, gan māte. Jo es tev vēlreiz saku, ka es meklēju tavu garu un ka tas jau sen ir 

atstājis savu bērnību. Nebūs divpadsmit kalpu kā otrajā laikmetā, tagad būs simts četrdesmit četri tūkstoši, 

divpadsmit tūkstoši no katras cilts. Viņi ir izkaisīti cilvēces vidū, bet Mana mīlestība tos ir iezīmējusi, un 

garīgi viņi ir vienoti, lai gan daži dzīvo šajā pasaulē, bet citi - garīgajā pasaulē. No tiem, kas dzīvo uz 

zemes, daži runā vienā valodā, citi - citā. 

Valodas. Bet neviens nenovirzīsies no sava likteņa ceļa, jo viņus vada Mana Svētā Gara gaisma. Es pazīstu 

šī koka stumbru, tā zarus un lapas, un šī koka uzdevums ir sniegt ēnu cilvēcei. 

18 Mans Gars dod jums Savas atklāsmes, piepildot pagātnes apsolījumus. Patiesi es jums saku: jūs jau 

dzīvojat laikos, kas jums tika pasludināti. Es jums apsolīju atgriezties, un es esmu šeit. Es jums darīju 

zināmas zīmes, kam bija jānotiek pirms Manas atnākšanas, un kas notiks starp jums Manas klātbūtnes 

laikā, un redziet, kā viss notika. Apsolījums par Manu atnākšanu palika dzīvs jūsu garā, un jūs gaidījāt 

Mani. bet ciešanu nomocīti, jūs bijāt tuvu vājumam, bet šodien, tā kā Es esmu ar jums un jūs Mani 

klausāties, Es jūs lūdzu: kad jūs Manas ciešanas padarīsiet par savām? Kad jūs patiesi mīlēsiet un cietīsiet 

tā uzdevuma dēļ, kuram Jēzus veltīja savu dzīvi? 

19 Cilvēki, Mans Vārds liek jūsu sirdīm trīcēt un asaras asaras asarām asarām acīs, kad atceraties, ka 

Viņš, kas jūs tik ļoti mīlēja, savu dzīvi nobeidza pie krusta. Tu atceries Mani, kas asiņoju līdz nāvei pie 

krusta, un tad tavs gars ir satriekts. Bet zini, cilvēce, ka, pat ja Jēzus fiziskās sāpes bija nežēlīgas, tās bija 

tikai vājš Dievišķā Gara sāpju atspulgs. 

20 Šodien Es jums piedāvāju sava Vārda maizi, maizi, kas nav iejaukta ar raugu un nav iegūta ar 

sviedriem. Elija ir atvēris mājas durvis, lai jūs varētu ieiet un sēdēt pie Tā Kunga galda trešajā laikmetā, un 

viņš ir svētījis jūsu ceļu, lai jūs varētu ieiet Kunga klātbūtnē. 

21 Tie, kas sevi uzskatīja par aptraipītiem un necienīgiem parādīties Manā priekšā, šodien jūtas šķīsti, 

un tas ir tāpēc, ka Manas Asinis nav pārstājušas tecēt, ka Manas brūces vēl nav aizvērtas, un katru reizi, 

kad cilvēki novirzās no ceļa vai krīt grēkā, Krusta upuris, cilvēku vientulība un tumsa ir klātesoša Manā 

Garā. 

22 Arī no šī laika garīgā galda celsies slikts māceklis, lai slēptu savu nodevību un nožēlu, un arī 

šodien mācekļi uzdos Man šo jautājumu: "Kas tas ir, Skolotāj?" 

23 Tajā laikā Es pēdējo reizi pusdienoju, ieskaujot tikai Savus apustuļus, un to, ko Kristus viņiem 

sacīja, dzirdēja tikai viņi. Šodien es garīgi pusdienoju ar saviem jaunajiem apustuļiem, kuru ir daudz, un 

viņu vidū es atklāju farizeju, liekuli, nodevēju. Starp daudziem cilvēkiem dažādu reliģisko kopienu vīrieši 

un sievietes nāk, lai izpētītu šo Vārdu un šīs izpausmes un pēc tam, pamatojoties uz to, ko viņi zina, 

spriestu par tām un spētu pateikt, vai tā ir patiesība. Es jūs visus sūtu, lai jūs būtu liecinieki šai garīgās 

gudrības vēstij, ko Es jums dodu. Tā ir Trešā Derība, kuru jums varēja atklāt vienīgi Patiesības Gars. 

24 Pārdomājiet: izraēlieši pēc miesas ievēro Mozus bauslību un praviešu vārdu, bet kristieši apvieno 

Mozus bauslību un Kristus vārdu vienā bauslībā. Tātad, kas ir dīvains šajā spirituālisma piekritēju vidū, 
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kas apvieno abus testamentus ar Svētā Gara atklāsmēm? Šis ir perfektais Derības šķirsts: šeit ir Mozus 

Bauslība, Kristus mīlestība un šim laikam apsolītā Mierinātāja gudrība. 

25 Vīri, jūs, kas virzāt cilvēku prātus uz reliģijas ceļiem: atveriet acis šai gaismai, apdomājiet šo tautu, 

kas ir izplūdusi mīlestības ilgās, saucot pēc taisnīguma un lūdzot gaismu. Tā ir tikai pavisam neliela daļa 

cilvēku, kas ceļas kā cilvēks un meklē Kristu, Viņa patiesību un Viņa apsolījumu. Uzmanieties, ka cilvēks 

pievēršas mūžīgajam, garīgajam! Vai ir iespējams, ka, lai gan jums ir acis, jūs neredzat? Es visu zinu un 

visu redzu, tādēļ esmu nācis kā zaglis naktī, lai pārsteigtu jūs miegā un pamodinātu jūs jaunās dienas 

gaismai. 

26 Ilgu laiku Es esmu mācījis šo tautu un atklājis tai mācības, ko cilvēki bija slēpuši no tās. Es viņiem 

esmu atklājis arī to, ko Es viņiem esmu saglabājis, bet Es vēl neesmu viņiem visu izstāstījis un līdz 1950. 

gadam nedarīšu Sevi zināmu šādā veidā. Tie, kas nav dzirdējuši Manu mācību, saņems Manu vēsti caur 

grāmatu, ko uzrakstījušas Manas "zelta spalvas". 

27 Pēc Manas aiziešanas daudzi sacelsies pret tautu, pret Manu mācību. Jūras šķērsos tie, kas vēlas 

cīnīties un vajāt Manus kalpus. Bet kurš gan varētu apslāpēt Dievišķā Skolotāja gaismu? Kas varētu 

apturēt gara evolūciju vai pagriezt laiku atpakaļ? Ja cilvēki Otrajā Laikā ticēja, ka, nonāvējot Kristu pie 

krusta, Viņa Mācība mirs, viņi tikai parakstīja savu spriedumu ar savu roku, jo Kristus ar savu bezgalīgo 

mīlestību uzvarēja visu uz krusta. Patiesība, tāpat kā gaisma, vienmēr uzvar tumsu, lai arī cik tumša tā 

būtu. 

28 Mans Gars dod jums sēklu, ko sēt laukos, kas ir cilvēku dvēseles, kuras sāpēs un cīņās ir kļuvušas 

auglīgas un tikai gaida Sējēja atnākšanu. Drīz Mans vārds un Mana mācība no jauna būs visu lūpās. 

29 Lai sniegtu jums mīlestības mācību, Es mazgāju jūsu kājas, mīļie mācekļi, lai jūs varētu apvienot 

mācības, ko Es jums devu šajā laikā, ar tām, ko Es jums atklāju pagātnē. Es vēlos, lai tad, kad būs 1950. 

gads, pēdējais Mana Vārda gads jūsu vidū, tie, kas šodien vēl ir "bērni", būtu kļuvuši par mācekļiem. 

Šodien jūs vēl klausāties Mani ar prieku, bet kas būs, kad jūs Mani klausīsieties, zinot, ka tas ir pēdējo 

reizi? - Es jums atgādinu par otrās ēras pārbaudījumiem, bet Es runāju ar jums ar jauniem vārdiem, 

izmantojot cilvēka prāta orgānu, jo, ja Es runātu ar jums tieši, jūs neizturētu ne Mana Vārda spēku, ne 

gaismas intensitāti, ne Manas Klātbūtnes varenību. 

30 Tāpēc Es reiz nācu pie jums kā cilvēks, un pat Jānim pēc krustā sišanas Es atklāju Sevi ar 

simboliskiem tēliem, lai viņš varētu saprast Manas atklāsmes. Patiesi, Es jums saku, Es strādāju ar jums, 

lai jūs varētu saņemt izpausmi no gara uz garu, tiešu savienojumu ar Manu Dievišķību. Pēc 1950. gada jūs 

vairs nedzirdēsiet Mani šajā formā, bet sajutīsiet Manu klātbūtni, jo jūsu garīgais pacēlums būs lielāks, un 

tad jūs pilnībā ieiesiet garīgās sadraudzības laikā. Un, kad vienotība un brālība būs ienākušas jūsos, tas būs 

lielo brīnumu laiks, laiks, kad cilvēki sadzirdēs Manu balsi. Tad sāksies cīņa un vajāšanas, šo sapulču 

namu durvis tiks slēgtas, jūsu mājas tiks apmelotas. Jūs sauks par burvjiem, jūsu radinieki no jums 

atteiksies, un daži no jums tiks ieslodzīti cietumā, lai aizstāvētu Manu lietu. Bet Es būšu ar jums, lai jūs 

nepadotos nomākt, jo Es esmu Dzīvība, un, ja Es esmu jūsos, kas gan spēs cīnīties pret Mūžīgo Dzīvību? 

31 Esiet modri, mācekļi, jo, kad jūsu balss pamodinās tos, kas šodien vēl guļ, viņi nāks no sektām un 

konfesijām, lai jums stāstītu, ka tas, kas jums pieder, ir viltus, ka viņiem pieder derības šķirsts un 

apsolījumu piepildījums, kā arī septiņu zīmogu saturs. Un tad, ja jūs nezināsiet, kā cīnīties ar ieročiem, 

kurus Es jums esmu devis, - mīlestības un gudrības ieročiem, - cilvēces vidū radīsies liels apjukums, un 

cilvēki, vēloties patiesību un alkstot pēc gaismas, dosies tur, kur viņus aicina, un var pazaudēt ceļu. 

32 Jūs, kas esat saņēmuši pilnvarojumu vadīt un vadīt šo tautu, rādiet brālības piemēru, apvienojoties 

garā pēc Jēzus, Mozus un Elijas parauga, kuri parādījās vienoti pie Pārvērtībām uz Taboras kalna. 

33 mācekļi, Es esmu jūs mācījis šajā laikā ne tikai caur Vārdu, bet arī caur Saviem labumiem, ar 

kuriem Es jūs pastāvīgi bagātīgi apveltīju. Simbolu laiki ir pagājuši, šodien jūs ticēsiet Man bez 

simboliem, mīlēsiet Mani un sapratīsiet Mani, un pat tagad simbolu Manā Vārdā kļūst mazāk, jo tagad jūs 

spējat saprast un izprast Manus norādījumus un īstenot tos savos mīlestības darbos. 

34 Ja jūs uzskatāt, ka Jēzus, būdams Dieva Dēls, nejuta sāpes, jūs maldāties. Ja jūs domājat, ka es 

esmu brīvs no sāpēm, jo šodien esmu nācis Garā, jūs arī maldāties. Ja jūs domājat, ka tāpēc, ka Es zinu, ka 

jūs visi būsiet kopā ar Mani beigās, Es šodien neciešu, tad arī šajā ziņā jums nav taisnība. Patiesi, es jums 

saku, ka nav jutīgākas būtnes par Dievišķo Garu. - Es jums jautāju: Kas visām būtnēm ir devis jūtīgumu? 

Ko tu vari darīt labu, kas Man nesagādā prieku? Un ko ļaunu jūs varat darīt, kas nav kā brūce Manai 
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jūtībai? Redzi, tādēļ Es jums saku, ka cilvēce Mani no jauna ir krustā sista. Kad mani noņems no krusta un 

atbrīvos no ērkšķu vainaga? 

35 Šodien jūs pieminēsiet Jēzus Vakarēdienu ar garīgo maizi, ko Es jums vienmēr esmu devis. Es 

jums esmu devis lieliskus mācīšanas piemērus: mannu tuksnesī Pirmajā Laikā, zivju brīnumu Otrajā 

Laikā. Maize, ko Es svētīju un izdalīju pie sava galda, kas pārstāv Dievišķo, bija mācība, ko Es devu jūsu 

garam, lai tas saprastu Manu mīlestību. Šodien es nenesu materiālo maizi, kas jums runā par debesu 

mācībām. Simbolu laiks ir beidzies. Šodien Es jums dodu tikai Savu Vārdu, kurā Es jums saku, ka šī 

manifestācija nav augstākais, ko jūs iepazīsiet, un tas, ko Es jums saku caur šo starpnieku, nav viss, ko 

Man jums ir jāsaka. 

36 Mīļotie ļaudis, atcerieties un pārdomājiet šajās stundās visu, ko Es darīju tajā naktī, kas bija pēdējā, 

ko Es kā cilvēks pavadīju jūsu vidū, kā arī visu, ko Es jums teicu tajos brīžos, kad Es jums stāstīju Savā 

mācībā: Es esmu sapulcinājis jūs, Trešās Ēras mācekļi, kurus Es esmu sapulcinājis, liekot jums nākt no 

dažādiem zemes nostūriem. Es esmu jūs sapulcinājis, lai veidotu jaunus Izraēla "karavānas", kas šķērsos 

tuksnesi, kas stiepjas jūsu acu priekšā, un tur jūs saņemsiet jaunas Tā Kunga norādes. 

37 Es redzu, ka daži nav spējuši atbrīvoties no elkdievības, neskatoties uz mācībām un 

pārbaudījumiem, caur kuriem viņi ir izgājuši. Atzīstiet, kā Es esmu attīrījis jūsu augšupejošās attīstības 

ceļu, lai jūs varētu pa to iet. Bet neļaujiet šaubām iejaukties kā mākonim, kas neļauj jūsu garam redzēt 

Manu gaismu. 

38 Jūs esat pamanījuši, ka šajā laikā esat brīvāki no cilvēciskiem kārdinājumiem un ka Es jums esmu 

piešķīris tikai pirmās nepieciešamības lietas, un Es jums saku: neķerieties pie liekām lietām. 

39 Tu atradīsi palmu tuksnesī un kristāldzidra ūdens avotu. Tā nebija izlikšanās, tā nebija ilūzija, tā 

bija realitāte. Palmas zari un ēna ir Mana garīgā klātbūtne, tās augļi ir Mans Vārds, avots ir mīlestība un 

gudrība, ko Es esmu ielicis jūsu sirdī. 

40 Tas, kurš Mani ir uzmanīgi klausījies, šoreiz ir iemācījies sadzirdēt savas sirdsapziņas balsi, tiesāt 

sevi, atzīt savu darbu un uzņemties sev radītās sāpes. Tad Gars atklāj miesai dziļas mācības, lai 

pārliecinātu to, ka pārbaudījumos tai jābūt lēnprātīgai un uzticīgai. Kas nonāk pie šīm dziļajām pārdomām, 

tas neiebilst pret Maniem dievišķajiem baušļiem. 

41 Tāpat kā otrajā laikmetā, Mans Vārds neslēpjas no neviena, Es ļauju tam sasniegt nezinātāju, 

saprotošo, tos, kas ir tīras sirds, un grēcinieku, sirsnīgo un liekulīgo. Debesu zvans ir atskanējis visiem. Ja 

šī cilvēce, kas savā vairākumā ir dzērusi no tās Mācības avota, kuru Es jums mācīju kā Kristus, būtu bijusi 

modra un lūgšanu pilna, kad Es tai devu Savas jaunās atnākšanas zīmes, cik liels būtu bijis tās prieks, kad 

tā sajuta Manu Klātbūtni. Bija nepieciešams, lai Es sūtītu jums cilvēku, kas 1866. gadā nodotu jums Manu 

vēsti, un caur viņa lūpām Elija jums pasludināja jauno laiku. Kopš tā laika šī palma ir arvien vairāk un 

vairāk izplatījusi savu lapotni, Mans Vārds sasniedz jaunas teritorijas, liekot aizzīmogotajiem aiziet un 

mācot ļaudis. Tie, kas ir klausījušies Mani lēnprātīgi un sekojuši Man garīgās attīstības ceļā, savā ceļā 

vairs nav izjutuši ne nogurumu, ne izsalkumu un slāpes. Pa ceļam viņi ir piedzīvojuši nepateicību, 

izsmieklu, nicinājumu un vienaldzību. Taču nekas viņus nav apturējis, jo viņu ideāls savu piepildījumu 

atrod ceļa galā, un viņi zina, ka šis mērķis nav uz zemes. 

42 Tikai tie, kas sagatavosies ar šo lēnprātību un garīgumu, iegūs varu atbrīvot no sāpēm to, kurš cieš; 

jo tas, kurš ir iedomības pilns vai slikti izmanto savas dāvanas, zaudē šo žēlastību. 

43 Neuzspiediet Manu mācību nevienam ar kādu vārdu, bet celiet augšā to, kas kritis, un sakiet 

viņam, lai tic Man. Kurš varētu jums liegt darīt labu savam tuvākajam? 

44 Jūs vairs nedomājiet par zemes ērtībām, lai jūs sagatavotos sava uzdevuma izpildei un domātu par 

tiem ļaužu pūļiem, kas dosies ceļā uz mīlestības glābšanas šķirstu, kas ir Mana Mācība, un kam ceļā 

jāsastopas ar jūsu sirdīm. 

45 Kad no jauna parādīsies Mani lietas apustuļi kā tie, kas Man sekoja Otrajā Laikā? Ar cik lielu 

ticību, mīlestību un nelokāmību viņi aizstāvēja Manu patiesību! Jūs gribētu darīt šos darbus un brīnumus, 

bet patiesi, es jums saku, jūs to varētu darīt, ja jūsu ticība būtu tikpat liela kā viņu ticība. Esiet ticības 

cilvēki, un jūs darīsiet brīnumus, pat ja jums trūks materiālo līdzekļu. Uzklausiet Mani un iedziļinieties 

Manā Vārdā, citādi jūs tikai ļausiet Man runāt tukšumā. 

46 Esiet pazemīgi, atzīstiet, kā Jēzus noliecās mācekļu priekšā, lai nomazgātu viņiem kājas. Dariet 

šādus darbus saviem brāļiem, un jūs varēsiet sevi saukt par Maniem mācekļiem. 
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47 Cik maz ir to, kas ir vērojuši un atcerējušies dienu, kad Jēzus mira pie krusta. Bet patiesi Es jums 

saku: kad domājat par Skolotāja nāvi, atcerieties, ka šis brīdis tuvojas katram no jums. Man nebija jābaidās 

no nāves, jo es esmu dzīvība, bet jums ir jāraizējas, lai pabeigtu savu misiju, sagatavojušies un aprīkoti 

iekšēji. 

48 Neļaujiet nevienam justies nenozīmīgam un nožēlojamam, jo jūs nepazīstat ne savu runas dāvanu, 

ne savas sirds bagātību mīlēt savus brāļus. 

49 Jūs raudājat par necienīgo nāvi, ko jūs sagādājāt savam Kungam Golgātā, un jūs nesaprotat, ka 

šoreiz jūs Mani no jauna ievainojat un izsmejat Manu Vārdu. Bet Es esmu apsolījis glābt visus Savus 

bērnus, un Mana griba piepildīsies. Ja ar Manām asinīm, kas tiks izlietas tajā laikā, cilvēcei nepietiks, Es 

uzņemšos garīgo krustu, lai ļautu sevi krustā sist un izplatītu gaismas dzirksteles, kas caur cilvēku 

sirdsapziņu sasniegtu dvēseles. 

50 Bēdas tiem, kas šajā laikā ar savu kaunpilnību un nepaklausību dod sliktu piemēru bērniem, kurus 

Es esmu sūtījis ar garīgo misiju (uz zemi)! Vai jūs būsiet līdzīgi ļaužu pūlim, kas, kliedzot un ņirgājoties, 

veda Jēzu uz Golgātu, sējot šausmas bērnu sirdīs, kuri nespēja izskaidrot, kāpēc viņi spīdzina un nogalina 

cilvēku, kurš tikai izdalīja svētības. 

51 Katru reizi, kad Jēzus krita, šie nevainīgie raudāja. Bet patiesi es jums saku, ka viņu raudāšana bija 

vairāk no gara nekā no miesas. Cik daudzi no viņiem vēlāk sekoja Man un mīlēja Mani, neizdzēšot no 

savām sirdīm atmiņas par to, ko viņu nevainīgās acis bija redzējušas. 

52 Ir pienācis laiks jums padomāt par to, ko es jums saku. Ļaujiet cilvēkiem Mani dzirdēt, ļaujiet 

slimajiem pirmajiem nākt Manā klātbūtnē. Lūdzieties par slimniekiem, kas atrodas slimnīcā, un 

apmeklējiet tos, kas atrodas aprūpes iestādēs. Atcerieties, ka Otrajā Laikā daudzi trūcīgie dzīvoja ārpus 

pilsētas vārtiem, un, lai gan viņi zināja, ka Jēzus dziedina slimos, viņi samierinājās ar to, ka Viņa balsi 

dzirdēs tikai no tālienes, jo teica sev: "Kā mēs nonāksim pie Skolotāja, ja ļaužu pūļi mūs aizdzīs prom?" 

Tad Jēzus atalgoja viņu ticību cilvēku vienaldzības un egoisma priekšā, attīrot viņu ķermeņus no ļaunuma, 

kas viņus mocīja. 

53 Nenogursto klausīties Mani šajā laikā, jo tie, kas dzirdēs Manu pēdējo Vārdu 1950. gadā, saņems 

to savā garā kā simbolu pēdējam asins pilienam, kas no Manas Miesas nokrita pie krusta. 

54 Jūs aizmirsāt likumu un gaidījāt, kamēr dabas spēki jums atgādinās par Manu taisnīgumu: 

viesuļvētras, ūdenstilpnes, kas izplūst no krastiem, zemestrīces, sausums, plūdi ir aicinājumi, kas jūs 

modina un runā jums par Manu taisnīgumu. 

55 Kādus citus augļus cilvēce Man var piedāvāt šajā laikā, ja ne nesaskaņas un materiālismu? Arī šī 

tauta, kas gadiem ilgi ir klausījusies Manu mācību, nespēj Man piedāvāt patīkamu ražu. 

56 Neviens neizvairās no Mana taisnīguma. Es tiesāju dzīvos un mirušos. Bet patiesi Es jums saku: ja 

jūs nepieņemsiet sevi un nepraktizēsiet Manu Doktrīnu patiesi un skaļi, tad cilvēku taisnība jūs tiesās. - 

Cik ļoti šī cilvēce ir sevi apgānījusi! Jēra asinis parādīja cilvēkiem ceļu uz dvēseles attīstību, pa kuru 

viņiem jāiet, lai labotu izdarītos pārkāpumus; bet, paļaujoties uz šīm Dievišķajām asinīm, jūs esat 

grēkojuši no jauna. Pasaule jūs ir sagrābusi, bet Es tagad atgūstu no jums to, kas pieder Man. 

57 Es iznīdēšu nezāles, kas ir indīgs augs, un atkal iesēšu zelta kviešu graudus, un tie lauki, kas ilgi 

bijuši neauglīgi, kļūs auglīgi un ražīgi. 

58 Kopš seniem laikiem jūs esat zinājuši caur Manu pravieti Jāni, ka pienāks laiks, kad ikviena acs 

Mani redzēs, un šis laiks jums ir priekšā. Tajā laikā cilvēka gars atvērs savas acis patiesības gaismai un 

ieraudzīs Mani. Viņš sapratīs Manu Vārdu un jutīs Manu Klātbūtni. No akmeņiem ne tikai izplūdīs ūdens, 

bet arī uzziedēs ziedi. 

59 Šodien jūs domājat, ka Mans taisnīgums jūs soda, izlaižot dabas spēkus, lai sētu postu, bēdas un 

badu. Tomēr kādu dienu jūs sapratīsiet, ka tieši jūsu darbi bija tie, kas izraisīja šo nelaimi, šo spriedumu, 

kas jūs piemeklēja. Jūs arī uzzināsiet, ka jūsu nopelni, ticība un lūgšana var nomierināt dabas spēkus. Vai 

jūs neesat dzirdējuši, ka Es dodu Saviem bērniem varu pār dabas spēkiem, kad Es viņus garīgi iezīmēju? 

Tas nevar jūs pārsteigt, ja atceraties, ka Es pirmajam cilvēkam devu varu pakļaut zemes radību. Tāpēc es 

dažkārt saku, ka cilvēks vēl nav atklājis sevi un tāpēc nepazīst pats sevi. 

60 Es esmu Visuma Ķēniņš, un cilvēks šeit uz zemes ir princis, jo viņš ir Mans bērns. Vai cilvēks ir 

zinājis, kā pareizi izmantot visas savas spējas? Patiesi es jums saku: Viņš ir noliedzis savu Tēvu un pats 

sevi padarījis par ķēniņu, lai pildītu Viņa gribu pasaulē. 
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Bet tas, kurš nesavieno savu gribu ar Manu un iet ārpus dievišķajiem likumiem, pats sevī rada apstākļus, 

lai tie varētu viņu tiesāt. To jūs saucat par sodu, un visbeidzot jūs Mani saucat par netaisnīgu Tēvu. 

61 Šajā trešajā laikmetā daudzas dvēseles ieraudzīs Manu Gaismu, un, kad tās apgaismos savu ceļu ar 

tās palīdzību, tās vairs nekļūdīsies. Drīzāk viņi atskatīsies uz savu pagātni, lai saprastu visas savas kļūdas 

un nožēlotu tās. Viņi vairs necentīsies pēc cilvēciskās slavas, bet tikai pēc dvēseles nemirstības. 

62 Cilvēki uzkāps kalna virsotnē, un no turienes viņi redzēs apsolītās zemes tēlu - Jauno Jeruzalemi, 

kas jūs gaida kā augstākais atalgojums mūžībā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 70  
1 Es esmu gudrības dārgumu lāde, ko cilvēce līdz šim nav pratusi aptvert. Es esmu jums devis 

garīguma atslēgu, lai jūs ar tās palīdzību varētu atvērt lādi un atpazīt, ko Es jums esmu sagatavojis. 

2 Ja kāds no Maniem bērniem uzskata sevi par nevērtīgu vai jūtas nespējīgs atvērt durvis Manai 

mīlestībai, Es jums patiesībā saku, ka visi Mani bērni ir Manas mīlestības cienīgi. Jums visiem ir atslēga, 

lai atvērtu šīs durvis. Nezaudējiet to, lai jūs nesekotu Jūdas ciltij, kas klīst šajā dzīvē, nemierīgi klīstot pa 

zemi. 

3 Es nevēlos redzēt jūs kā bagātniekus vai ubagus, bet gan kā svētceļniekus, kuru krājumu maisā 

nekad netrūkst pārtikas sev un izsalkušajiem, kurus viņi satiek savā ceļā. 

4 Es gribu, lai jūs zinātu ceļus, lai jūs zinātu, kā atšķirt dažādus "kokus", un lai jūs atpazītu savu brāli 

katrā ceļā sastaptajā ceļiniekā, lai tad, kad jums jautā: "Kurp tu ej?", jūs atbildētu patiesi un stingri, 

vienmēr sakot Manu patiesību. 

5 Tā jūs būsiet līdzīgi ceļiniekam, kas paļaujas uz rītdienu, kas iet bez raizēm par sevi un spēj domāt 

par citiem; jo Es mācu jums sajust tuvākā sāpes un remdēt tās ar kādu balzama pilienu, ko Es jums 

piešķiru, lai jūs varētu palīdzēt saviem brāļiem ar tām. 

6 Cik daudz man vienmēr ir bijis jāattīra tava dvēsele! Vai jūs domājat, ka Es gribētu ļaut jums tikt 

apgānītiem, lai jūs sāktu sludināt Manu mācību šādā stāvoklī? 

7 Es jūs sagatavoju, lai jūs būtu stiprs Izraēls starp cilvēkiem. 

8 Dzirdēdams Manu Vārdu, tavs gars ir satraucies, atceroties, ka ir dzirdējis šo balsi agrāk, un jautā 

sev: Kur tā bija? Un es jums saku: tas bija tuksnesī, kalnos un Jūdejas upju krastos, no Jēzus no Nācaretes 

mutes, par kuru jūs šaubījāties, lai gan atzina, ka Viņa Vārdā ir dievišķs spēks, mīlestība un vara, kas dāvā 

jums dzīvību, veselību un mieru. 

9 Jūs esat augšāmcēlušies šajā laikā, un jūsu gars atkal ir dzirdējis Manu mācību, jūsu sirds ir 

trīcējusi, skanot balsij, kuru tā jau pazīst. Mans Vārds ir vienkāršs un pieticīgs, bet ne tikai skatieties uz 

augļa krāsu, bet ēdiet to, lai jūs varētu atklāt tajā sēklu. Tieši šo sēklu jūs kultivēsiet rīt. Ja jūs par to labi 

rūpēsieties, tā nesīs labus augļus. Tad jūs sapratīsiet, ka koks, no kura tas ir nācis, nes jūsu Tēva mīlestību. 

10 Nopelnieties, lai jūs varētu sasniegt to vietu, kas jums pieder, kas nav ne troņos, ne zemes pilīs, ne 

pasaules godībā, ne ar glaimēm, ne ar glaimiem, ne ar zemes godu. Jūsu vieta šeit, uz zemes, ir cīņā par 

mieru un labestību, un aizsaulē tā būs kopā ar Manu mīlestību. 

11 Šī nav apsolītā zeme, jūs vēl nepazīstat šīs jūsu garam apsolītās mājas, un jūsu garam nav dedzīgas 

vēlmes tās sasniegt, jo esat piesaistīti zemei. 

12 Visiem dažādu konfesiju un reliģiju pārstāvjiem es saku, ka viņi nezināja, kā materiālās bagātības 

nolikt savās vietās un pēc tam garīgās bagātības novietot tām pienācīgajā vietā. Ja cilvēki pildītu Manus 

likumus, viņi jau no šejienes redzētu apsolītās zemes atspulgu un dzirdētu tās iedzīvotāju balsis. 

13 Jūs apgalvojat, ka ticat Manai eksistencei un ticat Manai dievišķībai; jūs arī sakāt, lai notiek Mana 

griba. Bet patiesi es jums saku: Cik maza ir jūsu ticība un pakļaušanās tam, ko Es pavēlu! Bet Es atmodinu 

jūsos patiesu ticību, lai jūs būtu stipri ceļā, ko Es jums esmu sagatavojis. 

14 Strādājiet pie sevis, negaidiet, kamēr nāve jūs noķers nesagatavotus. Ko jūs esat sagatavojis 

laikam, kad atgriezīsieties garīgajā dzīvē? Vai jūs vēlaties būt pārsteigti, kamēr jūs vēl esat piesaistīti 

matērijas, kaislību un zemes mantu važās? Vai tu vēlies ieiet aizsaulē ar aizvērtām acīm, neatrodot ceļu, 

paņemot līdzi šīs dzīves nogurumu, kas iespiests tavā dvēselē? Sagatavojieties, mācekļi, un jums nebūs 

jābaidās no miesīgās nāves atnākšanas. 

15 Neskumstiet tāpēc, ka jums jāatstāj šī zemes ieleja, jo, lai gan jūs atzīstat, ka tajā ir brīnumi un 

godības, Es jums patiesībā saku, ka tās ir tikai garīgās dzīves skaistuma atspulgs. 

16 Ja jūs nepamodinātos - ko jūs darīsiet, kad atradīsiet sevi jauna ceļa sākumā, ko izgaismos gaisma, 

kas jums šķiet nezināma? 

17 Aiziet no šīs pasaules bez asarām, neatstājot sāpes savu tuvinieku sirdīs. Atdalieties, kad pienāks 

brīdis, un atstājiet uz sava ķermeņa sejas miera smaidu, kas liecina par jūsu dvēseles atbrīvošanos. 

18 Ķermeņa nāve jūs neatšķir no būtnēm, kas jums tika uzticētas, un neatbrīvo jūs no garīgās 

atbildības par tiem, kas bija jūsu vecāki, brāļi un māsas vai bērni. 

19 Saprotiet, ka mīlestībai, pienākumam, sajūtām, vārdu sakot, dvēselei nāve nepastāv. 
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20 Es esmu runājis ar tiem, kas sevi uzskatīja par mirušiem, un viņi Man sacīja: "Kas ir runājis ar 

Mani?" Es tiem esmu pieskāries, un viņi Man jautāja: "Kas ir pieskāries Man?" Un viņi dzirdēja balsi, kas 

tiem sacīja: "Es esmu Tas, kas uzmodinājis Lācaru, tas pats, kas augšāmcēlies no mirušajiem, lai dotu 

jums garīgu dzīvību." 

21 Mana mācība nekad nevar jūs novest pie fanātisma, nedz arī iepotēt jums māņticīgas vai elku 

pielūdzēju idejas; gluži otrādi, tā atbrīvo jūsu garu no važām, ko tam uzlikusi cilvēce. Mans ceļš ir šaurs, 

bet, kas pa to iet, tas iemanto un bauda patiesu brīvību. 

22 Es negribu jūs paverdzināt ar Savu mācību, jo tajā nav dogmu, nosodījumu vai nosodījumu. Es 

gribu, lai jūs nāktu pie Manis no mīlestības, pēc nopelniem, ticības un pārliecības. 

23 Es esmu jums ļāvis iepazīt ticības apliecības, sektas un doktrinālas sistēmas, lai, nogaršojuši 

dažādu koku augļus, jūs zinātu, kā novērtēt to augļu garšu, kurus Es jums piedāvāju. Bet es jums jautāju: 

Vai jūs joprojām spēsiet jautāt garīdzniekiem un priesteriem, vai tā ir taisnība, ka Es izpaužos caur cilvēka 

prāta orgānu? Kāpēc jūs lūdzat atgriezties tos, kas aizmirsuši Manu apsolījumu un kas pat nesagatavojas 

Mani uzņemt? Patiesi es jums saku, pat visvairāk nezinošs no jums redzēs pats par sevi, ka es esmu Viņš, 

kā kuru es runāju ar jums. Ja Mans Vārds liks jūsu garam drebēt, ja tas pamodīsies un dziļi satrauksies, tas 

jums pierādīs, ka Es esmu ar jums, jo Es esmu vienīgais, kam ir vara pār garu. 

24 Cilvēka vārdi var likt sirdij drebēt vai atstāt iespaidu uz jūsu jūtām un intelektu. Bet, ja ir kaut kas 

tāds, kas jūs ir dziļi aizkustinājis, kas pārsniedz jūsu jūtas, sirdi un intelektu, tad tas ir bijis jūsu Kunga 

balss. 

25 Es jums saku, ka tas, kurš, dzirdēdams šo Vārdu, nebija dziļi aizkustināts, var noliegt Manu 

Klātbūtni, bet tas paliek iespiedies viņa garā, un pienāks laiks, kad viņš sacīs: "Tā balss, ko es dzirdēju, 

bija Tā Kunga balss. 

26 Lai palīdzētu jums turpināt nest savu krustu, Es izdalīju mannu, kas baro jūsu dvēseli, Es 

sagatavoju jūsu sirdis un daru jūs par saviem kalpiem. 

27 Laiki ir mainījušies, un tagad Es jūs atbrīvoju no visa fanātisma un elkdievības, lai jūs Man 

piedāvātu tikai savu garīgumu. 

28 Es sūtu aicinājumu Saviem izredzētajiem dažādos reģionos un meklēju viņus viņu dažādajos 

dzīves ceļos, lai viņi visi apgūtu Mana Vārda garīgo nozīmi, iegūtu skaidru un patiesu izpratni par Manu 

Mācību un to praktizētu savos mīlestības darbos starp saviem brāļiem. 

29 Lai gan pašlaik esat mazi bērni, rīt jūs būsiet mācekļi, līdzīgi otrās ēras mācekļiem, un tāpat kā viņi 

gāja un liecināja par Patiesību, par Maniem brīnumiem un Manu Mīlestību, tā arī jums rīt būs jāiet un 

jāspēj liecināt par Manu Patiesību. 

30 Es jums esmu atklājis tikumus, kas jums jāpraktizē, un ar tām dāvanām, kas jūsu garam piemīt 

kopš radīšanas sākuma, jums ir jākļūst pazīstamiem cilvēku vidū. Tagad Es mācu Savus jaunos 

darbiniekus, kuri rīt sēs šo sēklu visā pasaulē. Pamazām uz Manu Darbu nāk milzīgi ļaužu pūļi, kurus 

piesaista Svētā Gara gaisma, kas šajā Trešajā Laikā sūta Savus starus starp visiem cilvēkiem. 

31 Es esmu nācis "uz mākoņa", lai runātu ar cilvēci, kura, būdama nelokāma savā samaitātībā, nav 

sajutusi Manas pēdas vai Manu klātbūtni, kā arī nav pamanījusi Manu saikni ar jums caur cilvēka intelekta 

orgānu. Es nenogurstoši centīšos viņus pamodināt no letarģijas, un jūs redzēsiet, ka cilvēki pamazām nāks 

no dažādiem ceļiem, lai apvienotos ar jums. Daudzi pievērsīsies spirituālismam, jo tagad Es likvidēju 

fanātismu un elkdievību, cilvēces stagnāciju un apjukumu. 

32 Šī ir Trešā atklāsme, ko pasludināju Es un pravieši. Šis ir laiks, kad Sestās Lampas gaisma 

izgaismo cilvēci. Tas ir apsolītais laiks, kad Man jānāk spožā gaismā, lai piepildītu Savu Vārdu. Es esmu 

atnācis, lai darītu jums zināmu to pašu garīgo un dievišķo likumu, kas vienmēr ir bijis. 

33 Svētā Israēla tauta: Es jūs vienmēr esmu izglābis no faraona verdzības, un es jums saku: Ja jūs 

nevēlaties palikt vergi, nāciet pie Manis, jo Es jums došu spēku un varu salauzt jūsu važas. Vai vēlaties 

kāpt pa debesu kāpnēm, kas ir gatavas jūsu dvēselei? Tad esiet neatlaidīgi, studējiet un iedziļinieties Manā 

Vārdā, lai beidzot izprastu tā būtību un garīgumu, lai jūs iegūtu nopelnus uz šī ceļa, kas jūs aizvedīs pie 

Manis. 

34 Kāds man saka: "Tēvs, es gribu būt Tavs darbinieks, es gribu Tev kalpot, es gribu, lai mans gars 

būtu tuvu Tavam Garam, bet es nezinu, ko darīt, lai pelnītu Tavu piedošanu." Un Es atbildu tai sirdij, kas 

šādi vēršas pie sava Tēva: Atjaunojiet sevi, pamazām atmetiet savus vecos ieradumus, savu piezemētību, 
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lai jūs varētu iemācīties saprast Mani un apzināties savu uzdevumu. Bet ikvienam, kas vēlas atjaunoties, 

nākas iziet cauri daudziem pārbaudījumiem, jo kārdinājums jūs vajā, un, kad tas redz, ka jūs novēršat savu 

dvēseli no nepareizajiem ceļiem, tam nākas pielikt briesmīgas pūles, lai jūs atturētu no jūsu apņemšanās, 

un, ja jūs izrādīsieties vāji, tas izmantos šo vājumu un mēģinās likt jums atgriezties pie vecajiem 

ieradumiem, bet tā nav Mana Griba, lai jūs ļautu tam jūs uzvarēt. Es vēlos, lai jūsu soļi vienmēr virzītos uz 

priekšu, lai jūsu ticība būtu stingra un lai jūsu apņemšanās garīgi pilnveidot sevi būtu patiesa, balstoties uz 

to, ko esat iemācījušies. 

35 Ja tu esi Izraēls, tad tikai tad, ja tu iemācies mīlēt Mani un pielūgt Mani no gara uz garu, lai tava 

pielūgsmes ārējās izpausmes kļūtu arvien mazākas un mazākas, līdz tu sasniedz garīgumu. Mans Gars ar 

laiku atbrīvos jūs no katras sliktas Mana Darba interpretācijas. - Cilvēks ir nepareizi interpretējis Manas 

mācības, Manas doktrīnas, Manus pravietojumus, un Mana griba ir, lai Mana tauta Izraēla parādītos ar 

garīgajām dāvanām un brīnumiem, ko tā iegūst caur savu garīgumu. 

36 Es jūs parādīšu cilvēkiem kā Savus kalpus, kā Trešās Ēras Trīsvienības un Mārijas spirituāļus - 

spirituāļus, jo jums jābūt vairāk garam nekā matērijai; Trīsvienības, jo jūs esat saņēmuši Manu atklāsmi 

trijos laikos; Mārijas, jo jūs mīlat Mariju, savu universālo Māti, kas jūs sargā, lai dzīves ceļā jūs nekrītat 

izmisumā. 

37 Šī izpausme caur cilvēka intelekta orgānu beigsies, bet pēc tam jums Mani jāmeklē no gara uz 

garu, lai saņemtu Manus norādījumus. Tāpēc Es no jums gaidu atjaunošanos, lai jūs varētu sasniegt šo 

garīgo pilnveidošanos. Es turpināšu jūs mācīt savienoties ar Manu Garu, un jūs atdzimsiet, kad būsiet 

sasnieguši to sadraudzības formu, kas ir cienīga ikvienam, kurš sevi sauc par Trīsvienības un Mārijas 

spirituālistu. 

38 Esiet drosmīgi un aizstāviet sevi visos pārbaudījumos ar savām lūgšanām. Mani garīgie labumi 

turpinās izliet pār jums par jūsu neatlaidību un gatavību cīnīties. Jūs nebūsiet vieni, Mana garīgā pasaule 

būs tur, lai sniegtu jums aizsardzību, vadītu jūs un atbalstītu jūs jūsu cīņā. 

39 Es esmu gaisma, kas aicina jūs kopā ar Mani iedegt savu lukturi, lai jūs varētu apgaismot savu garu 

un atklāt tajā Manu Klātbūtni. No tās dienas, kad jūs zināt, kā iedziļināties sevī, jums būs viegli sasniegt 

savu brāļu sirdis. 

40 Pie Mana Vārda "pirmie" raud un "pēdējie" priecājas. - Kāpēc? - Tāpēc, ka "pirmie" kļūst arvien 

nogurušāki un nes sev līdzi arvien vairāk un vairāk brūču, lai gan man jums jāsaka, ka tieši viņi ir tie, kas 

padara savu krustu smagu un kausu rūgtu, ko viņi dzer savā gandarīšanā. Jo Es vienmēr esmu sniedzis 

viņiem Savu palīdzību viņu ceļā, lai viņu dzīves ceļš būtu panesams un viņu soļi būtu stabili. 

41 Jūs ne mirkli neesat palaiduši garām Manu palīdzību, Mans Vārds nav pārstājis izpausties. Es 

nekad neesmu atstājis jūs vienus jūsu pārbaudījumos; pat pie jūsu gultas Mana garīgā pasaule ir nākuši pie 

jums, kad sāpes ir jūs nomocījušas, un tās palīdzības un padoma nav trūcis, lai palīdzētu tiem, kam tas ir 

nepieciešams un kas dienu no dienas nāk pie jūsu durvīm. Intuīcijas, iedvesmas un garīgās vīzijas dāvanas 

ir pamodinājušās jūsu būtībā un izgaismojušas jūsu ceļu. Es esmu bijis kopā ar jums jūsu ikdienišķajā 

dzīvē, un jums nav trūcis dienišķās maizes uz jūsu galda. Taču pēc tam, kad esmu jums devis tik daudz 

Manas mīlestības pierādījumu un uzturējis jūsu tautu mierā, kamēr pasaule ir pārvērsta naida un kaislību 

ugunskurā, jūs joprojām sūdzaties par sava krusta nastu? Ak, Trešās ēras mācekļi, neaizmirstiet, ka krusts, 

ko pasaule reiz uzlika Man, bija veidots no tumsas, nepateicības, izsmiekla un nicinājuma, un Es to 

pieņēmu, jo tie bija Mani bērni, kas Man to uzlika! Turpretī, padomājiet par krustu, ko Es jums esmu 

uzticējis: Cik tas ir mierinoši un viegli, ja zini, kā to panest ar mīlestību! 

42 Ir nepieciešams, lai jūs zinātu savu izcelsmi un mērķi, uz kuru jūsu soļi ved jūs, lai jūs ar mīlestību 

pieņemtu savu likteni un uzņemtu savu krustu, līdz mirsiet no tā, kā to darīja Kristus, jūsu Skolotājs. 

43 Es esmu atnācis šajā laikā, lai runātu ar jums par jūsu izcelsmi, uzdevumu un mērķi, kas jūs gaida 

gara mūžībā. Kas nav sapratis Manu Vārdu un jūtas vājš pēc Manas mācības uzklausīšanas, nav barojis un 

stiprinājis savu garu, vienmēr ir vēlējies pasaules labumus, kas nekad nav būtiski jūsu dzīvē un kas jums 

tiek piešķirti virsū. Kāpēc jūs ļaujat sevi kārdināt pasaulei? Jums ir jāiemācās pacelties pāri zemes likstām, 

jo daudzos gadījumos tās ir tikai sīkumi, bēdas, kurām jūs piešķirat pārāk lielu nozīmi. Ja jūs rūpētos par 

gara labumiem tāpat kā par materiālajiem, jums nekā netrūktu un jūsu attīstība būtu liela. 
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44 Aizmirstiet savu pagātni, izvairieties no visām kļūdām, kas jūs ilgu laiku ir pavadījušas, un tad jūs 

pakāpeniski piedzīvosiet absolūtas pārmaiņas savā būtībā, jo tad jūs būsiet sākuši savu augšupeju 

garīguma virzienā. 

45 Saprotiet, ka Es piedāvāju jums cienīgu vietu gan šeit, uz zemes, kamēr jūs uz tās dzīvojat, gan 

aizsaulē, kad jūs iemitināsieties garīgajā valstībā. 

46 Ko vēl gaidāt, lai spertu izšķirošo soli? Lūdziet, lūdziet, lai jums tas tiktu dots. 

47 Ņemiet Manu mīlestības sēklu savā sirdī un sāciet to kopt, nekad to neaizmirstot, tad tā drīz nesīs 

augļus, kas kalpos jums kā barība jūsu klejojumos. 

48 Runājiet viens ar otru, par sarunas tēmu ņemot Manu Vārdu, bet vienmēr apņemieties viens otru 

pamācīt. Šī viedokļu un zināšanu apmaiņa būs jums noderīga un uzlabos jūsu dvēseli. Es apsolu būt klāt 

šajos garīgās sarunas brīžos, lai jūs iedvesmotu un vienmēr vestu uz sapratni un gaismu, bet nekad 

nepārvērsiet to, kam vajadzētu būt garīgai sadraudzībai, par parastu sarunu, jo tad Mana klātbūtne nebūs ar 

jums. 

49 Es gribu runāt ar tiem, kuri vēl nav sajutuši Manu dziedinošo balzāmu uz sava ķermeņa, un Mans 

Miers nav ienācis viņu sirdīs. 

50 Patiesi Es jums saku: Es izlēju Savu balzāmu uz jums, bet jūs nebijāt gatavi to saņemt. Daži to ir 

noraidījuši, zaimojot, citi - ticības trūkuma dēļ. 

51 Es jums saku, ka jūsu vainas ir piedotas, bet jums ir jāmācās ar nopelniem iegūt tiesības uz visām 

žēlastībām un labumiem, ko jūs lūdzat no sava Tēva. Jo, ja es jums tos dotu, bet jūs neko nedarītu pretī, 

jūsu gars neattīstītos. Ko jūs rīt varētu iemācīt tiem, kas cieš? Kādu pieredzi jūs būtu guvis savos 

izmēģinājumos? Padomājiet par slimniekiem, kuri ir saņēmuši brīnumu no Manis, un jūs atklāsiet, ka katrs 

no viņiem ir ieguvis nopelnus, lai saņemtu atlīdzību. Dažos uzvarēja ticība, citos notika atjaunošanās, citi 

izjuta patiesu nožēlu, vēl citi sodīja sevi par savām vājībām vai lepnumu. 

52 Ar kādu gandarījumu gars ceļas augšā pēc tam, kad ir izcīnījis cīņu un izcīnījis uzvaru! Kādu 

gandarījumu varēja izjust tie, kas bez jebkādiem nopelniem saņēma labumu no sava Tēva? Viņi 

nenovērtētu saņemto, kā arī nezinātu, kā to saglabāt, jo tas viņiem neprasīja ne pūles, ne upurus, lai to 

iegūtu. Bet tas, kurš ir ieguvis mieru pēc lielas cīņas, nepakļauj sevi briesmām to pazaudēt; viņš to sargā 

un sargā. Tas, kurš atgūst veselību, pateicoties atteikšanās un upurēšanās spēkam, vairs nepakļauj to 

briesmām, jo viņš zina, cik daudz viņam maksāja tās iegūšana. 

53 Nebīstieties, jūs, kas nesat Man priekšā savu spēku izsīkumu un savu vāju dvēseli, Es neprasu no 

jums neko neiespējamu. - Klausieties: Šajā dienā Es lūdzu tikai jūsu uzmanību un lūdzu, lai jūs ļautu 

Manam Vārdam ienākt jūsu sirdīs, jo tas atmodinās jūsu snaudošās jūtas un apgaismos jūsu garu, lai ticība 

un cerība degtu jūsu sirdīs kā liesma. Tas ir nepieciešams, lai jūs varētu bruģēt ceļu un brīnums, ko no 

Manis gaidāt, varētu notikt. 

54 Apzinieties, ka jūs vairs nedzīvojat laikos, kad Tēvs jums deva visu bez jūsu pūlēm, jo jūsu garam 

trūka attīstības, pieredzes, zināšanu; ka tagad jums pašiem ir daudz jādara, lai iegūtu to, ko vēlaties vai kas 

jums vajadzīgs. 

55 Vai jūs izmisstat, jo es ar jums tā runāju? Vai jūs, kas esat slimi, zaudējat sirdi? Šobrīd Es dodu 

Savu dziedinošo balzāmu visiem, kas gatavojas uzņemties atjaunotnes, pilnveidošanās, morālās un garīgās 

rekonstrukcijas krustu. Es dāvāju veselību arī tiem, kas drīz aizmirsīs Manu labvēlību, jo viņi pat 

nesapratīs, kāpēc viņu Skolotājs viņus ir dziedinājis. Bet Es viņu dvēselēs jau iepriekš esmu ielicis sēklu, 

kas nākusi no šīs dienas pamācībām, un noteiktā laikā viņiem būs jāatskaitās Man. 

56 Vienu un citu sāpes sasniedz Mani, jo visās Manas Mīlestības daļās ir piliens dievišķā balzama. 

57 Sajūtiet Mani tuvu sev, izveseļojieties un celieties dzīvībā, lai liecinātu par Manu patiesību. 

58 Cilvēki, pravieši nomira, bet no viņu vēsts palika neizdzēšams raksts. Jēzū daudzi no šiem 

pravietojumiem piepildījās, bet pārējiem bija jānāk šim laikam, lai tie piepildītos. 

59 Ir pagājuši deviņpadsmit gadsimti, kopš Es jums devu Savu pēdējo vārdu pie krusta, bet, kad Es 

atkal ļāvu Savu balsi dzirdēt cilvēku vidū, Es atklāju, ka tā vietā, lai mīlētu cits citu, viņi cits citu ienīst, 

neatzīst cits citu par brāļiem un pat nogalina cits citu - tieši tā, kā pravieši pareģoja un Jēzus pasludināja. 

Bet tieši šajā laikā, kad samaitātība ir sasniegusi lielu attīstību, ir radusies tauta ar garīguma sēklu, kurai ar 

pravietisku balsi ir modināt cilvēkus, kurai ar savu varu pār dabas spēkiem un slimībām ir jāsniedz 
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zinātniekiem žēlastības un spēka pierādījumi, un kurai ar savu Gara dāvanu iedziļināšanos ir jāsniedz tiem, 

kas māca reliģiju, savas patiesības pierādījumi. Šīs tautas parādīšanos bija pareģojuši arī pravieši. 

60 Ar šo balss nesēju prāta orgānu starpniecību Es esmu atklājis Sevi, lai ierakstītu jūsu sirdīs Savas 

Dievišķās Pamācības, bet tās savā raupjumā ir līdzīgas akmenim, kurā Es Pirmajā Laikā ierakstīju 

Bauslības Baušļus. 

61 Kad jūs pārdomāsiet Mācības, ko Es jums esmu devis, laiku, kurā jūs dzīvojat, un veidu, kādā Es 

Sevi atklāju, jūs sapratīsiet, ka visu - gan Manu ierašanos, gan laiku, kurā notika Mana parādīšanās, gan 

dienu, kurā tā beidzās, - pavadīja daudzi pārsteidzoši un pārsteidzoši notikumi un notikumi gan cilvēku 

dzīvē, gan garīgajā valstībā. Tad cilvēks visos šajos notikumos atpazīs zīmes, kas kopš tiem laikiem ir 

pasludinātas par Manu atgriešanos. 

62 Zinātnieki, reliģiologi un teologi šajā laikā nespēs atklāt, kā darbojas Mans taisnīgums, bet jums Es 

to esmu atklājis. - Katra cilvēka sirds ir dzīvs pierādījums Manai taisnībai un gudrībai. Reizēm nelaimīga 

cilvēka sirdī slēpjas dvēsele tā, kurš citā laikā nēsājis vainagu uz savas galvas, vai cietumā ieslodzīts tas, 

kurš citā dzīvē atņēmis tautai brīvību. Visa jūsu eksistence ir bezgalīga mīlestības mācība pilnveidotām 

dvēselēm, lai tās varētu sasniegt sava Tēva klēpi kā labprātīgi un paklausīgi bērni. Bet, kamēr vien šī 

tumsa, kas tagad apņem cilvēci, sabiezēs, tik ilgi, kamēr cilvēkus pārņems bailes, viņiem būs jāsauc: 

"Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu mūs esi atstājis?", nesaprotot, ka Mana Gara gaisma ir gatava ieplūst 

viņu sirdīs, tiklīdz viņi pacelsies ticībā. Taču šī tumsa nebūs mūžīga, pat ne pārāk ilga, lai gan cilvēkiem 

sāpju intensitātes dēļ šķiet, it kā tā būtu ilgusi mūžīgi. Pakāpeniski tas kļūs gaisma dvēselēs, un tās kliegs 

prieka pilnas: 

"Hosanna, Hosanna, Kungs ir ar mums!" 

63 Cilvēki, padomājiet par visām šīs cilvēces cīņām, padomājiet par pūļiem, kas plūst uz savām 

dievnamiem, tiecoties pēc Manis! Viņu sirdīs ir neizskaidrojamas ilgas, jo viņu gars gaida Manu 

atgriešanos. 

64 Atjauno savu dzīvi, attīri savu sirdi! Jo Es jums saku, ka garīgajā sfērā dzīvo daudzi gaismas gari, 

kuri tikai gaida, kad jūs sagatavosieties, lai varētu nākt jūsu vidū un nest savu vēsti cilvēcei. Tās ir 

apsolītās un pasludinātās paaudzes, tie būs jūsu bērni un pēcnācēji. Tādēļ Es jums saku, lai jūs pacietīgi 

dzerat savu biķeri, lai mantojums, ko jūs viņiem atstājat, būtu tīrs un lai arī viņi atrastu ceļu, ko bruģējusi 

jūsu mīlestība un ticība. 

65 Vai tie, kas ir dzirdējuši šo vārdu, noliegs to, kad viņiem jautās? - Lai nenotiek tā, ka pēc tam jūs 

rūgti raudājat! Lieciniet ar vārdiem, ar darbiem, ar domām, ar lūgšanām, ar savu klusumu; tas ir jūsu 

uzdevums. 

66 Jūsu Kungs jums saka: Svētīgi tie, kas pilda Tēva gribu, jo, lai gan viņi raudās, kad 1950. gadā 

pēdējo reizi dzirdēs Manu Vārdu, pēc tam viņi redzēs Mani klātesošu "mākonī", un tas vairs nekad 

nepazudīs no viņu redzesloka. 

67 Daudzās jūsu tautas vietās Es esmu ierīkojis lūgšanu namus, lai jūs tajos dzirdētu Manu Vārdu. 

68 Mana tauta ir tikpat pazemīga kā vietas, kurās Es sevi atklāju. Bet Mana griba ir vēlreiz pārsteigt 

cilvēci caur pazemīgajiem un sirds pazemīgajiem; caur viņiem Es darīšu zināmu, ka šis ir gaismas un 

žēlastības laiks. 

69 Mans aicinājums ir sapulcinājis šo tautu, kuru Es pacietīgi esmu sagatavojis savā aizsardzībā, lai tā 

būtu cienīga saņemt Bauslību un nest to cilvēkiem kā Dievišķās Mīlestības vēsti. 

70 Es jums saku, ka grēcinieka atgriešanās atstāj lielu ietekmi uz cilvēku sirdīm, jo tā kalpo kā 

pamudinājums. Tas ir iemesls, kādēļ Es neesmu meklējis taisnos, lai veidotu Savu jauno apustuļu pulku, 

bet gan grēciniekus, lai padarītu viņus par Saviem mācekļiem un pierādītu cilvēkiem, ka viņi ir 

novirzījušies no labestības ceļa un ka viņiem ir iespējams atgriezties uz tā, atjaunojoties un mainoties. 

71 Es sūtīju jums taisnīgu vīru, lai sāktu šo laikmetu, Roku Rojasu, caur kura lūpām runāja Elija, Ceļa 

meklētājs. Viņš bruģēja Tā Kunga ceļu, lai Es varētu darīt Sevi zināmu cilvēkiem un lai jūs dzirdētu Manu 

balsi. Kopš brīža, kad tas izskanēja pirmo reizi, jūs to esat pastāvīgi dzirdējuši un piedzīvojuši Manu 

izpausmi. Nevienam nav teikts, ka viņam ir jāslēpjas, lai Mani dzirdētu, vai ka viņam ir jāatgriežas 

noteiktā vietā, lai veiktu savu misiju. Ne katakombas, ne apslēptas vietas nav bijušas nepieciešamas, lai jūs 

priecētu ar Manu Vārdu un noturētu jūsu dievkalpojumus. Bet es jums esmu mācījis likumu, pēc kura jums 

tagad jādzīvo, proti: "Mīliet cits citu! 
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72 Es jums esmu devis laiku, lai veiktu savu uzdevumu, un lauku bez robežām, lai jūs tajā sētu. Es 

jums neesmu norādījis konkrētu vietu vai konkrētu stundu. Atkal es jums saku: "Dievs ir Gars, un jums ir 

Viņu pielūgt garā un patiesībā." 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 71  
1 Mīļotie mācekļi, šinī laikā jūs esat saņēmuši žēlastību sēdēt pie Mana galda; nāciet un esiet ar 

Mani garā. Glabājiet Manu Vārdu savās sirdīs, un jūs no Manas mīlestības mācības izveidosiet brīnišķīgas 

gudrības piemiņas grāmatu. 

2 Mana Svētā Gara gaisma izgaismos ceļus un tuksnešus, lai cilvēce varētu atrast patieso ceļu, kas ir 

tās garīgās augšupejošās evolūcijas ceļš. Es nāku laikā, kad posts un korupcija ir visaugstākajā plaukumā. 

Mana Mācība jums parādās kā glābšanas šķirsts; pasaule ir sāpju okeāns; vai tad, kad cilvēce redzēs šo 

šķirstu, tā nevēlēsies tajā atrast glābšanu? 

3 Mācekļi, jūs visi zināt tuksnešus un dzīves krustceles, tādēļ esat piemēroti meklēt ļaudis, kas 

ilgojas pēc gaismas. 

4 Ejiet pie "triekas", tiklīdz jūsu sirdīs vairs nebūs "raupjuma". Runājiet ar mīlestību ar tiem, kurus 

skārušas sāpes, un, kad Mana mācība atspoguļosies jūsu sajūtās un jūs jutīsiet mīlestību un līdzjūtību pret 

saviem brāļiem, jūs būsiet progresējuši savā garīgajā attīstībā. Rādiet saviem brāļiem ceļu un 

neapvainojieties, ja viņi beigās no nepateicības atstās jūs vienus. Jūsu gandarījums nāks no apziņas, ka tie, 

kas bija pazuduši, tuvojas Man, un jūs jutīsiet Manu palīdzību savā vientulībā. 

5 Tad manna nāks, lai jūs pabarotu, un jums vienmēr būs, ko dot trūkumcietējiem. 

6 Es tevi mīlu un vēlos redzēt tevi perfektu. Tāpēc Mans taisnīgums tiek atklāts starp cilvēkiem 

nesaudzīgā veidā. Visi iepriekšējie un šķietami aizmirstie Dieva darbi tiks tiesāti šajā laikā, kad 

iemiesotais gars spēs saprast, pieņemt un izprast Manu spriedumu. Ķēniņi, tiesneši, kungi - visi, kas 

jebkādā veidā ir sējuši ļaunuma sēklu savu brāļu vidū, būs klāt Tā Kunga tiesā. Bet Es jums saku, ka tā 

vietā, lai viņus sasaistītu ar važām, atņemtu viņiem gaismu vai pakļautu mūžīgām mokām, - kā cilvēki 

savā nezināšanā varētu domāt, - Es viņiem piešķiršu uzdevumu Savā glābšanas darbā, lai viņi varētu attīrīt 

savas dvēseles, atlīdzināt savus grēkus un saprast, ka Mans taisnīgums izriet no Dievišķās Mīlestības. Ja 

Es izmantoju šos lielos grēciniekus, no kuriem daudzi ir iegājuši jūsu vēsturē, īstajā laikā, lai veiktu 

brālības un miera darbus starp cilvēkiem, tad kāpēc jūs dažkārt uzskatāt dažus no saviem brāļiem par 

šķērsli savā ceļā? Kāpēc jūs vispār vēlaties noņemt no jums paredzētā ceļa tās būtnes, kuras Mana Griba 

tur ir novietojusi? Ak, ja jūs zinātu, ka tieši viņi bieži vien Man kalpo labāk un ka viņi gatavojas jums 

palīdzēt nākt pie Manis. 

7 Lai jūsu sirds ir kā šīs sapulču vietas, kur jūs pulcējaties, lai klausītos Manu Vārdu. Caur kuras 

durvīm ir izgājuši tie, kas ir daudzkārt pārkāpuši, kas ir aptraipījuši savu roku ar sava brāļa asinīm, kas 

slēpj zādzības, apmelojumus un apvainojumus; un tomēr - kad gan Es viņus esmu noraidījis? Vai arī, kad 

viņi vispār ir bijuši atklāti pirms citiem? Žēlsirdīgs maiguma plīvurs ir pārklājis viņu traipus, bet Mans 

Gars ir runājis tikai ar šiem grēciniekiem. Redziet, kā viņi mācās lūgties, klausoties Manu Vārdu, paceļot 

savas domas uz bezgalību, kā viņos mostas sajūta, ka ikviens, kas vēršas pie garīgā, saņem spēku, gaismu, 

iedvesmu un dziedinošu spēku, drosmi dzīvot un mieru. 

8 Svētīti cilvēki, šajos brīžos, kad pasauli satricina karš, es jūs lūdzu, lai jūs stāvat un lūdzaties par 

saviem līdzcilvēkiem, lai līdzjūtat viņu sāpes un sūtāt viņiem gaismas un miera sajūtas. Bet man jums 

jāsaka, ka vispirms jums ir jāmācās mīlēt, kalpot un piedot tiem, kas ir ap jums, lai jūs zinātu, kā mīlēt un 

kalpot tiem, kas ir tālu. Mīliet savu likteni, pieņemiet savu kausu, ar mīlestību uzņemiet savu krustu. 

Neviens nezina, kura dvēsele atdzīvina viņa būtību, un viņš nezina, kas ir viņa izpirkšanas iemesls, kamēr 

viņš atrodas uz zemes. 

9 Gars apgaismos dvēseli, un dvēsele vadīs matēriju. 

10 Atmetiet savas skumjas un bezcerību, jūs visi varat sasniegt apsolīto Tēva namu; Es jums tajā 

palīdzēšu. Kādus vēl labvēlīgākus laikus jūs gaidāt, lai dotos ceļā? Vai jūs gaidāt miera laikus, lai iegūtu 

nopelnus? Patiesi es jums saku, šis ir labākais laiks, lai sasniegtu savu izpirkšanu un iegūt nopelnus. 

11 Cilvēki, es jums saku: Izmantojiet manis dotās dievišķās norādes, jo pēc 1950. gada jūs paliksiet 

bez tām. Saule drīzāk pārstātu spīdēt, nekā nepiepildītos Mans Vārds. Bet tiem, kas to nav saglabājuši savā 

sirdī, nāksies raudāt par savu nepateicību, lai gan tāda nav Mana griba. 

12 Es nemitīgi jūs modinu un ar katru pamācību strādāju ar jums, lai jūs nenovirzītos no ceļa un vairs 

neapgānītu savu dvēseli. 
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13 Neesiet mazticīgi, apzinieties, ka to, ko Es jums apsolīju pagātnē, Es esmu izpildījis Trešajā Laikā; 

savukārt cilvēks nav zinājis, kā pildīt savus solījumus un pienākumus. 

14 Brīžiem jūs saņematies, lai sekotu Man, kad jūtat, ka Es jums palīdzēšu jūsu pārbaudījumos un ka 

Mana žēlastība palīdzēs jums iziet cauri tiem neskarti, bet pēc tam jūs atkal aizmirstat savas nepateicības 

dēļ. 

15 Starp jums ir arī tādi, kas Mani mīl, kas tikai gaida apmeklējumu un vajāšanu laiku, lai pierādītu 

savu uzticību un spēku. Tie būs tie, kas dosies uz dabas spēku nomocītajām zemēm, lai sniegtu savu 

žēlsirdīgo palīdzību trūkumcietējiem. Es liksim viņiem atpazīt īsto laiku, kad doties uz (sava uzdevuma) 

izpildi, un ļausim viņiem sajust savā sirdī vēsti, kas pateiks viņiem, ka ceļojumam nav jāņem otra saišķa 

un ka viņiem jāpaļaujas uz Manu Debesu spēku. 

16 Citi strādnieki tiks sūtīti runāt par Manu darbu citās tautās, un tur viņi pretosies karam ar saviem 

mīlestības darbiem un lūgšanām. Tad, kad pienāks to piepildīšanās laiks, viņi neiebildīs Manai misijai, jo 

viņiem nāksies atstāt savu un savu mantu. Viņiem nevajadzētu ņemt piemēru no bagātā skopja. 

17 Kas žēlojas, ka viņam jāatstāj tas, kas viņam pieder, lai sekotu Man, tas padarīs savu ceļu bēdīgu 

un savu krustu grūtu. Savukārt tas, kurš visu nodod Manā aprūpē ar padevību un uzticību, iegūs mieru un 

spēku cīņā, un, kad viņš atgriezīsies, atradīs visu tādu, kādu to atstājis. 

18 Es jums esmu atklājis garīgās dāvanas, kas jums piemīt, un to, kā jums tās jāizmanto, lai jūs nekad 

neizmantotu tās darbiem, kas nav saskaņā ar Manu Likumu, jo tad jūs nevis dāvātu gaismu, bet izplatītu 

tumsu un maldus. 

19 Nedodiet iemeslu pat saviem radiniekiem jūs nepareizi novērtēt un šķirties no jums jūsu nepilnīgās 

rīcības dēļ. Viņi sapratīs jūs, kad jūs būsiet sapratuši Mani. 

20 Es gribu, lai Mani mācekļi vienmēr būtu gatavi atsaukties cietēja aicinājumam un dziedināt viņu ar 

patiesu žēlsirdību. 

21 Redziet, cik daudz slimu cilvēku ir ap jums, un atcerieties, ka nav tādu māju, kurās nebūtu slimību. 

Redzi, cik daudzi ir apsēstie, kas nesaņem žēlastību no neviena. 

Tur ir jūsu lauki, kur sēt: nesiet savas garīgās dāvanas, nesiet gaismu un atbrīvojiet tos no važām, 

neaizmirstot, ka jums ar mīlestību un žēlsirdību jāizturas arī pret neredzamajām būtnēm, lai jūs varētu tās 

vest uz gaismu. 

22 Kāpēc jūs kļūstat gausi, kad Es jūs pārpludinu ar mieru un laimi? Vai ir nepieciešams, lai sāpes 

vienmēr tevi pavada, lai tava sirds atcerētos Mani un tavs gars paliktu nomodā? 

23 Celieties un vairs negrēkojiet, neslāpiet sevi zemes baudās, jo jums būs jāatbild Man gan par savu 

dvēseli, gan miesu, un pienāks brīdis, kad tas, ko lūgsiet, jums vairs netiks dots, pat ja jūsu saucieni 

pacelsies līdz Debesīm, jo pirmo, otro un trešo reizi jums tas tika dots, bet, neraugoties uz jūsu zināšanām, 

jūs to atstājāt neizmantotu, jo jūs atzīdāt, ka Es esmu Mīlestība pāri visam; bet neaizmirstiet, ka Es esmu 

nemitīgs Savā taisnīgumā. 

24 Vērojiet, jo drīz Es kā tiesnesis ieradīšos pie katras sektas un reliģiskās kopienas un jautāšu katram 

reliģiskajam vadītājam, mācītājam vai garīdzniekam, ko viņš ir darījis ar viņam uzticētajām dvēselēm. Es 

jautāšu, ko viņi ir darījuši ar Manu Bauslību un Manu Doktrīnu, un visas nezāles tiks iznīcinātas. 

25 Iestājieties arī par šīs tautas mieru, kuru Es esmu iecēlis, lai tā klausītos un studētu Manu Vārdu. 

Karš, alkatība, varaskāre un viltus mācības gaida jūsu tautu. Bet Es jūs atbrīvoju no faraona rokām, kurš 

grib jūs padarīt par saviem vasaļiem, jo tagad jūs kalpojat Manai lietai. 

26 Bet, ja jūs no jauna vēlēsieties verdzību, tā jums tiks dota, bet neaizmirstiet, ka jums ir lemts lūgt 

par mieru pasaulē un neļaut karam izraut bērnus no vecāku rokām. Lūdzieties, lai ar jūsu lūgšanu tumsa 

tiktu kliedēta. 

27 Mātes, lūdzieties par cilvēci! Meitenes, palieciet lūgšanā un tikumā! Jūs esat avots, no kura nāks 

rītdienas paaudzes, kas liecinās par Manu Patiesību. 

28 Cilvēki, ne jau vārdi, ko jūs sacījāt savā lūgšanā, atvēra Manu Sirds kambarīti, bet gan jūsu gara 

balss un jūsu sirds pulsēšana. pieņemiet visu, ko es jums nododu, jo es nevēlos, lai šī tauta, kuru es tik ļoti 

mīlu, izjustu jebkādas bēdas vai trūkumus. Nezaudējiet miera drēbes, ar kurām Es jūs apvelku. 

29 Garīgais altāris, kas ir neredzams jūsu materiālajām acīm, vienmēr aicina jūs nolikt uz tā savu 

upuri, kam arī jābūt garīgam. 
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30 Dzirdiet Manu Vārdu, tā ir sēkla, ko jūs sēsiet; tās iekšējā būtība ir mīlestība. Es jums to dodu bez 

jebkādas vērtības pretī. Tā ir dāvana, kas jums tiek saglabāta šim laikam. Es nenoguršu aplaistīt Savus 

bērnus ar mīlestību, un Es nenoguršu gaidīt, kad viņi atgriezīsies labajā ceļā. Taču cilvēcei noteikti apniks 

turpināt sēt naidu, vardarbību un egoismu. Katra naida sēkla, ko viņi sēj, vairosies tā, ka viņu spēki 

nepietiks, lai novāktu ražu. Šis neparedzētais rezultāts, kas ir ārpus viņas cilvēciskajām spējām, apturēs 

viņas elpu aizraujošo un trako gaitu. Pēc tam Es darīšu brīnumu visās sirdīs, ļaujot, lai tur, kur līdz šim 

bija tikai egoisms, rastos mīlestība pret tuvāko. Cilvēki atkal piedēvēs Man visu pilnību, viszinību un 

augstāko taisnīgumu. Viņi atcerēsies, ka Jēzus sacīja: "Neviena koka lapiņa nekustas bez Tēva gribas". Jo 

šodien - saskaņā ar pasaules uzskatiem - koka lapa, dzīvās būtnes un zvaigznes pārvietojas nejauši. 

31 Patiesi Es jums saku: Es pieskaršos jums ar Savu mīlestības zizli, un Es liksim ūdenim izplūst no 

"akmeņiem". Vainas un grēki, kas gadsimtiem ilgi ir apgrūtinājuši cilvēci, tiks piedoti, un dvēselēs 

iestāsies miers. "Nāciet pie Manis, slimie, aklie garā, Mans dziedinošais balzāms ir gatavs ieplūst katrā no 

jums! Nāciet pie Manis, jūs, kas kādreiz bijāt kungi, bet tagad ciešat trūkumus, pazemojumus un ciešanas, 

jūs, kas kādreiz bijāt svētku tērpi un goda zīmes, bet tagad savas asaras slēpjat savas guļamistabas 

noslēgtībā. Tuvojieties Man, jūs, vīri, kas slēpjat savas raudas no sievas un bērniem, lai viņi nezaudētu 

sirdi dzīves priekšā. Atveriet Man savu sirdi un izstāstiet Man visas savas bēdas. Es tev došu atslēgu, 

maizes klaipu un monētu, lai tavs rūgtums pārvērstos priekā." - Šodien jums nekas nepieder, māja, kurā 

dzīvojat un kurā dzimuši jūsu bērni, jums nepieder. Jūs esat kā putni, un jūs nezināt kā, bet jūs dzīvojat! 

32 Tas ir tiesas un apmeklējumu laiks. Apmierinātības laiks, kad jums bija viss, ir pagājis. Iegūstiet 

nopelnus pārbaudījumos, un Es jums piešķiršu taisnību, gaismu un mieru jūsu dvēselei, un viss, kas jums 

nepieciešams uz zemes, jums tiks dots virsū. 

33 Cik daudz ciešanu es redzu jūsu pasaulē! Pat bērns pazīst rūgtuma kausu, un jau agri viņa sirds 

nocietinās. Ziedi nokalst jaunībā, un mati priekšlaicīgi sāk spīdēt sudrabaini balti. Es pieņemu jūsu asaras 

kā dāvanu; tās pulsē pie Manas Žēlsirdības durvīm, un Es tās atveru, lai piepildītu jūs ar cerību un mieru. 

34 Vai jūs nejūtat, ka atgriežaties dzīvē? - Jūs esat Manā priekšā likuši savu vainas nožēlu un 

atzīšanos, zinādami, ka esat uzklausīti un mierināti, jo Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. 

35 Šodien jūs nācāt zem Mana apsolījuma mākoņa, lai atrastu ēnu, un jūsu dvēseli izgaismo spožums, 

ko jums dod Mana mācība. 

36 Jūs dzīvojat laikā, ko pareģojuši pagātnes pravieši un redzētāji, kuru gars tagad redz dievišķā 

Vārda piepildījumu. 

37 Ja jūs būtu garīgi sagatavojušies, jūs bezgalībā spētu redzēt garīgo būtņu pūļus, kas jūsu acu 

priekšā līdzinātos milzīgam baltam mākonim, un, kad no tā atdalītos emisāri vai sūtņi, jūs redzētu, kā tie 

tuvojas jums kā gaismas dzirksteles. 

38 Jūsu garīgais redzējums vēl nav iedziļinājies, un tādēļ Man ar jums jārunā par to, kas ir aiz jums, 

par visu, ko jūs vēl nespējat saskatīt. Bet es jums saku, ka pienāks laiks, kad jūs visi kļūsiet par 

redzētājiem un priecāsieties par to brīnišķīgo dzīvi, kas šobrīd jums šķiet tālu no jums, bet patiesībā vibrē 

tuvu jums, apņem jūs un apgaismo, iedvesmo jūs un nemitīgi klauvē pie jūsu durvīm. 

39 Šīs mācības uzdevums ir sajust visas jūsu būtības snaudošās šķiedras, lai cilvēks jau no šīs 

pasaules varētu ieraudzīt kaut nelielu daļiņu no Gaismas Valstībā, kas viņu gaida. 

40 Daudzus gadsimtus ilgušais materiālisms ir nospiedis cilvēci, taču tas nav tās liktenis. Cilvēks nav 

nolemts mūžīgi palikt bez zināšanām par augstāko dzīvi. Ja viņš vēl joprojām nezina daudzus radības 

spožumus, tas nav tāpēc, ka Dievs tos ir apslēpis no viņa, bet gan tāpēc, ka viņa mīlestība uz pasauli ir 

apžilbinājusi gara acis. Bet tagad viņš atvērs tās gaismai, un tad viņš sapratīs, ka Tēvs vienmēr ir meklējis 

viņu, lai atklātu viņam Patiesās Dzīvības Grāmatas saturu. 

41 Cik spēcīgi būs cilvēki, kad viņi apvienosies ar saviem brāļiem, kas dzīvo gaismas valstībā! Bet, 

lai šis laiks pienāktu, cilvēcei vēl ir jāizdzer daudz rūgtuma. 

42 Sāpes būs ciešanu kauss, kas atjaunos cilvēkos jūtīgumu, cēlumu, šķīstību un garīgumu. Bet 

patiesi, patiesi Es jums saku: ne jūsu Tēvs jums pasniedz šo biķeri, bet jūs paši esat to piepildījuši un jums 

tas ir jāizdzer, lai jūs iepazītu visu savu darbu augļu garšu. Bet pēc šī sprieduma jūs varat pacelties uz 

patieso dzīvi, kuras ceļu izgaismos sirdsapziņas gaisma. 

43 Mīļotie strādnieki, vai jūs esat veikuši sirdsapziņas pārbaudi, pirms piedāvājat Man savus augļus? 
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44 Kāpēc es redzu jūsu vidū raudas? Kāpēc tavās acīs ir asaras?...: Tāpēc, ka jūs nepiekrītat tam, ko 

esat izdarījis. 

45 Nebīstieties, mācekļi, Es pieņemu katru jūsu mīlestības veltījumu, katru jūsu žēlsirdības darbu un 

pat šīs asaras, ko esat izlējuši. Nolieciet savu galvu uz Manis, atpūtieties, klausoties Manu žēlastības 

Vārdu, un jūs atveseļosieties no visām savām brūcēm. 

46 Uzdevums, ko Es jums esmu uzticējis, ir grūts, un tikai tad, kad jūs sadzirdat Manu balsi, jūs ar 

pieaugošu sapratni salīdzināt Manas mācības pilnību ar savu darbu niecīgumu, un tad jums tie šķiet mazi 

un Manis necienīgi. Bet es jums saku, ka tikai jūsu Tēvs var spriest par jūsu darbu godīgumu vai 

negodīgumu. 

47 Jūs saskaraties ar cilvēkiem, kuri dienu pēc dienas meklē pie jums dziedināšanu, padomu, gaismu 

un mierinājumu, un dažkārt jūs baidāties nedot viņiem to, ko Es jums esmu uzticējis. 

48 Man patīk jūsu bailes un dedzība pildīt savu pienākumu, jo tas palīdzēs jums attīstīties, un jūs 

varēsiet attīstīt un izmantot visas dāvanas, ko Es jums esmu devis. 

49 Vai jūs ilgojaties sevi pilnveidot? Tad uzmanīgi klausieties Manas mācības. Neviens nevar jūs 

labot ar tādu mīlestību, gudrību un maigumu, ar kādu to daru es. 

50 Vai vēlaties nomazgāt traipus? Tad ļaujiet Manai žēlsirdīgajai mīlestībai jūs mocīt ar savu gudro 

un perfekto taisnīgumu. 

51 Es jūs nesodīju jūsu brāļu priekšā, nedz arī viņu priekšā jūs atmaskoju. Es zinu, kā ar Savu gaismu 

sasniegt ikvienu dvēseli un slepenībā ar maigu, bet neatlaidīgu balsi uzrunāt ikvienu sirdi. 

52 Pienāks dienas, kad Mans Vārds izpaudīsies stingrāk, jo jo ilgāk jūs klausīsieties Manu mācību un 

pieņemsiet Manus baušļus, jo lielāka būs jūsu atbildība. Ja jūs nevēlaties, lai Skolotājs runā ar jums stingrā 

tonī, jūs varat no tā izvairīties ar savu paklausību, paklausot Maniem rīkojumiem, neļaujot, lai šī svētīgā 

izpausme jums kļūtu par ierastu ikdienas parādību, un esiet nenogurstoši žēlsirdības, gaismas un miera 

sējēji. 

53 Ļaujiet Manam Vārdam atbrīvot jūs no traipiem un netīrumiem un negaidiet, ka sāpes jūs attīrīs. 

Šeit, Mana Vārda apakšā, jūs atradīsiet visu, kas jums nepieciešams, lai saprastu, kā perfekti praktizēt 

Manu Doktrīnu un ticēt, lai piepildītos jūsu Izpirkšana. 

54 Kad sperat izšķirošu soli ceļā uz garīgumu, atcerieties, ka pēc jums nāks nākamās paaudzes, kurām 

būs jāsasniedz vēl lielāks progress. Jūs paliksiet kā stingri pamati, lai jūsu brāļi varētu uz tiem celties 

ticības pilni. 

55 Jūs veidosiet jaunu apustulību Manā darbā. Ļaujiet sevi iedrošināt ar to cilvēku augsto piemēru, 

kuri Man sekoja Otrajā laikmetā. Bet, kad jūs sapratīsiet, ka dažiem no viņiem ir bijuši vājības brīži, kuru 

dēļ viņiem trūka spēka, rūpējieties, lai jūs nekristu šajās kļūdās. Nebīstieties kā Pēteris, lai jūs nenoliegtu 

Mani, un nedziediet sapņus par zemes slavu vai varenību, lai jūs nenodotu Manu Darbu par nožēlojamu 

naudu kā Jūda Iskariots, un nekad nešaubieties par Manu Klātbūtni kā Toms, lai jūs neizjustu sāpīgus 

sirdsapziņas pārmetumus. 

56 Ziniet, ka Es jūs mīlu, jo Es jums atklāju šo mīlestību katrā Savā Vārdā, bet neaizmirstiet, ka Es 

pret jums izturēšos arī bargi, lai jūs atturētu no jūsu kļūdām vai no jūsu stūrgalvības lietās, kas nepiedien 

Maniem mācekļiem. - Ko jums trūkst, lai jūs būtu Mani labi mācekļi? - Jums ir viss. Apskaujiet savu 

krustu, nesiet to ar mīlestību, jo ar to jūs pacelsieties gaismā, kas gaida jūsu dvēseli, kad jūsu uzdevums 

būs pabeigts. 

57 Jūsu prieks ir ļoti liels, kad jūs redzat, ka Mana mīlestība sagatavo jaunus saprašanas orgānus, caur 

kuriem Es jums došu Savu Vārdu, jo jūs saprotat, ka jums netrūks mannas tuksnesī. Šis Vārds būs barība, 

kas dos jums spēku sasniegt Apsolītās zemes vārtus. 

58 Cilvēki, jūs lūdzieties, Mana balss aizved jūs no pasaules un palīdz jums iekšēji pacelties. Cik 

reizes jums ir nācies gaidīt brīdi, kad pie jums nāks Mans stars, lai varētu lūgties, jo agrāk jūs to nespējāt. 

Pievērsiet uzmanību tam, kā jūsu dvēsele jūt Manu Klātbūtni arvien tuvāk un tuvāk, kad tā attīrās. Jau ir 

pagājis laiks, kad jūs Mani jutāt tālu, kad jūs uzskatījāt Mani par Ķēniņu, kas nevar pie jums nākt, jo 

uzskatījāt sevi par necienīgu un nožēlojamu. Tāpēc Es esmu nācis trīs reizes, lai padarītu Sevi pilnībā 

atpazīstamu cilvēkam. 

59 Šodien Es jums saku: sagatavojieties iekšēji, lai jūs varētu sajust Manu mīlestību un saprast Mani. 

Tie, kas prot sevi garīgi izprast, visur atklāj Manas pēdas un ik mirkli jūt Manu klātbūtni sevī. 
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60 Nenogurstoši nāciet, lai dzirdētu Mani. Es dodu jums nepieciešamos ieročus, lai jūs varētu pārvarēt 

šķēršļus un slikto ietekmi, kas var kavēt jūsu ceļu. Pārvariet pasauli, pārvariet sevi, un jūs sasniegsiet 

Mani. Cīnieties, un es jūs neatstāju jūsu cīņā. 

61 Tā nebija nejaušība, kas jūs atveda šurp, lai dzirdētu Mani šajā laikā. Tā bija Mana Tēvišķā 

mīlestība, kas jūs izvēlējās no milzīgā cilvēku skaita, jo garīgi Es jūs atzīstu par pirmdzimto. Mans likums 

un Mana taisnība jau sen nolaidās pār jums. Ar jums bija praviešu likums un Jēra asinis. Tagad pār jums ir 

Mana Svētā Gara gaisma, kas jums izskaidro noslēpumus. 

Pagātnē Es no jūsu dvēselēm izveidoju tautu - tautu, kas ir apslēpta starp cilvēkiem šajā laikā, kurā tā ir 

iemiesojusies. Šodien rase, asinis, vārds, ciltis jūs nesavieno, viens pat nezina, kur atrodas otrs, un tomēr 

jūs vienos Gars. Tevi var atklāt tikai Mans vērīgais skatiens, bet ne zemes valdnieku skatiens. Kas varētu 

jūs atrast, lai aizvestu verdzībā, cietumā? 

62 Lai gan Es tevi esmu nosaucis par pirmdzimto, negaidi, ka kāds tavā priekšā tev piekāpsies, 

nevienu nepazemini. Tikai es zinu, kurš ir "pirmais" un kurš "pēdējais" uz šī ceļa. Bet, kā es jūs esmu 

darījis par mantiniekiem, tā arī jūs dariet par mantiniekiem savus brāļus. Apvienojieties garā, iztēlē, 

domās. Veidojiet savā starpā mīlestības un labas gribas saites, tad jūs būsiet stipri un neviens jūs vairs 

nepazeminās. Faraoni, ķēniņi, ķeizari un katli bija pār jums pagātnē, kad Mana tauta bija vāja. Kas jūs 

apspiedīs šajā laikā, ja jūs nekļūsiet vāji? Lai izpildītu Manu Likumu, jums nav jānoliedz cieņa pret kādu. 

Jūs nedrīkstat noraidīt ne zinātniekus, ne arī kādas konfesijas vai reliģijas garīdzniekus. Tavs uzdevums ir 

tikai darīt zināmu atklāsmi, ko Es tev esmu atnesis. 

Es runāju ar jums šādā veidā, jo, kad Es jūs radīju, Es ievietoju jūsu būtībā Savu pilnības sēklu. Es 

gribu, lai jūs ar saviem darbiem būtu līdzīgi Man. Neapmierinieties ar to, ka esat līdzīgi Manai 

Dievišķībai, ja jums piemīt gars, intelekts, sirdsapziņa un citas īpašības, jo tas viss ir Mans darbs. 

63 Es jums nepiedāvāšu augļus un neteikšu: "Ēdiet tos, un jūs būsiet kā dievi!" Es jums esmu sacījis: 

"Ēdiet šo maizi, lai jūs dzīvotu Manā žēlastībā." Bet kāpēc cilvēks ar saviem darbiem nav kļuvis līdzīgs 

savam Skolotājam...? Jo materiālismā viņš sevi ir izkropļojis garīgi un morāli, un, kamēr vien viņš ilgojas 

pēc zemes godības, viņš nevar iemantot Apsolīto zemi. 

64 Es teicu, ka drīzāk kamielis izies cauri adatas acij, nekā bagāts laupītājs ieies debesīs. Bet, ja kāds 

Man jautā, vai tas, kurš bija bagāts, ir nolemts nekad nepiedzīvot Manas Valstības svētlaimi, Es viņam 

saku: tiklīdz šī sirds būs atbrīvojusies no alkatības, egoisma un materiālisma, viņš vairs nebūs bagāts 

mantrausis, un tad viņš varēs ieiet Manā Valstībā. Mans taisnīgums nevienu nenosoda, un noteikti ne 

mūžīgi. Uguns, par kuru jums runā Raksti, ir nepielūdzama sirdsapziņa, kas degs kā uguns, līdz tā būs 

attīrījusi dvēseli no visiem traipiem, un šī uguns beidzas, tiklīdz grēka pēdas ir pazudušas. Saprotiet, ka ne 

es izsaku jūsu spriedumu, bet gan jūs paši. 

65 Laiks, kurā jūs tagad ieejat, ir laiks, kad jūs atklāsiet dārgumu, ar kuru Mana Tēvišķā mīlestība 

apveltījusi katru cilvēku un kuru neviens uz zemes nav jums mācījis atklāt. Drīzāk šīs mācības no jums 

slēpa un slēpa cilvēki, baidoties, ka jūs paši sevi atpazīsiet. Bet tagad Es esmu atnācis, un Es zinu, ka 

dvēseles un gara attīstības ceļā neviens nepazudīs, un Es jūs mudinu turpināt pētīt, pētīt un atpazīt savu 

būtību, kas ir sākums, lai atrastu un atpazītu Mani. Kurš varētu jums liegt ieskatīties savā iekšējā būtībā? 

Kas varētu piedzīvot jūsu garīgās sadraudzības brīdi ar Mani? Kas varētu aizvērt acis patiesības gaismai? 

66 Jūs atklājat sevi un caur Garu saņemat atklāsmi par garīgo dzīvi. Kurš no tiem, kas pamodušies un 

apcerējuši šo gaismu, spētu iet pret savu garu? Kurš uzdrošinātos atņemt ķermenim eksistenci pēc tam, 

kad ir nojautis, kas ir Aizsaulē? Zini, ka tā nebija akla nejaušība, kas tevi sūtīja uz zemi. Nekas nenotiek 

bez Manas gribas. Es esmu jūs šeit sūtījis, lai jūs būtu miera sargātāji, kas jums jādala ar saviem brāļiem ar 

lūgšanu, vārdu, domu palīdzību, jo jūs no gara uz garu sazināties ar Manu Dievišķību. 

67 Uzskatiet karu, badu, mēri un nāvi par drūmu bēru procesiju, kas dodas no tautas uz tautu, sējot 

bēdas, postu un iznīcību. Cīnieties pret karu, jums ir mīlestības un žēlsirdības ieroči. Jūs jau tagad varat 

būt Manas Miera Valstības subjekti šajā pasaulē, ja mīlat cits citu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 72  
1 Svētīgi tie, kas ar Gara acīm godbijīgi un pazemīgi iedziļinās dievišķajās atklāsmēs, jo viņu liecība 

par Manu izpausmi kā Svētā Gara liecība būs patiesa. Ejiet pie cilvēkiem un sējiet Manas mīlestības sēklu 

pat neauglīgos laukos un laistiet to ar Manas mīlestības ūdeni. 

2 Šobrīd ir daudzi, kas redz garīgo, bet nedomājiet, ka viņi visi Mani mīl. Es jums jau iepriekš esmu 

teicis, ka ne katrs, kas Man saka: "Tēvs, Tēvs!", Mani mīl, bet gan tas, kas klusībā rāda žēlsirdību saviem 

brāļiem un pazemīgi ar Mani sarunājas. 

3 Garīgās redzes spēja ir Svētā Gara dāvana. Bet, kamēr vieni ir pazemīgi un dreb no prieka un 

bailēm par redzējumiem, citi lepojas ar dāvanu, kas viņiem piemīt. 

4 Kāpēc ir mācekļi, kas tiecas pēc pirmajām vietām, lai gan Es nevienu pie sava galda nevirzu? Es, 

kurš esmu Skolotājs un kuram vajadzētu ieņemt goda vietu pie galda, ieskauts Savu bērnu mīlestības, 

ieejot katra no viņiem sirdī, dažos atradu tiesu, kur tiek tiesāti Mani vārdi un darbi, citos - tumšu cietumu, 

kur Mani skandina un izsmej, bet citos - krustu, kas gatavs jaunam upurim. 

5 Daži no Maniem bērniem cieš, redzot to cilvēku neizpratni, kuri vienmēr nepakļaujas Maniem 

rīkojumiem un norādījumiem. 

6 Tomēr, neraugoties uz tik lielu egoismu, ir daži, kas apmeklē cietumnieku viņa kamerā, slimnieku 

viņa nometnē, un daži steidzas uz slimnīcām, lai atnestu gaismas staru tiem, kas tur aizmirsti cieš. Tie, kas 

šādi darbojas, mīl Mani savā tuvākajā un godina Mani ar saviem darbiem. 

7 Nomieriniet savu prātu, apdomājiet, ka mirkļi, kuros jūs esat Mani klātesoši šajā izpausmē, jau ir 

īsi. 1950. gads jau ir pavisam tuvu, un es redzu, ka jūs joprojām esat iegrimuši dziļā letarģijā. Iemesls ir 

tāds, ka jūs dzirdat Manus vārdus caur grēcīgu miesu, kā jūsu, un tādēļ tie jums nav tik ticami, kā tiem 

pienākas. Bet pienāks diena, kad piepildīsies Mans pravietiskais vārds, un tad jūs nožēlosiet savu 

neizpratni. 

8 Šis ir bijis Manis pasludinātais laiks, kurā Es runāju ar cilvēci; pēc tam pienāks jūsu laiks. Bet, ja 

jūs aizvērsiet savas lūpas un nepaziņosiet Manu mācību, akmeņi runās un dabas spēki jūs pamodinās. 

9 Cilvēki, es vēlos jūs atbrīvot no sāpēm, kas jūs nomāc. Atbalstiet Mani šajā darbā: vai jums ir 

griba to darīt? Tad mācieties no Manis, klausieties Manas pamācības, izmantojiet šo laiku, kas jums ātri 

paies. 

10 Ja ēdamistaba paliek tukša un galds tukšs, tad lai iemesls ir tas, ka mācekļi izklīda pa visiem 

četriem vējiem un izplatīja Labo vēsti, nevis tas, ka viņi novērsās no Manis un neklausīja Manam 

aicinājumam. 

11 Es jums apsolu, ka pēc Manas aiziešanas, bet pirms jūs izklīdīsiet pa pasauli, Es nāksim garā, lai 

dotu jums gaismu, kas ļaus jums saprast visu, ko Es jums esmu atklājis ar Savām mācībām, un lai dotu 

jums nepieciešamo spēku jūsu uzdevuma veikšanai. Šajos brīžos Svētā Gara gaisma būs ikvienā prātā; 

daži Mani redzēs, citi dzirdēs, un visi garīgi jutīs Manu Klātbūtni. 

12 Padariet sevi šīs žēlastības cienīgus; neviens no Maniem vārdiem nepazudīs no jūsu sirds, jo jūs 

varētu iekrist aizliegtos ceļos. 

13 Mācieties tagad, piepildiet savu garu ar Manu gaismu, jo pienāks brīdis, kad jūs sajutīsiet impulsu 

doties ceļā un izpildīt savu uzdevumu. Bet ko gan var mācīt tas, kurš neko nav iemācījies? Vai akls cilvēks 

var vadīt otru aklo? 

14 Ar patiesu ticību jūs jūtat, ka Es esmu jūsu vidū, bet jūs jūtaties nespējīgi darīt lielus darbus savu 

brāļu labā. Bet patiesi Es jums saku, ka, neskatoties uz jūsu aukstumu, šajā laikā jūsu vidū radīsies 

mācekļi, kas atmetīs visu, lai sekotu Manam ceļam, gluži kā grēcīgās sievietes, kas pēc Mana vārda sāk 

jaunu dzīvi, vairs negrēko un ir piemērs saviem brāļiem un māsām. 

15 Ziniet, ka Sestā zīmoga gaisma apgaismo jūsu garu. Grāmata ir atvērta, jo zīmogi ir noņemti no 

pirmā līdz sestajam. Tagad Es pulcēju tos, kas nesīs Manu Zīmi, lai uzticētu viņiem ļoti grūtu uzdevumu. 

Šī perioda beigās Es uzņemšu tos, kas to būs izpildījuši, bet tos, kas nebūs ievērojuši Manus norādījumus 

vai būs tos viltojuši, Es ļoti bargi nosodīšu, un Mans Vārds būs bargs pret viņiem. 

16 Cilvēki, saprotiet, ka jums vairs nevajadzētu tērēt laiku sīkumiem, nevajadzīgu bagātību iegūšanai 

vai jauniem pasaulīgiem piedzīvojumiem. Saprotiet, ka katrs mirklis, ko Es jums dāvāju, ir gaisma un 

progress jūsu garam. 
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17 Mana Klātbūtne pārsteidz šo cilvēci, kas nav gatava Mani uzņemt. Mana izpausme Garā šajā 

Trešajā Laikā sakrīt ar zinātnes lielāko materiālismu, kas ir sasniedzis savu kulmināciju. Es redzu ieročus, 

ar kuriem cilvēki gatavojas cīnīties pret Manu Mācību, - to ir viņu zinātne, filozofija, materiālistiskās 

teorijas, pašlabums, ambīcijas un augstprātība. Bet man pieder zobens, kas ir patiesība, kuras spožajam 

mirdzumam neviens nevar pretoties. Tās gaisma izgaismos cilvēci šajā laikā, atklās visu, kas ir viltus, un 

kliedēs tumsu. Kad Mana gaisma spīdēs uz visiem ceļiem un patiesība būs visās dvēselēs - kurš vēl spēs 

dot patvērumu meliem? Kas spēs maldināt savu brāli? 

18 Cilvēka sirds ir nocietinājusies, līdz galu galā tā ir kļuvusi nejūtīga pret garīgo, kas ir tās iekšējā 

būtība un tās izcelsme. Es jums saku: Kamēr Mana Tēvišķā Mīlestība klauvē pie jūsu sirds, nesaņemot 

atbildi, radības, kas ir zemākas par cilvēku, un visas radītās lietas jūt Radītāja klātbūtni. Es runāju ar 

kalniem, un tie Man atbild; Es runāju ar putniem, un tie Man atbild ar prieku; Es svētīju laukus, un tie klāj 

ziedu paklāju. Savukārt, ja es runāju ar cilvēkiem, tad, lai mani sadzirdētu, man viņu acu priekšā jāmirst kā 

cilvēkam. Bet Es esmu nācis no jauna, jo zinu, ka viņu gars pacelsies pie Manas mācības gaismas, lai 

atgrieztos uz patiesā ceļa. 

19 Mīļotā tauta, Es jums dodu Israēla vārdu, jo Es jums atkal esmu devis Savu Bauslību un iemācījis 

jums pilnīgu Dieva pielūgsmi. Jūs bijāt tālu no dabas spēku un zvaigžņu pielūgsmes, kā to darīja senie 

cilvēki, tomēr es atklāju, ka šajā laikā jūs esat ieslīguši jaunā elkdievībā. Manam Vārdam bija jācīnās pret 

jūsu kļūdām, un joprojām daudzās sirdīs ir saglabājušās agrāko paražu, ticību un tradīciju saknes. 

20 Kur ir zelta un sudraba elki, ko cilvēki darināja agrāk, un kur ir dievi, kurus radīja cilvēku iztēle? 

No nepilnīgi uzceltajiem altāriem pamazām krīt akmens pēc akmens. 

21 Šodien es nāku pie jums ar mācību, kuru, kad jūs to sapratīsiet, ir visvieglāk izpildīt, pat ja pasaulei 

šķiet, ka to nav iespējams īstenot. Es mācu jums mīlestības kultu pret Dievu caur jūsu dzīvi, jūsu darbiem 

un garīgu lūgšanu, kas netiek izrunāta no lūpām kādā noteiktā vietā, un tai nav nepieciešamas kulta 

darbības vai tēli, lai tā būtu iedvesmota. 

22 Tā nav Mana griba, lai jūs turpinātu dzīvot tumsā. Tāpēc Es jums esmu sūtījis Savu gaismu un 

aicinājis jūs no gara uz garu komunicēt ar savu Dievu. 

23 Mana mācība māca jums redzēt Mani tuvu kā mīlošu Tēvu, nevis kā tālu Dievu, kā Mani uztver 

lielākā daļa cilvēces. Tā arī parāda jums tīrāko, vienkāršāko un drošāko veidu, kā ieiet Manā klātbūtnē. 

24 Cilvēki, es jums dodu perfektu pamācību. Centieties pacelties, cīnieties, lai uzkāptu kalnā, 

attīrieties, lai jūsu dvēsele atbrīvotos no pasaulīgām kaislībām un piedzīvotu laimi, kas rodas, dzīvojot 

Bezgalībā. Saprotiet, ka jūsu dvēsele alkst un slāpst pēc Manas mīlestības, lai tiktu pabarota reģionos, kur 

valda Mana spēka vibrācijas, Mans mīlestības gars un Mans universālais spožums. 

25 Ja jums ir izdevies pavirzīties dažus soļus uz priekšu, nekļūstiet iedomīgi, jo uzskatāt sevi par 

zemes pirmajiem cilvēkiem, patiesības īpašniekiem. Neaizmirstiet, ka bez pazemības visi jūsu darbi būs 

viltus. 

26 Es gribu, lai jūs izceltos ar aktīvu labdarību, ar garīgumu, ar tikumiem, lai ar savu dzīvi dotu 

cilvēcei vislabāko liecību, ka jūs esat "Izraēls", Dieva tauta, kuras klēpī Mans Vārds aicina ieiet ikvienu 

dvēseli. 

27 Šodien jūs vēlaties paskaidrot, kāpēc esat Izraēla, bet jums nav argumentu; jūs vēlaties paskaidrot, 

kāpēc esat spirituālisti, bet jums trūkst vārdu. Jūs mēģināt izskaidrot, kādas ir jūsu garīgās dāvanas, bet 

jums trūkst pierādījumu un garīgās attīstības, lai tās pārliecinoši izskaidrotu. Bet, kad jūsu augšupejošā 

evolūcija kļūs patiesa, vajadzīgie vārdi lidos pie jums, jo jūs ar saviem mīlestības darbiem parādīsiet, kas 

jūs esat, kas jūs ir mācījis un kurp jūs ejat. 

28 Cilvēcei tuvojas pārsteigumu un negaidītu notikumu pilni laiki. Es gribu, lai šī tauta zinātu, kā 

pareizi interpretēt šos notikumus, jo viss, kam jānotiek, jums ir atklāts Manā Vārdā. 

29 Jūs atrodaties Mana Darba dievišķajā tīģelī, lai jūs pārbaudītu un sagatavotu. Taču sāpju priekšā 

nekrītiet izmisumā, jo ir nepieciešams, lai jūs būtu noslīpēti. Mācieties pacietīgi iztukšot ciešanu kausu, lai 

jums būtu tiesības mierināt tos, kas cieš, un lai jūs nepeltu sāpes. Jo, kad jūs to sajutīsiet sevī, jūs spēsiet 

labāk izprast savu brāļu dzīvi. 

30 Es jūs mācu, lai jūs drīz kļūtu par dvēseles un ķermeņa ārstiem. Bet zini, ka Manā priekšā tas, kas 

dziedina dvēseli, ir svarīgāks par to, kas dziedina tikai ķermeņa sāpes. 
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31 Vīriešiem, sievietēm un bērniem, kas klausās Manu Vārdu, Es saku: Saglabājiet to savās sirdīs un 

atcerieties Manas mācības un baušļus savas sirdsapziņas gaismā, jo rīt tie būs ieroči, kas jums kalpos, lai 

izplatītu mācību un darītu zināmu to, kas būs jūsu mīlestības un pestīšanas krusts, lai Es varētu jums sacīt: 

Esiet svētīti, jo jūs arvien vairāk un vairāk atpazīstat patieso Gara ceļu, no kura daudzi ir novirzījušies, jo 

tas ir garš, un kas tad sacīja Man: Kungs, mēs nevaram Tev sekot. 

32 Daudzi ir tie, kas Mani klausās, bet maz ir to, kas Man seko, un tos Es izmantoju, lai iedrošinātu 

tos, kas ir novirzījušies no šaurā ceļa, lai aklie redzētu, kurli dzirdētu, klibi staigātu un "mirušos" 

uzmodinātu. Caur Saviem kalpiem Es esmu darījis un turpinu darīt brīnumus cilvēku vidū, lai pamodinātu 

viņus no dziļā miega. 

33 Otrajā laikmetā jūs atstājāt Mani vienu uz krusta, kad Es dzēru žults un etiķa biķeri, un tikai Manas 

asinis tika izlietas Golgātā. Bet tagad jūs Mani pavadīsiet ar savu krustu un jums būs jūsu Kungs kā palīgs, 

tāpat kā Man bija cilvēks, kas sāpju ceļā palīdzēja nest krustu. Tava dzīve ir rūgtuma ceļš, pa kuru tu krīti 

un atkal soli pa solim celies, līdz sasniegsi kalna virsotni, kur vari teikt savam Tēvam: "Kungs, Tavās 

rokās es nododu savu garu." 

34 Kas ir tie, kas seko Man līdz galam, bez lielīšanās? Jūs nezināt. - Kuras no tām tur nokļūs? 

Skolotājs jums saka, ka visi, vispirms vieni, pēc tam citi. Vieniem ar mazākām sāpēm, citiem ar lieliem 

upuriem - atkarībā no katra izvēlētā ceļa un no tā, kā viņš pa to iet. 

35 Taisnais ceļš ir visīsākais; to bruģē gaisma, mīlestība un tikums. Tas ir likuma ceļš. 

36 Kļūdainie ceļi paildzina attīstības gaitu, bet galu galā jūs visi nonāksiet pie manis. 

37 Jūs nezināt miera vietu, kuru sasniedz tās dvēseles, kas sasniedz "kalnu augstumu", bet jums ir 

ticība, ka Apsolītā zeme pastāv, un tādēļ es jums saku no jauna: Svētīgi tie, kas ir ticējuši, neredzēdami. 

38 Jau no seniem laikiem pravietojumi jums vēstīja, ka šajā laikā visas acis Mani redzēs - gan 

grēcinieku, gan dievbijīgo acis, bet Jēzu cilvēka veidolā visi neredzēs. Mana klātbūtne būs redzama ar jūsu 

ticības, mīlestības un garīgā pacēluma acīm. 

39 Mana balss rezonēs jūsu būtības dziļākajā iekšienē, un jūs jutīsiet, ka es dzīvoju kopā ar jums. Bet 

jums ir jāattīra savas sirds kambaris, lai jums nebūtu kauns Mani tur uzņemt, kad tas ir aptraipīts. 

Meklējiet savu garīgo brāļu palīdzību, un viņi palīdzēs jums sagatavoties. 

40 Jūs jau esat sākuši savus klejojumus garīgās evolūcijas ceļā, turpiniet tos bez bailēm. Es esmu jūs 

iedrošinājis pārbaudījumos, ko esmu jums uzlicis. Kāds cilvēcisks spēks varēja izcelt to, kurš bija iekritis 

bezdibenī? Kas varēja padarīt iespējamu neiespējamo, kas notika jūsu dzīvē? Kas varēja iznīcināt 

kārdinājumu lamatas, kas aplenca tavu dvēseli? 

41 Es esmu vienīgais, kas var veikt šos darbus jūsu vidū, neprasot par to atlīdzību. Es neuzskaitīju 

Savus labumus, lai lielītos ar to, ko Es jums dodu, bet gan tāpēc, ka Es nevēlos, lai Mana mācība paliktu 

nepamanīta un lai jūsu gars to saprastu un izprastu. Es vēlos, lai jūsu sirds kļūtu laipna, lai tā palīdzētu 

dvēselei darīt labus darbus un sēt savu brāļu ceļu ar mīlestību un žēlsirdību. 

42 Uz šīm pieticīgajām tikšanās vietām, kur dzirdat Manu Vārdu, jūs nākat kā uz skolu, kur jums ir 

jāmācās tas, kas jums vēlāk jāīsteno praksē savā dzīves ceļā. Saprotiet, ka, tikai uzklausot norādījumus, jūs 

vēl neesat izpildījuši savu uzdevumu. Es jums uzticu pasauli, lai jūs tajā izplatītu Manas mācības sēklu. Es 

jums uzticu jūsu mājas, Es jums norādu darbības jomas un ceļus, pa kuriem jums jāiet. Cietumi, slimnīcas, 

bērnu nami, vietas, kur valda netikumi un izvirtība, ir piemērotas darbības jomas jūsu lūgšanai un 

žēlsirdības darbiem. 

43 Uzvariet paši sevi, un ceļš jums kļūs viegls. Tad jūs spēsiet sakaut zvēru, ko mans apustulis Jānis 

redzēja savā Atklāsmes grāmatā. 

44 Daudzas reizes jūs esat gribējuši dot zvērestu sekot Man, bet Es esmu aizzīmogojis jūsu lūpas, lai 

tās neizsaka zvērestu. Citi no jums vēlējās pierakstīt solījumu, ka vienmēr Mani mīlēs, bet Es esmu 

apturējis jūsu pildspalvu, jo Es gribu, lai tas būtu jūsu gars, no kura rodas neatsaucama apņemšanās sekot 

Man. 

45 Ja jūs varētu uz mirkli ieraudzīt savu garu, jūs būtu pārsteigti, uzzinot, kas jūs esat; jūs brīnītos par 

tā gaismu un sajustu cieņu pret sevi. Bet, lai gan jūs to neredzat ar sava ķermeņa acīm, ticiet tai, jo tā 

izpaužas, un tad jūsu ķermenis vairs nebūs ne gūsts, ne šķērslis tās pacelšanai. Atcerieties, ka jūsu garam 

kā būtnei, kas līdzinās Radītājam, ir lemts darīt darbus, kas ir cienīgi Tam, kurš tam devis dzīvību. 
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46 Tagad vairāk nekā jebkad agrāk jums ir jāsavāc spēki, lai nodrošinātu savas dvēseles nobriešanu, 

kas daudziem no jums ir atstājusi sāpju, bēdu un asaru pēdas. Bet tagad, kad esat atstājuši grēka pilsētu un 

soli pa solim tuvojaties jaunajai zemei, kas ar mīlestību jūs gaida, - neatgriezieties atpakaļ, ejiet uz mērķi. 

47 Padomājiet par maldīgu cilvēci - maldīgu tāpēc, ka lielās reliģiskās kopienas, kas sevi dēvē par 

kristiešiem, piešķir lielāku nozīmi rituāliem un ārējam, nevis pašai Manai mācībai. Tas Dzīvības Vārds, ko 

Es apzīmogoju ar mīlestības darbiem un ar Asinīm uz krusta, vairs nedzīvo cilvēku sirdīs, tas ir ieslēgts un 

mēms vecās un putekļainās grāmatās. Un tā ir "kristīgā" cilvēce, kas nesaprot un nezina, kā sekot Kristum. 

48 Tāpēc man šajā laikā ir tikai daži mācekļi - tie, kas mīl savus brāļus, kuri cieš, tie, kas atvieglo 

sāpes, tie, kas dzīvo tikumībā un sludina to ar savu piemēru: Tie ir Kristus mācekļi. 

49 Kas zina Manu mācību un to slēpj vai dara zināmu tikai ar lūpām, bet ne ar sirdi, tas nav Mans 

māceklis. 

50 Es neesmu atnācis šajā laikā, lai meklētu akmens tempļus un darītu Sevi zināmu tajos. Es meklēju 

dvēseles, sirdis, nevis materiālas svētku drēbes. 

51 Es ar žēlsirdību raugos uz tiem cilvēkiem, kuri noliedz Manu eksistenci, jo ir apmaldījušies uz 

zinātnes ceļiem. Es neuzskatu par ienaidniekiem pat tos, kas cenšas Mani iznīcināt cilvēku sirdīs; Es viņus 

mīlu un piedodu, jo viņi ir Mani ļoti mīlētie bērni. 

52 Iedziļinieties Manā Vārdā, bet dariet to ar cieņu un neprasiet zināt to, ko var zināt tikai jūsu Kungs. 

Bet izjūtiet bezgalīgo prieku, zinot, ka jums ir pilnīga, gudra un taisnīga Būtne kā Dievs. 

53 Mīļotā tauta, redzi šo apspiesto un slimo cilvēci, kas neapzinās ne laiku, kurā tā dzīvo, ne Manu 

klātbūtni starp cilvēkiem. 

54 Pamodieties, cilvēki, jo Es jums dodu gaismas, ticības un glābšanas vēsti šai cilvēcei. Atbrīvojiet 

sevi no letarģijas un padomājiet par uzdevumu, kas jums ir šajā laikā uz zemes. 

55 Es jums nesaku, ka jūs būsiet šīs cilvēces glābēji vai izpircēji, nē, bet Es jums dodu zināt, ka jums 

ir jānes Labā vēsts provincēm un tautām. Jūsu misija neaprobežosies tikai ar manu doktrīnu atkārtošanu, 

bet gan ar to skaidrošanu un vienmēr pastiprināšanu ar žēlsirdības darbiem un mīlestības sēšanu starp 

saviem brāļiem. 

56 Nešaubieties par savu varu darīt darbus, kas pārsteidz un pārliecina jūsu līdzcilvēkus. Tas, ka esat 

vienkārši un neizglītoti, nav šķērslis, lai izpildītu misiju, ko Es jums esmu uzticējis. Jūsos ir gaismas gars, 

kuram ir nepieciešama tikai jūsu ticība, lai tas izpaustos. 

57 Starp šiem nabagu un atstumto ļaužu pūļiem Es apgaismoju tos, kas būs padomdevēji, dvēseļu 

ārsti, Mana Darba skaidrotāji, miera vēstneši un pravieši. 

58 Daži dosies prom pie citām tautām, bet pārējie gaidīs ierodamies tos, kurus jūs saucat par 

svešiniekiem, svešiniekus, kas meklē mieru, gaismu, brālību un viesmīlību. 

59 Es jums esmu teicis, ka šī tauta pašlaik tiek gatavota pacelties kā miera un garīguma karogs starp 

zemes tautām Manas gribas noteiktajā stundā. Tā sniegs patvērumu, būs patvērums un aizsargās tos, kas 

nāks pie tās sāpju nomākti. Liels ir šīs tautas liktenis, tāpēc Es tos pārbaudīju un liku tiem sajust Manu 

taisnību. 

60 Vai jūsu sirdi nepildītu prieks, ja jūs redzētu bēgļu vilcienus, kas ierodas pie jūsu durvīm miera 

meklējumos? Vai jūs nepriecātos dalīties savā maizē ar izsalkušo? 

61 Sagatavojiet savas sirdis un pilnveidojiet savas jūtas, jo jūs nezināt ne stundu, ne dienu, kad Mans 

Vārds piepildīsies. Attīstiet dziedināšanas dāvanu, ar kuru Es esmu jūs garīgi bagātinājis, jo kopā ar 

bezpajumtniekiem nāks daudzi slimnieki un citi, kurus nomāc nogurums. Pazīstamas un nepazīstamas 

slimības mocīs viņus, bet Es jums dodu vienu dziedinošu balzāmu visām slimībām - gan garīgām, gan 

fiziskām. Lai šis balzams varētu darīt brīnumus, ir nepieciešama patiesa labdarība, kuras pamatā ir 

lūgšana. 

62 Ak, svētītā tauta, kurā Es ielaidu Savu gaismas staru, kas kļuvis par vārdu, kurā Es ļauju parādīties 

Savai tautai! Iznīcini savu reliģisko fanātismu, atbrīvojies no nezināšanas, un tu nekad vairs nebūsi vergs! 

63 Es esmu apveltījis šīs zemes, lai, kad pienāks diena, žēlastības manna varētu nokrist pār tām un lai 

lielais ļaužu pulks, kas meklē patiesību, varētu no tās ēst. 

64 Uzmanieties pār savu mantojumu, uzmanieties pār savām dāvanām, jo jums ir lemts mācīt cilvēcei 

garīgumu, mācības, kas atklāj vislielāko gudrību un nodrošina cilvēces mieru un gara pacelšanos. 
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65 Uzdevumi un misijas, ko es jums uzticu, nekādā ziņā nav jums ne jūgs, ne nasta. Jūs neesat 

panesuši savu nepilnību nastu un vilkuši līdzi pazemojuma un verdzības važas, lai Es varētu jums piedāvāt 

jaunu jūgu. Uzdevumi, kurus es jums uzticu, noteikti ir grūti un ļoti atbildīgi, bet to izpilde nodrošina jūsu 

mieru, labklājību un pestīšanu. 

66 Ja jūs labi veicat savu uzdevumu, tas nav smags krusts vai mokoša nasta, bet gan neizsakāms 

prieks garam un milzīgs gandarījums sirdij. 

67 Šis ir Ēlijas laikmets, kurš ir nācis pie jums Garā, izlīdzina visus ceļus, nojauc šķēršļus, ienes 

gaismu tumsā, salauž neziņas važas un rāda ceļu visām dvēselēm. 

68 Tāpat kā Mozus atbrīvoja Israēlu no Ēģiptes jūga un ieveda viņu Kanaāna zemē, tā arī Elija šajā 

laikā atbrīvos jūs no šīs pasaules tumsas, lai ievestu jūs Garīgās Valstības gaismā, jaunajā Apsolītajā zemē. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 73  
1 Slāpes alkstošie ļaudis ir nākuši Manā klātbūtnē un saņēmuši Manu Vārdu kā kristāldzidra ūdens 

kaskādi, kas ir nomazgājusi viņu traipus. Pateicība ir likusi daudzām sirdīm atvērties mīlestībai kā ziedu 

kausiņiem. 

2 Šis ir laiks, kad es jums piedāvāju atgriezties pie jums. Lai jūs varētu nākt pie Manis, jums bija 

jācieš ļoti lielas sāpes, bet viss bija sagatavots jau kopš laiku sākuma, un viss bija pravietots. Jūs neesat ne 

vērojuši, ne lūguši, un tāpēc esat novirzījušies no ceļa. Bet patiesi Es jums saku: par spīti tik daudzajiem 

"ērkšķiem un akmeņiem", kas šodien klāj "zemi", par spīti tik daudzajām bedrēm, kraujām un 

apgrūtinājumiem, kas tajā pastāv, Tā Kunga ceļš vienmēr ir atpazīstams tam, kurš izvēlas pa to iet. Es 

atnācu, lai no jūsu ceļa noņemtu nezāles un šķēršļus, lai jūs varētu ieraudzīt Apsolītās zemes krāšņumu. 

Rīt cilvēki šo laiku sauks par "gaismas laiku". 

3 Īsā laika posmā cilvēce piedzīvos lielas pārmaiņas. Sabiedriskās organizācijas, principi, ticības 

apliecības, doktrīnas, paražas, likumi un visas cilvēku dzīves kārtības tiks satricinātas līdz pašiem 

pamatiem. 

4 Jā, šis ir gaismas laiks. Es jums saku, ka gaisma ir spēks, ir patiesība un patiesība. Tādēļ šai 

sirsnībai un patiesībai ir jāspīd visos cilvēku ceļos un darbos. - Daudzi sacīs: "Kungs, cik ilgi Tu esi 

slēpies no mūsu acīm! Bet Es tiem atbildēšu: Nevis Es Sevi apslēpu, bet jūs uzklājāt biezu plīvuru pār 

savām acīm, lai neredzētu Mani. 

5 Cilvēce ir Mans lauks, un Es esmu tā apstrādātājs. Bet es redzu, ka tās ceļus ir piemeklējušas 

neskaitāmas sērgas, un tas ir padarījis jūsu izpirkšanu ārkārtīgi grūtu. Materiālisms, karš un grēks ir bijuši 

sērgas, kas nemitīgi postījušas Tā Kunga laukus. Bet spēks tos iznīdēt ir Manī, un drīz pienāks laiks, kad 

tie tiks iznīcināti uz visiem laikiem. Tad lauki plauks, sirdīs valdīs miers un mājās būs maizes pārpilnība. 

Cilvēka dzīve būs kā pielūgsme, kas paceļas pret Mani, kad tā piepildīs bausli, kas jums saka: "Mīliet cits 

citu!". 

6 Ikviens, kurš dzird Manu mācību un vēlas kļūt par "sējēju", iespiež to savā garā un izmanto sēklu, 

lauksaimniecības rīkus un ūdeni, lai pēc tam dotos uz neauglīgajiem laukiem, kurus viņš ar savu mīlestību 

padarīs auglīgus. 

7 Kādu lielāku mantojumu jūs varētu atstāt saviem brāļiem kā to, ka esat kalpojuši savam Kungam 

Viņa svētītajos laukos? Jūsu piemiņa kādu dienu tiks svētīta, un jūsu piemērs tiks atdarināts. 

8 Saprotiet, ka šis ir laiks, kad jums ir jāizpērk sevi ar saviem darbiem. Trešajā cilvēces laikmetā ne 

tikai man vienam ir jāpielāgojas. 

9 Lai jums palīdzētu, Es esmu atnācis no jauna, lai ar Savu gaismu parādītu jums labā ceļu tik dziļā 

tumsā, lai jūs drīzumā sasniegtu miera valstību, pēc kuras ilgojas jūsu sirds, pat ja tā to nezina. 

10 Jūs nezināt ceļa galamērķi, bet jums ir ticība, ka jūs to sasniegsiet. Jūs pilnībā nepazīstat Tēvu, bet 

Viņa balss modina jūsu sirdīs beznosacījumu ticību un neiznīcīgu cerību. Tiem, kas tic šādā veidā, es 

atkārtošu: "Svētīgi tie, kas tic, neredzot. 

11 Neesiet vairs pie zemes pieķerti cilvēki, kas katru brīdi spiež Tēvu nolaisties viņu sirds mājoklī, 

pirms tam to nesagatavojot. Esiet tagad tie, kas spēj pacelties pie sava Radītāja. Padariet sevi cienīgus, lai 

nopelnītu dialogu no gara uz garu. 

12 Ja esat saņēmuši Manas patiesības pierādījumus dzīves ceļā, lai tie ir liecība un pamudinājums jūsu 

ikdienas darbā. Taču neļaujiet miesai aizvērt acis uz patiesībām, ko saņem jūsu gars, jo tā ir akla, vāja un 

nepateicīga, un tās nepakļāvība var kavēt jūsu attīstības ceļu. 

13 Es esmu devis jums vajadzīgo spēku, lai veiktu savu uzdevumu, un ar to, ko Es jums līdz šim esmu 

teicis, jūs spēsiet glābt visu cilvēci. Bet jūs esat vāji, un Es turpināšu dot Savas mācības Savai tautai, līdz 

pienāks norādītā stunda, kad šī manifestācija beigsies. 

14 Es varētu sadalīt Savus ļaudis divās grupās: Viens, kas Mani ir sapratis, un otrs, kas nav sapratis 

Manu Patiesību. Abi ir saņēmuši vienu un to pašu pamācību, bet tas, kurš Mani nav sapratis, žēlojas, jūtas 

trūkumā un neveiksmē. Reizēm viņa uzskata, ka ir vajāta, reizēm - ka ir sasaistīta un nespēj cīnīties pret 

kārdinājumiem. Savā ceļā viņa jūt, ka ērkšķi ik uz soļa sadur viņas kāju, un katru dienu viņa izlej sāpju 

asaras; uz ceļa ērkšķiem viņa atstāj aiz sevis žēlastības drēbju šķipsnas, ar kurām Es viņu esmu rotājis. - 

Otra grupa ir tā, kas dzied uzvaras dziesmu, kad viņa pabeidz savu ikdienas darbu, tā, kas zina, kā 
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pacelties cīņā, lai Mani svētītu; kas neskumst, nelūdz, nekliedz. Tā ir tā, kas, runājot ar Mani, saka tikai 

Man: "Kungs, es Tev bezgalīgi pateicos par to, ka esmu piedzīvojusi Tavu Tēvišķo mīlestību manī, ka Tu 

esi atklājies manos pārbaudījumos, kas pilnveido manu garu. Es pateicos Tev, jo šo pārbaudījumu vidū 

man būs Tavs miers un atbalsts." 

15 Tā Mani slavē tie, kas Mani ir sapratuši. Viņiem katra diena, katrs rītausmas rīts ir jauna cerības 

gaisma un jauns solis viņu evolūcijas ceļā. Bet es nevēlos jūs šķelt, drīzāk vēlos jūs apvienot vienā 

ģimenē, kurā es neredzu iesācējus un mācekļus. Es nevēlos, lai augstākas būtnes atrastos blakus zemākām. 

Tā kā Es visiem esmu piešķīris tādas pašas pilnvaras, Es vēlos, lai jūs visi tās novērtētu tādā pašā veidā. 

16 Jūs, kas pastāvīgi sūdzaties, klausieties Mani: Kad tu, paslēpies savā cilvēciskajā ķermenī, ieradies 

Manā Klātbūtnē, tu viņu atnesa Manā priekšā nogurušu un izsīkušu, slimu un sapuvušu. Bet es viņu 

dziedināju, atjaunoju viņa spēku, piepildīju jūsu sirdi ar prieku un cerību. Es devu jūsu rokās atslēgas, lai 

atvērtu darba vārtus, un devu jums maizi. Es svētīju un attīru jūsu tuviniekus un attīru jūsu ceļu no 

šķēršļiem. Es pamodināju tavu garu no dziļa miega un nedāvināju tam nekādu dāvanu tikai tāpēc, ka tam 

piederēja viss no tā radīšanas. Bet man vajadzēja atbrīvot dvēseli no noguruma, no tās slimības, un tajā 

brīdī es to vērtēju caur tās sirdsapziņu. Pēc tam, kad miesa un dvēsele bija nostiprinājušās, Es tās 

sapludināju vienā būtībā, vienā gribā, lai tā piepildītu Manu likumu. Ko vēl var prasīt? Es jums saku: 

pildiet šo likumu, un jums būs miers šajā pasaulē, un pēc tam jūsu gars būs Debesu valstībā. - Šādā veidā 

Es pamodināju jūs, lai jūs uzzinātu, kas esat, un tādējādi arī iemācītos izprast sava likteņa un sava 

uzdevuma cēlumu. 

17 Tagad Es jums saku: neapstājieties tikai pie tā, ka klausāties Mani, jums ir arī jārīkojas! Kļūsti 

stiprs un mācies izmēģinājumos! Ja jūs tikai klausīsieties un nedomāsiet, jūs neko nebūsiet iemācījušies un 

neko nespēsiet īstenot. Uz šīm tikšanās vietām raugieties kā uz skolu, kurā Skolotājs jūs māca, un uz 

pasauli raugieties kā uz plašu darba lauku, kurā jūs varat pielietot to, ko esat iemācījušies. 

18 Šī pasaule ir īstais lauks, kurā strādāt. Tajā ir sāpes, slimības, grēks visās tā izpausmēs, netikumi, 

nesaskaņas, jaunība, kas apmaldījusies, vecumdienas bez cieņas, ļaunprātīga zinātnes izmantošana, naids, 

karš un meli. 

19 Tie ir lauki, kuros jums jāstrādā un jāsēj. Bet, ja jums šķiet, ka cīņa, kas jūs gaida starp cilvēkiem, 

ir milzīga - patiesi, es jums saku, lai gan tā ir liela, to nevar salīdzināt ar to, kas jums jāsāk pašiem: 

dvēseles, saprāta un sirdsapziņas cīņu pret miesas kaislībām, to sevis mīlēšanu, egoismu, materializāciju. 

Un, kamēr jūs neesat uzvarējuši paši sevi, kā jūs varat saviem brāļiem patiesi runāt par mīlestību, 

paklausību, pazemību un garīgumu? 

20 Apzinieties, ka visspēcīgākais ienaidnieks ir jūs pats sevī. 

Kad jūs būsiet to uzvarējuši, tad redzēsiet pūķi ar septiņām galvām, par kuru jums runāja apustulis Jānis, 

zem savām kājām. Tikai tad jūs patiesi varēsiet teikt: "Es varu pacelt savu seju uz savu Kungu un sacīt 

Viņam: Kungs, es sekos Tev." Jo tad to teiks ne tikai lūpas, bet arī gars. 

21 Ja jūsu ķermeņa acis kaut uz mirkli varētu ieraudzīt savu garu, jūs apžilbtu, uzzinot, kas jūs esat un 

kāds esat. Jūs cienītu un žēlsirdīgi izturētos pret sevi un izjustu dziļas sāpes, redzot, kur jūs esat atnesuši šo 

gaismu. 

22 Šodien Es nāku, lai jums pateiktu, kas jūs esat, jo jūs paši sevi nepazīstat. Jūs nepārtraukti sakāt, ka 

jums ir gars, nezinot, ko tas nozīmē, vismaz neticot, ka jums ir gars, jo jūs to neesat redzējuši, kā to esat 

vēlējušies savā materiālismā. Ja jūs to nezināt, kā jūs varat to attīstīt? 

Neesi vairs sava prāta cietumsargs vai kats. Lai ķermenis nav tā īpašnieks vai saimnieks. Ļaujiet tai 

atbrīvoties, ļaujiet tai atteikties no miesas pasaulīgām tieksmēm, kā cilvēks dzen prom vilku, kas viņu vajā 

ik uz soļa. 

23 Tie, kas iekšēji jūtas Mani sapratuši un tic, ka pilda savu uzdevumu, palīdzēs tiem, kas Man seko. 

Bet vēl nepiedāvājiet Man savus augļus, jo darbs, ko esat radījuši ne tikai šajā laikā, bet visos laikos, vēl 

nav Manis cienīgs. 

24 Nekaunieties par to un nezaudējiet drosmi. Ja es jums teiktu, ka jūs jau esat sasnieguši pilnību un 

ka jūsu darbos nav trūkumu, vai jūs censtos turpināt savu garīgās nobriešanas ceļu? 

25 Nestāviet vairs uz vietas, nepievērsiet acis pagātnei. Tas, ko tu atstāji aiz sevis, bija sāpes, asaras 

un grēki. Jūs esat atstājuši Sodomas pilsētu aiz muguras, vairs neatgriezieties pret to. Tā bija grēka pilsēta. 
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Dodieties uz jaunu zemi, kuras kristāldzidrā ūdens avoti un auglīgie lauki padarīs jūsu dzīvi skaistu un 

laimīgu. 

26 Lūk, ir daudzi ceļi, kas paveras cilvēces gara priekšā. Tomēr Es jums saku, ka šajā pasaulē neredzu 

nevienu perfektu reliģisku kopienu, pat ja dažas no tām ir dibinātas uz Manas Doktrīnas pamata. Es 

nenākšu pretrunā ar Vārdu, ko Es jums devu Otrajā Laikā, Es nevaru noliegt Sevi. Bet es jums jautāju: Kur 

ir šis Vārds, šī Mācība? Es to meklēju cilvēku sirdīs un neatrodu. Tā ir saglabājusies vecās un putekļainās 

grāmatās, un ir pat daži cilvēki, kas ir uzdrošinājušies to viltojumu. Tāpēc es jums saku, ka neatrodu jūsu 

vidū nevainojamu reliģisku kopienu. Jo mīlestības un žēlsirdības, pazemības un taisnīguma vietā es atrodu 

tikai rituālus, tradīcijas un tukšības, daudzas ciešanas un nezināšanu. Bet tās ir kļūdas, kas Mani 

nesasniedz. Mani sasniedz tikai mīlestība, lēnprātība, taisnīgums un pacietība. 

27 Kas mīl, tas dzīvo Manu mācību. Tas, kurš jūt līdzcilvēku sāpes, cieš viņu dēļ un sniedz tiem 

mierinājumu, ir Mans māceklis. Tas, kurš māca tikumu ar darbiem, ar savu dzīvi, ir meistars. Kas patiesi 

mīl savu brāli, tas ir Mans cienīgs bērns. 

28 Kas zina Manu bauslību un slēpj to, tas nevar saukties par Manu mācekli. Kas Manu patiesību 

nodod tikai ar savām lūpām, bet ne ar savu sirdi, tas neņem Mani par paraugu. Kas runā par mīlestību, bet 

ar saviem darbiem pierāda pretējo, tas ir Manas mācības nodevējs. 

29 Tas, kurš noliedz Marijas šķīstību un pilnību, ir muļķīgs, jo savā nezināšanā izaicina Dievu un 

noliedz Viņa spēku. Tas, kurš neatzīst Manu patiesību Trešajā Laikā un noliedz dvēseles nemirstību, 

joprojām guļ un neņem vērā iepriekšējo laiku pravietojumus, kas vēstīja par atklāsmēm, kuras cilvēce 

piedzīvo šajā laikā. 

30 Tas ir iemesls Manai Trešajai Atklāsmei. Es neesmu parādījies sinagogās vai baznīcās, jo tās nav 

Mani nami. Akmens tempļi, ko uzcēlušas cilvēku rokas, nevar būt Mans templis, bet gan pati cilvēku 

sirds, kur ir viņu mīlestības altāris, viņu ticības gaisma un viņu nopelnu upuris. 

31 Es meklēju sirdis un dvēseles, lai atklātu Sevi tajās. 

32 Ja vēlaties, lai patiesība dzīvo jūsos, praktizējiet mīlestību, izplatiet gaismu ar vārdiem, darbiem un 

domām, dziediniet tos, kas ir slimi dvēselē un miesā. 

33 Ja daži no viņiem sacelsies kā Mani ienaidnieki, Es viņus par tādiem neuzskatu, bet tikai par 

trūkumcietējiem. Tie, kas domā, ka viņi ir zinātnieki un noliedz manu eksistenci, Es skatos ar žēlumu. Tos, 

kas cenšas Mani iznīcināt cilvēku sirdīs, Es uzskatu par nezinātājiem, jo viņi tic, ka viņiem ir vara un 

ieroči, lai iznīcinātu To, kas ir dzīvības Autors. 

34 Tikai tāda būtne, kas būtu tikpat visvarena kā Es, varētu cīnīties ar Mani. Bet vai jūs ticat, ka, ja no 

Manis rastos dievība, tā būtu pret Mani? Vai arī jūs uzskatāt, ka tā var rasties no nekā? - Nekas nevar 

rasties no nekā. - Es esmu Viss, un es nekad neesmu piedzimis. Es esmu sākums un gals, visa radītā Alfa 

un Omega. 

35 Vai jūs varat iedomāties, ka viena no Manis radītajām būtnēm varētu aizsniegt Dievu? Visām 

radībām ir robežas, un, lai būtu Dievs, ir jābūt bez robežām. Tie, kas ir lolojuši sapņus par varu un 

varenību, ir iekrituši savas lepnības tumsā. 

36 Manī nevar pastāvēt egoisms. Tāpēc, tā kā Es esmu liels Savā Dievišķībā, Mana griba bija, lai arī 

jūs būtu lieli. Es zinu, ka, kamēr jūs būsiet mazi, jūs būsiet vāji un nespēsiet Man sekot, saprast Mani un 

mīlēt Mani. Tāpēc Es jūs meklēju, lai jūs mācītu un darītu jūs lielus garā un izpratnē. Es tevi mīlu un vēlos 

justies tev tuvu. Tēvs nekad nebūs laimīgs, kamēr viņš zina, ka viņa bērni ir prombūtnē un ka viņi cieš. 

37 Mana Tēva nams jums ir sagatavots. Kad jūs pie tā nonāksiet, jūs to izbaudīsiet patiesībā. Kā gan 

tēvs varētu dzīvot karaļa kambarī un baudīt gardus ēdienus, ja viņš zina, ka viņa paša bērni ir kā ubagi pie 

viņa paša mājas vārtiem? 

38 Mani bērni, jūs esat paši sev sagatavojuši sodu, pārkāpjot Manu Likumu. Jūs esat paklupuši uz 

ceļa, domādami, ka Es esmu jūs sodījis, un esat Mani saukuši par nežēlīgu, aizmirstot, ka Tas, kuru jūs 

saucat par netaisnu un nežēlīgu, ir jūsu Debesu Tēvs. 

39 Vai jūs neatpazināt Tēva mīlestību Pirmās ēras bargajā tiesnesī? Un vai jūs neatklājāt Tēvu 

mīlošajā otrās ēras Skolotājā? Atcerieties, ka Es jums sacīju: "Kas pazīst Dēlu, tas pazīst Tēvu". 

40 Šodien, kad Mans Svētais Gars runā uz jums, patiesi uz jums runā Tēva Gudrība un Dēla 

Mīlestība. 
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41 Es negribu jūs pazemot ar Savu varenību, nedz arī ar to lielīties, bet Es jums to tomēr parādīju, 

ciktāl tā ir Mana griba, lai jūs sajustu vislielāko prieku, ka jūsu Tēvs ir visvarenais, gudrais un pilnīgais 

Dievs. 

42 Priecājieties ar domu, ka jūs nekad nepiedzīvosiet Mana spēka beigas un ka, jo augstāk attīstīsies 

jūsu gars, jo labāk jūs Mani atpazīsiet. Kurš gan varētu nepiekrist tam, ka viņš nekad nesasniegs sava 

Kunga varenību? Vai jūs neesat vienojušies uz zemes būt jaunāki gados salīdzinājumā ar savu zemes tēvu? 

Vai jūs labprātīgi nepiešķīrāt viņam pieredzi un varu? Vai tev nebija prieks redzēt, ka par tēvu tev ir 

spēcīgāks vīrs par tevi - lepns, drosmīgs un tikumu pilns? 

43 mācekļi, nekad neizmantojiet šo gaismu, ko Es esmu ielicis jūsos, ļauniem nolūkiem. Es jums uz to 

norādīju, jo šī Manas izpausmes forma drīz beigsies, un žēlastība, ko Es esmu izlējis jūsu vidū, ir tik liela, 

ka daži, redzot Mani aizejam, savā nesaprātīgumā jutīsies brīvi izmantot savu varu un garīgās dāvanas 

tikai tādēļ, lai paaugstinātu sevi cilvēku priekšā. 

44 Bēdas tiem, kas meklē glaimi, iedomību un naudu! Jo sāpes un pārbaudījumi liks viņu brāļiem nākt 

un nolīst viņu priekšā, lai saņemtu dziedinoša balzama pilienu. Bet bēdas tiem, kas sevi uzskata par 

dieviem, nesaprotot, ka viņu vara ir pārvērtusies ļaunumā un viņu gaisma - tumsā! Bēdas Maniem 

labajiem mācekļiem, jo viņiem būs jācieš viņu dēļ, jo radīsies apjukums! 

45 Kad vien vēlaties zināt, vai ceļš, pa kuru ejat, ir augšupejošās evolūcijas ceļš, konsultējieties ar 

sirdsapziņu, un, ja tajā ir miers un ja jūsu sirdī valda labdarība un labā griba pret brāļiem, jūs būsiet 

pārliecināti, ka jūsu gaisma joprojām spīd, un jūsu vārds mierina un dziedina. Bet, ja atklāsiet, ka jūsu sirdī 

ir iesakņojusies alkatība, ļaunā griba, materiālisms un miesīgums, varat būt droši, ka jūsu gaisma ir kļuvusi 

par tumsu, par maldināšanu. Vai jūs gribat, kad Tēvs jūs aicinās prom, zelta kviešu vietā dot nešķīstu 

ražu? 

46 Saglabājiet šos vārdus savā dziļākajā būtībā, lai tie paliktu neizdzēšami. Izpildiet (rīkojumu) savā 

dzīvē ar lēnprātību, un jums būs miers. Es gribu, lai maize būtu salda jūsu mutē, lai jūsu mājas nebūtu 

trausla laiva, lai jūs būtu vienprātīgi, lai tad, kad pie jums nāks tie, kas netic šim vārdam, viņu vārdu vētra 

un ļauni nodomi neizjauc jūsu ticību. 

47 Otrajā laikmetā daudzi bija satraukti par Manu klātbūtni Jēzū, jo tā izraisīja šķelšanos ģimeņu 

saimēs. No pieciem, kas dzīvoja vienā mājā, trīs bija pret diviem un divi pret trim, un, kamēr trīs sekoja 

Man, divi noraidīja Mani. Tas pats notiek arī pašlaik. Ir mājas, kur tēvs ir atzinis Mani, bet viņa biedrs un 

bērni ir sacēlušies pret viņu. Citos gadījumos sieva, ģimenes māte, ir atnākusi pie Manis un ar asarām acīs 

Man sacījusi: "Skolotāj, es sekoju Tev, un es gribu, lai arī mani bērni seko Tev. Bet viņi, mani pašu bērni, 

mani ir nepareizi novērtējuši." 

48 Cik retas ir ģimenes, kurās visi pilnīgi saskaņoti seko Maniem norādījumiem! 

49 Tā šī tauta pacieš radinieku un kaimiņu neizpratni, viņiem tiek liegta maize, durvis tiek aizvērtas 

viņu priekšā, viņiem tiek liktas lamatas, pret viņiem tiek izkliegti apmelojumi un nepatiesas liecības. 

Nebaidieties, esiet stipri, jo tie, kas jūs visvairāk nosoda, būs tie, kas nāks nožēlojot, lai meklētu taku, pa 

kuru jūs ejat. 

50 Es jūs mīlu un vienmēr jūs glābšu, un tā būs Mana žēlastība, ko jūs saņemsiet savā dzīves ceļā, un 

pat neticīgie būs pārsteigti, redzot, ka jums ir miers sirdī, maize uz jūsu galda un spēks garā. 

51 Lai jums palīdzētu, Es jums sūtu Savu maigo glāstu, ak, mācekļi! Kad Mans Dievišķais stars 

atgriezīsies pie Manis, Mans Miers paliks jūsos. Bet šodien Skolotājs jums saka: pamosties, cilvēki! Šis 

nav laiks gulēt. Katru brīdi jūs plosās vētras, un jums ir jāpaliek stipriem. Tas ir sprieduma un pārdomu 

laiks: sērga, bads, karš, nāve un visas redzamās un neredzamās grūtības un sērgas ir palaistas vaļā. 

Lūdzieties un strādājiet klusumā. Neizdzēsiet savu lukturi un neslēpjiet dāvanu, kas jums ir. Vienmēr esiet 

gatavi uzņemt to, kurš klauvē pie jūsu durvīm, un tad jūs ņemsiet par paraugu uzticīgās jaunavas no Manas 

līdzības - tās, kas gaidīja šķīsto laulāto ar degošu lukturi. 

52 Jūsu garīgā attīstība ietekmēs visu to cilvēku domas, kuriem vēlaties palīdzēt. Tā jūs varēsiet 

apgaismot ceļu saviem brāļiem, kas jūs pārvalda uz zemes. Viņi turēs savas sirds durvis atvērtas un 

uzņems svešinieku, un viņi nodos viņam miera vēsti, ko Es viņiem došu. 

53 Šai tautai būs grūta misija, kas tai būs jāpilda citu zemes tautu vidū. Bet, lai to paveiktu, es 

vispirms izravēšu visas nezāles ar saknēm. Es liku cilvēkiem nomest liekulības masku un piepildīt savas 
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sirdis ar sirsnību, brālību un gaismu. Arī garīgajos jautājumos šai tautai būs jārāda piemērs, taču ir 

nepieciešams, lai tā garīgi pielūgtu Dievu un izskaustu reliģisko fanātismu un elku pielūgšanu. 

54 Mana mācība ir jādzīvo jums, lai citi tai ticētu, bet, kad šī tauta garīgi pacelsies, apgaismoti cilvēki 

parādīsies visos zemes reģionos, lai izplatītu Manu mācību. Tad viņi man pateiksies, jo viņi nejutīsies 

vieni un sapratīs, ka visiem ir žēlastības dāvanas. Jo, pirms viņi nāca uz zemes, viņi tos saņēma no Manas 

Tēvišķās laipnības, jo bija devuši solījumu izpildīt savu misiju. 

55 Svētīgs ir tas, kurš izplata savas garīgās dāvanas, vadoties tikai pēc savas sirdsapziņas iekšējās 

balss, līdzīgi kā pravietis Jānis, kuru jūs saucat par Kristītāju un kurš gāja savu ceļu, apgaismots no sava 

Kunga saņemtās gaismas. Kurš cits varētu viņu mācīt vai runāt ar viņu tuksnesī? 

56 Celieties jaunai dzīvei, tauta, nekrītiet postā! Neaizmirstiet, ka es vienmēr esmu jūs sauca par 

"gaismas bērniem". Ļaujiet, lai katru dienu jūsu garā iemirdzas vismaz dzirksts gaismas. "Kā tas var 

notikt?" tava sirds jautā Man. Uz to es atbildu, ka cilvēce ir pilna ar trūcīgiem cilvēkiem, un jūs varat dot 

viņiem kaut ko no tā, kas jums pieder kā garīgā bagātība. Jau sen Es jūs esmu iezīmējis šim uzdevumam, 

un tas, ko Es esmu izdarījis šajā laikā, kad Es iezīmēju jūsu pieres, ir tikai apstiprinājums tam, ka jums ir 

likts un ka jūs no Manis esat saņēmuši garīgās dāvanas jau no paša savas būtības sākuma. Miers, spēks, 

mūžīgā gaisma, vara pār apjukušajām dvēselēm, dziedināšanas dāvana, (iekšējais) vārds, garīgā lūgšana un 

tik daudzas dāvanas, kas rotā jūsu garu, ir ieroči, ar kuriem jūs varat radīt mieru šajā tautā, kas būs auglīga 

zeme praviešiem, emisāriem, meistariem un labā apustuļiem. 

57 Kad visi šie pravietojumi būs piepildījušies un cilvēki meklēs Svētajos Rakstos jebkādus 

paziņojumus par tiem, viņi būs pārsteigti, jo ik uz soļa atradīs skaidru norādi uz visu to, ko jūsu acis 

redzēja šajā laikā un ko tās redzēs nākamajos laikos. Tad cilvēce sacīs: Patiesi, šis ir Trešais laiks, Kunga 

Otrā atnākšana! 

58 Dažiem varētu šķist, ka šī tauta bauda privilēģiju, bet pēc tam visa pasaule sapratīs, ka Kunga Gars 

ir izliets uz visu Viņa universālo ģimeni bez labvēlības. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 74  
1 Tā ir žēlastības stunda, kurā Es daru jūtamu Savu izpausmi starp cilvēkiem jūsu garīgās augšupejas 

labad. Kad jūs Mani dzirdat, jūs novēršaties no pasaules, lai garīgi sapulcētos. 

2 Patiesi sajūtiet, ka esat pie Mana galda, gaidot, kad Es izdalīšu maizi un došu jums vīnu. Jūs zināt, 

ka Es runāju ar jums tēlaini, atgādinādams jums par Savu Vārdu Otrajā Laikā, jo maize ir Mans Vārds, un 

vīns ir dievišķā būtība, kas ir Vārdā. 

3 Maize un vīns, miesa un asinis, manna un ūdens - tas viss ir bijis vārdu, mīlestības un dzīvības 

simbols, kas ir jūsu gara mūžīgā barība. 

4 Manna tuksnesī un ūdens no klints savā laikā simbolizēja maizi un Gara vīnu; tie ir tie paši 

simboli, kurus Es lietoju Pēdējā Vakarēdienā, kad Savu mācekļu ielenkumā sacīju viņiem: "Ēdiet un 

dzeriet, šī ir Mana Miesa un šīs ir Manas Asinis". Ar šo mācību es atklāju cilvēcei jaunu laikmetu - 

mīlestības laikmetu. 

5 Šodien ap Mani pulcējas jauni mācekļi, un ļaudis atkal seko Man pa pēdām. Bet līdzekļi, ar kuru 

palīdzību Es jums daru saprotamu dievišķo mācību, vairs nav tikai alegorija vai līdzība; tas ir nešaubīgs 

Vārds, kas uzrunā jūsu prātu ar dievišķo būtību, kuru jūs varat uztvert tikai ar garu. 

6 Pārdomājiet šīs mācības, mācekļi, un jūs beidzot sapratīsiet, ka alegoriju un simbolu laiks tuvojas 

beigām, jo jūsu garīgā attīstība un garīgā attīstība ļauj jums labāk saprast patiesību. 

7 Es esmu jūsu vidū, lai gan jūs nevarat Man pieskarties ar rokām vai redzēt Mani savām 

mirstīgajām acīm. Es nāku garā, lai runātu ar jums un mācītu, kā meklēt Mani savās lūgšanās. 

8 Es neatstāšu nekādas materiālas pēdas par Savu jauno parādīšanos, tāpat kā Es neatstāju nekādas 

materiālas pēdas Otrajā Laikā, lai gan Es dzīvoju jūsu vidū. Cilvēcei piemīt tieksme uz elkdievību un 

tieksme iesvētīt materiālās lietas, uzskatīt tās par dievišķām un padarīt tās par pielūgsmes objektu. Ko būtu 

darījusi cilvēce, ja būtu varējusi saglabāt Manu Miesu, Manas mocekļmūžības krustu vai kausu, kas tika 

pasniegts pēdējā vakarēdienā ar Maniem mācekļiem? Bet viss tika izdzēsts, lai cilvēces garā paliktu tikai 

Mana Dievišķā Būtība. 

9 Jau sen pagājušos laikos es novērsu no cilvēku acīm gan priekšmetus, kas kalpoja par simboliem, 

gan vārda vēstnešus jeb sludinātājus. Pirmajā reizē, kad Mozus atradās kalnā, viņš pazuda no savas tautas, 

kas viņu dievināja. Elija, uguns pravietis, pazuda "mākonī", kas aiznesa viņu prom no zemes. Abi, tāpat kā 

Jēzus, atstāja dvēselēs tikai savu darbu pēdas kā garīgo būtību. 

10 Tagad Es esmu šeit, piepildot vienu no Saviem apsolījumiem, apvienojot visas paaudzes vienā 

tautā un dažādu rasu cilvēkus vienā un tajā pašā apustulībā. 

11 Es novēlēju cilvēcei vēl vienu gaismas un skaidrības pilnu testamentu. Redziet, kā dažu Manu 

bērnu reliģiskais fanātisms ir sasniedzis savu augstāko pakāpi, bet citu dvēseles par upuri ir kļuvušas 

materiālisms un ticības trūkums. Liela un asiņaina ir cīņa, kas gaida abus, līdz gaisma atkal iedegsies 

cilvēku vidū un ļaus viņiem sajust patieso mieru, kas rodas no mīlestības, ko vieni izrāda pret citiem. 

12 Saskaroties ar patiesu kaislību un pasaules uzskatu haosu, cilvēkiem būs jānāk atklātībā kā Manas 

jaunās mācības lieciniekiem un nesējiem. Lai atrastu ticību, viņiem būs nepieciešams sagatavoties un 

apveltīt sevi ar pazemību, paklausību, garīgumu, spēku un žēlsirdību. 

13 Nebaidieties no vētras, mīļie mācekļi, jo Es būšu ar jums laivā, un, ja jums ir ticība Man, jūs 

nepazudīsiet. Jūs cīnīsieties ticības pilni, domādami, ka tāpat kā jums ir svētība saņemt Manu Vārdu, arī 

visi jūsu brāļi ir pelnījuši to uzzināt, jo jau tagad daudzi to gaida. 

14 Nesakiet, ka Manu mācību ir grūti īstenot praksē vai ka tā jums sagādā smagas grūtības. Tie, kas 

seko Man ar mīlestību, nejūt sava krusta nastu. 

15 Šis ir Mans Vārds, iespiežiet to savā garā, jo drīz jūs būsiet no tā atkarīgi. 

16 Melodiskā zvana zvanīšana ir pamodinājusi jūs, tā skaņa ir atbalsojusies jūsu garā, un tad jūs 

atcerējāties, ka šī ir žēlastības diena, kad jums parādās Skolotājs. Tu ātri celies ar vēlmi dzirdēt šo dievišķo 

vārdu, kas ir dzīvība tavam garam un piepilda tavu sirdi ar pārliecību. 

17 Patiesi, Mans Vārds jums atklāj ceļu, ko dzīves vētras no jums slēpj. Saprotiet, ka Es esmu jums 

tikpat tuvu kā visiem cilvēkiem; Mana gaisma ir ar visiem. - Šajā laikā daudzas dvēseles sekos gaismas 

ceļam un vairs nenokļūs maldos. Jūs būsiet pārsteigti, redzot, ka cietsirdīgie un stūrgalvīgie ir tie, kas 
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visātrāk seko Manām pēdām. Bet iemesls ir tāds, ka es esmu devis ikvienam nepieciešamo laiku, lai 

pamodinātos garīgās dzīves gaismā. 

18 Cik daudzi grēkā nocietināti cilvēki šajā laikā ir nākuši klausīties Manu Vārdu un vēl pirms Mana 

mācības runa bija beigusies, ar asarām sacīja Man: "Tas esi Tu, Skolotāj!" Tas notika tāpēc, ka Mans 

tīrais, laipnais un pārliecinošais Vārds uzrunāja šo cilvēku sirdis. Un Es jums saku, ka tas, kurš reiz ir 

sajutis Manu Klātbūtni, nespēs sevi maldināt ar viltus izdomājumiem. - Jūs, kas esat Mani dzirdējuši šajā 

laikā, sagatavojiet sevi, lai jūs zinātu, kā liecināt par Mani, jo jums ir jāsniedz Mana mācība tā, kā Es jums 

to esmu atklājis, nevis atbilstoši jūsu ērtībai vai gribai. 

19 Tāpat kā jums dzīves ceļā bija draugs, kas jums atnesa labo vēsti, tā arī visa cilvēce, kas nomākta 

darba pasaulē, saņems mājienu, ka Kungs ir klāt, un dzirdēs Mani. 

20 Kas būtu ar jums, ja Es savā žēlastībā nesaīsinātu jūsu bēdu dienas? Jūs visi jau būtu gājuši bojā. 

Šajā laikā Es meklēju grēciniekus, lai dotu viņiem uzdevumu Manā Dievišķajā Darbā un pateiktu viņiem, 

ka Mana Mīlestība nekad nav viņus izslēdzusi. Kāds gandarījums un prieks reiz būs tajās dvēselēs, kad tās 

būs sasniegušas garīgu augšupeju, praktizējot žēlsirdību. - Bezgalībā eksistē Tēva mīlestība, kurai nav citu 

vēlmju kā vien jūsu pestīšana un mūžīgā miera iemantošana. 

21 Kopš 1866. gada Es atkal esmu atvērusi Savas mīlestības avotu, kas izplūst uz jums kā 

mierinājums un atklāsme. Es negaidīju Savas aiziešanas dienu, lai teiktu jums sākt īstenot praksē Manu 

mācību, bet jau no pirmā brīža, kad to dzirdējāt, Es jums teicu: "Īsteno žēlsirdību, nesiet mierinājumu 

slimajiem, runājiet par Manu jauno atklāsmi, nesiet trūkumcietējiem un pazudušajiem. Un tas ir tāpēc, ka 

Es negribēju, lai jūs kļūtu par teorētiskiem mācekļiem, kuri brīnišķīgi runā par Manu Darbu un kuri nespēj 

izstiept roku, lai pieskartos slimajam un atvieglotu viņa sāpes. Vai jūsu sirds nebija pārņemta ar prieku, 

kad neizārstējami slims cilvēks atgriezās dzīvē jūsu rūpju un lūgšanu dēļ un jūs dzirdējāt, ka viņa lūpas jūs 

svētīja? 

22 Ļoti tuvu ir laiks, kad šie Mani bērni jums vairs nepārraidīs Manu Vārdu. Es aiziešu prom, un 

Skolotājs vairs nedos jums šīs norādes. Es vēlos, lai līdz tam laikam jūsu sirdīs būtu attīrījusies vēlme pēc 

aktīvas labdarības un lai jūsu dzīvē ienāktu garīgums. Eliass, jūsu garīgais gans, pasludināja Manu 

atnākšanu pie jums un arī pareģoja Manu aiziešanas dienu. 

23 Mans Vārds, kas ir vienkāršs un pazemīgs savā formā, ir dziļš savā saturā, un tāds tas būs līdz 

pēdējai dienai. Neprasiet, lai Es runātu ar jums ar izvēlētiem vārdiem, jo jūsu garam tie nav vajadzīgi, lai 

saprastu Manu pamācību. 

24 Es pazīstu tos, kas Manu mācību īsteno saskaņā ar Manu gribu, un tos, kas atkāpjas no savas 

būtības kodola. Nekas nav apslēpts no Manas gudrības, un patiesi Es jums saku: ja jūs gribat Mani 

sasniegt, kāpiet pa mīlestības, žēlsirdības, taisnīguma un pazemības kāpnēm. 

25 Nemēģiniet šo garīgo darbu pārvērst materiālā darbā, cerot ieraudzīt tā augļus šeit, uz zemes. 

Nešaubieties par Manas mācības uzvaru, ticiet tai, un jūs spēsiet pārvērst līdzenumus par kalniem un 

tuksnešus par zaļām ganībām. Atcerieties, ka Otrajā Laikā, kad Jēzus nomira pie krusta, un mācekļi, 

izņemot Jāni, Viņu pameta, viņi domāja, ka viss ir beidzies. Tomēr vēlāk sirdīs sāka dīgt dievišķā sēkla, 

kas nevarēja atmirt, jo to pastāvīgi laistīja mocekļu asinis - asinis, kas bija mīlestība un ticība. 

26 Es jums saku, ka šajā laikā Mana dievišķā sēkla ir jālaista ar žēlsirdības darbiem, ar nožēlas un 

izlūgšanās asarām. 

27 Šajā laikā Es esmu jūs atbrīvojis no jaunas verdzības: no kārdinājumiem, baudām un netikumiem, 

kas ir līdzīgi tirāniskajam un nežēlīgajam faraonam, kurš jūs ieslodzīja ķēdēs. Rīt cilvēce svinēs šo jauno 

atbrīvošanu - nevis ar svētkiem vai tradīcijām, bet ar garīgu mīlestību vienam pret otru. 

28 Dzīvnieku upurus, ko tu upurēji uz Jehovas altāra, Viņš pieņēma. Tomēr tā nebija labākā forma, kā 

pacelt savu garu uz Kungu. Tad Es atnācu pie jums kā Jēzus, lai mācītu jums dievišķo bausli, kas jums 

saka: Mīliet cits citu. Tagad Es jums saku, ka mācība, ko Es jums devu otrajā laikmetā caur Jēzus darbiem, 

dažkārt tika mainīta un dažkārt slikti interpretēta. Tāpēc Es esmu atnācis, kā jums paziņoju, lai apgaismotu 

Savu Patiesību. Tad mans upuris novērsa daudzus dzīvnieku upurus, un es mācīju jūs pilnīgāk pielūgt 

Dievu. Mana jaunā atklāsme šajā laikā liks cilvēcei saprast, ka jūs nedrīkstat izmantot simboliskās 

pielūgsmes formas, pirms neesat noskaidrojuši to nozīmi, jo tās ir tikai alegorisks Manas mācības 

atspoguļojums. 
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29 Pirms Es jūtos sirdī, tai parādās Elija, lai pateiktu, ka tā nožēlo savus grēkus, jo Tas Kungs tuvojas. 

To pašu Viņš darīja Otrajā Laikā caur Kristītāju, kad Viņš pavēlēja tiem nožēlot grēkus un šķīstīties, jo 

Debesu valstība tuvojas. 

30 Mana Tēvišķā mīlestība sasniedz to daudzo cilvēku prātus un sirdis, kuri mani dzird šajā brīdī. Tas 

ir pasludinātais laiks, kad pie cilvēkiem nolaižas Patiesības Gars. Dzirdiet Viņa balsi bezgalībā, atpazīstiet 

Viņu neredzamajā, sajūtiet Viņu savā sirdī. Mana mīlestība un iedvesma palīdz jūsu garam pacelties un 

saņemt Manu mācību. 

31 Cilvēki nepareizi interpretēja Manu likumu un sagrozīja Manu mācību. Tāpēc šajā laikā Es izlieju 

Savu gaismu uz katru garu un uz katru prātu, lai jūs iemācītos saprast mācību, ko Es jums esmu devis caur 

dzīvi. Šī pasaule, kas ir bijusi nepilnīgu būtņu, dvēseļu, kas atrodas grēku izpirkšanas procesā, mājvieta, 

kļūs par gaismas un garīguma vietu. Šodien Mans taisnīgums attīra laukus un izrauj nezāles ar saknēm, lai 

tās iznīcinātu ar Izpirkšanas un mīlestības uguni. 

32 Kopš seniem laikiem izskanējušie brālības kari dienu no dienas liek tev trīcēt. Ziņojumi par tiem 

jūs satrauc, un to sekas liek jums asaras. Šie cilvēki, kas izraisa karus savas varaskāres un naida dēļ, ir 

Mani bērni, kuri meklē Mani pie altāriem un pielūdz Mani teltīs, neapzinoties, ka mīlestības dāvanas vietā 

dāvā Man savu upuru asinis. Ak, aklie vīri, kuri savā augstprātībā jūtas valdnieki bez ierobežojumiem, 

aizmirstot, ka viņi ir ļoti mazi salīdzinājumā ar Manu Dievišķību! - Cilvēciskā iedomība ir sasniegusi savu 

robežu, un ir nepieciešams, lai Es liktu viņiem sajust Manu klātbūtni un Manu spēku. Man nav 

nepieciešams izmantot visu Savu visvarenību, lai pierādītu jums Savu varenību. Man pietiek ar vāju 

grūdienu vai vieglu dabas spēku pieskārienu, lai pierādītu muļķīgajam un iedomīgajam cilvēkam viņa 

niecīgumu. 

33 Tāpat kā toreiz tika atcelts zelta teļš, tā arī šajā laikā izzudīs bagātības pielūgšana. Un tāpat kā 

tirgotāji tika izdzīti no tempļa, tāpat tagad tiks sodīti tie, kas, izmantojot vājumu un nezināšanu, gūst 

labumu no savu līdzcilvēku sāpēm. 

34 Cilvēki ir sākuši cīņu ar savu Kungu, bet, lai kur viņi grieztos, viņi redz, ka Es aizšķērsoju ceļu 

viņu ļaunajiem darbiem. Bet tie, kas šajā cīņā neklausās savas sirdsapziņas balsī, atradīs nāvi un sodu, un 

tad izpirkšanu. 

35 Ak, mācekļi, kas Mani dzirdat - izpētiet Sestā zīmoga atklāsmi! Tur jūs atklāsiet visu, ko šodien 

redzat, dzirdat un piedzīvojat. Bet, ja jums ir ticība Manam Vārdam, izprotiet to un paturiet to savā sirdī. 

Jo jau tuvojas 1950. gads, kura beigās jūs vairs nedzirdēsiet Manu balsi šādā veidā. 

36 Šo cilvēci apvij vētra. Bet patiesi Es jums saku: Mans Vārds nepalielinās jūsu apjukumu. Tā ir 

gaisma, kas virza jūsu garu un izgaismo jūsu izpratni, lai palīdzētu jums garīgi attīstīties. 

37 Es no jauna esmu ar jums un atgādinu jums par jūsu mīlestības misiju cilvēces vidū. Tikmēr Elija 

dodas visur, lai meklētu pazudušās avis, lai tās uz saviem pleciem aizvestu uz sava ganāmpulka un atrastu 

sava Radītāja mīlestību. 

38 Atcerieties, ka Es esmu Ceļš, kas aicina to, kurš to ir aizmirsis. Es izplatīju Savu Vārdu jūsu vidū, 

lai jūs rīt to apliecinātu ar saviem mīlestības darbiem. Daudzi meklēs vienkāršās mājas, kurās Es parādīju 

Sevi, un atgādinās jums par reizēm, kad Es ar jums runāju caur balss nesēju, lai jūs varētu viņiem 

izskaidrot, kā Es parādīju Sevi un kādus mīlestības darbus un brīnumus Es darīju jūsu vidū. Tikai atmiņa 

paliks zem šiem jumtiem, jo Mans Vārds un tā atbalsis tiks saglabātas jūsu sirdīs. - Pašlaik es gatavoju 

jauniešus, lai vēlāk uzņemtu tos, kuri nav dzirdējuši Manu Vārdu un kuriem ir nepieciešama mīloša 

palīdzība. Cik daudzi raudās, jo nav Mani dzirdējuši! bet Es jums arī saku: cik daudzi no tiem, kas Mani 

dzirdēja, raudās, jo nebija sagatavojušies, un, kad viņi sapratīs, ka Mans Vārds vairs neparādās, viņi 

sapratīs, ka nav izmantojuši Tēva mīlestības dāvanu, lai mācītos Viņa Dievišķo mācību, Viņa bezgalīgās 

žēlsirdības un mīlestības mācību. Viņi skatīsies uz vietu, kur Vārda nesējs apsēdās, lai sniegtu Dievišķo 

Vārdu, un redzēs tikai tukšumu. 

39 Gadi ātri paiet, tie ir kā mirkļi, drīz jūs Mani vairs nedzirdēsiet, tādēļ Es jums saku: ļaujiet Man jūs 

dziedināt, glāstīt, mierināt un dot jums Savus norādījumus. Es atnācu, lai jums atstātu spēku, bet, ja jūs 

būsiet vāji ticībā un gribā, jūs būsiet slimi, un kas pasaulē spēs ar jums runāt, jūs pamācīt un dziedināt, kā 

Es to darīju? 

40 Ja Es jums teiktu, ka vienmēr esmu vēlējies tieši sazināties ar jūsu garu, padarot Manu balsi 

dzirdamu jūsu sirdī, jūs neticētu Man. Bet tikai jūsu piezemētība un šaubas bija iemesls, kādēļ Kungs Sevi 
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darīja zināmu caur noteiktiem saprašanas orgāniem, kurus Viņš sagatavoja caur Savu mīlestību, lai jūs 

varētu Mani dzirdēt šādā veidā un, studējot Manu mācību, spētu aptvert Manas žēlastības lielumu. 

41 Ja Es jums teiktu, ka reizēm jūsu miesas miega laikā jūsu dvēsele atdalās, tuvojas aizsaules 

sliekšņiem un meklē Mani, jūs par to šaubītos. Bet jums trūka aprīkojuma un ticības, lai garīgi izmantotu 

šos brīžus, un man nācās pamodināt redzētājus un praviešus, lai palīdzētu jums un runātu ar jums par rītu, 

lai jūs satriektu un pamācītu mosties un lūgt. 

42 Vai jūs ticat, Mana tauta, ka šī persona, caur kuru Es daru sevi zināmu, ir tā, kas jums dod Vārdu? 

Nē, Mani bērni, tas ir jūsu Skolotājs. - Vai jūs ticat, ka Dieva Gars ir vārda nesējā, kamēr viņš runā? Arī 

tas nav taisnība. - Es jums esmu teicis, ka pietiek ar Manas Gaismas staru, lai apgaismotu un iedvesmotu 

viņa prāta orgānu, liekot uz viņa lūpām neizsmeļamu vārdu plūsmu, pilnu ar nozīmīgām mācībām kā 

pierādījumu neticīgajam. Šajā laikā uzmanīgi klausieties Mani, lai jūs būtu stipri nākamajiem 

pārbaudījumu laikiem. 

43 Pirms Manas garīgās Klātbūtnes saņemšanas jūs lūdzāties savai Debesu Mātei, lai lūgtu Viņu 

palīdzēt jums sagatavot Man svētnīcu jūsu sirdīs. Par to Es jūs svētīju, Mani mācekļi. Klausieties Manu 

Vārdu, kas ir ceļš, kurš ved uz pilnību, uz mūžību. 

44 Jūs Man jautājat: kādas ir ideālo būtņu dievišķās mājas un dzīves? Patiesi, es jums saku, neprasiet 

to, ko jūs nevarētu saprast šajā laikā. Rīkojieties saskaņā ar Maniem likumiem, un šī rīcība jūs soli pa 

solim pacels pa kāpnēm uz pilnību, pa kurām jūs varēsiet redzēt, apbrīnot un atzīt, cik daudz Tēvs ir 

sagatavojis Savu bērnu laimei. 

45 Lai gan jūsu gars ir dzīvojis garīgajā pasaulē, tas ir redzējis ļoti maz un gandrīz neko nezina par šo 

dzīvi. Kā jūs no šejienes apcerēsiet to, ko saucat par svētlaimi vai debesīm? 

46 Jūsu ķermeņa acis labākajā gadījumā ir spējušas ieraudzīt tuvākās zvaigznes; jūsu zinātne nav 

aizvedusi jūs daudz tālāk, un jūsu gars, kas varētu atcelt attālumus un atklāt cilvēkam neredzamo, jo tas 

sajūt sevī un ārpus sevis apkārt esošās garīgās zināšanas, ļaujas pasaules materiālismam, saplūst ar savu 

ķermeni, tā vietā, lai paceltos, pazemojas un apbrīnas vietā šaubās. 

47 Dažreiz, apbrīnojot radības brīnumus, jūs pārņemti saucat: "Kungs, cik liels ir Tavs spēks!", 

neapzinoties, ka viss, kas jūs ieskauj, ir tikai vājš atspulgs tam, kas ir Mūžīgā Dzīve. 

48 Tā ir taisnība, ka ar Saviem vārdiem Es vēlos modināt jūsu interesi par garīgo dzīvi, bet saprotiet, 

ko Es jums saku: lai sasniegtu šo dzīvi, jums tā jāsasniedz, attīstot savu garu, nevis tikai intelektu. 

Intelektam, sirdij, jūtām un visām jūsu spējām ir jāapvienojas ar garu, tad jūs sasniegsiet nepieciešamo 

augstāko attīstību, lai spētu ieraudzīt sava Tēva godību. Bet, ja gars sevi uztic prāta spējām un nodod tām, 

tad tā izziņas spējas būs ierobežotas, tāpat kā viss cilvēciskais. 

49 Debesis nav konkrēta vieta visumā, Mana godība ir visur - gan garīgajā, gan materiālajā pasaulē. 

Vai jūs nesakāt, ka Dievs ir debesīs, uz zemes un visur? Saprotiet, ko jūs sakāt, lai jūs saprastu, ka tur, kur 

ir Dievs, tur jābūt arī Viņa godībai. 

50 Es gribu, lai jūs dzīvotu šajā bezgalīgajā Tēva Mājā, lai jūs nonāktu garīgā pacēluma stāvoklī, lai, 

lai arī kur jūs atrastos Visumā, jūs sajustu Dievišķā svētlaimi, lai jūs baudītu Mūžīgo Dzīvi un piedzīvotu 

Radītāja klātbūtni. Šo kalnu augstumu ir sasnieguši tikai tie, kas Mani ir izvēlējušies par paraugu un 

mīlestību par savu ceļu. 

51 Tam, kurš saprot šo mācību, ir jāsaprot, ka šī pasaule ir tikai maza mājvieta, kurā uz brīdi tiek 

uzturēts gars, lai tam atklātu fundamentālas mācības. Kopš vissenākajiem laikiem ticības lāpa ir degusi, lai 

ar savu garīgo gaismu apgaismotu cilvēku ceļu. Bet cik maz ir tādu, kas tai pievienojušies! Cik maz ir bijis 

tādu, kas neatlaidīgi gājuši pa šo ceļu, un cik daudziem, nonākušiem krustcelēs, kur viņus aptur nāve, 

nācās stāties garīgās pasaules priekšā kā svešiniekiem, nezinot garīgās pasaules ceļus, likumus un 

pienākumus, kas ir patiesās gara mājas! Cik netaisnīgi jūs esat bijuši pret sevi! 

52 Šodien Es jums izskaidroju Savu mācību, lai jūs nožēlotu grēkus un, apzinoties mērķi, ko vēlaties 

sasniegt, ietu pa patiesas dzīves ceļu. Un tad, kad nāve atnāks, lai atbrīvotu jūs no miesas, jūsu dvēsele 

varēs pacelties un sasniegt garīgo pasauli, neciešot no apjukuma, kas ir kaut kas sliktāks par nāvi. Kad jūs 

to visu zināsiet, jūs spēsiet dzīvot pārliecībā, ka esat tikai pārejoši uz zemes, mazi bērni, kuriem nācies 

iziet cauri šai skolai. Nevajag nolādēt savu miesu, kas ir nepaklausīga un nepakļāvīga, ne arī ienīst to, ka 

jācieš šīs pasaules dzīve, kuru jūs esat uzskatījuši par maldinošu paradīzi, pilnu kārdinājumu un 

bezdibeņu. Jo šī miesa, kas jums ir kā līdzeklis, lai dzīvotu uz šīs zemes, nebūs šķērslis jūsu garīgai 
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augšupejošai attīstībai vai tikumīgam dzīvesveidam, ja jūs spēsiet pārvarēt tās vājības, kaislības un 

grūtības, lai ļautu savās sirdīs dīgt tikai garīguma sēklai. Tad šī zeme un daba, kas ieskauj cilvēku, glabā 

jaunas mācības un arī noslēpumus, kurus uzzinās nākamās paaudzes. 

53 Cilvēkus vairs neglābs ne Skolotāja sāpes, ne kari, kas moka tautu augstprātību, ne posts, kas šķīstī 

cilvēku sirdis. To laiku cilvēkiem tiks dotas citas, līdz šim nezināmas mācības, par kurām es jums šodien 

paziņoju. 

54 Svētī savas sāpes, nenovērs savas asaras dusmās, svētī savu maizi, lai cik tā būtu trūcīga. Lai cik 

ilgas jums šeit, uz zemes, šķistu jūsu ciešanas, tiklīdz jūs būsiet garīgajā dzīvē, jūs jutīsieties tā, it kā tās 

būtu bijušas tikai minūti, un jūs sapratīsiet, cik daudz laba tas jums ir devis. 

55 Debesis ir pilnības stāvoklis. Es jums to esmu iztēlojies kā neizmērojami lielu un žilbinoši baltu 

pilsētu, kas jums jāaizņem ar savu drosmi, ticību un nelokāmu gribu. Esiet šī mērķa kareivji! 

Apvienojieties visi, kam jau ir šis augstais mērķis, nepiekāpīgi virzieties uz priekšu un uzvariet dzīves 

cīņās, līdz jums ir izdevies panākt, ka šī pilsēta nododas tiem, kas to iekarojuši ar savu mīlestību. Šī pilsēta 

ir jūsu mājas, šīs mājas ir visums bez gala, kur Radītājs mājo kopā ar Saviem bērniem. 

56 Nēsājiet Manu Vārdu savās sirdīs un, būdami vientulībā savā istabā vai dabas mierā, atcerieties to 

un izprast to. Esiet Mani labie mācekļi. 

57 Jums, kam ir bijusi žēlastība dzirdēt Mani šādā veidā, Es saku: glabājiet Manu Vārdu, studējiet to, 

īstenojiet to savā dzīvē, jo drīz tas vairs netiks dzirdēts. Kad tas notiks, Es vēlos, lai jūs paliktu kā meistari, 

stingri balstīti Manā mācībā, nevis kā apjukuši mācekļi vai kā bērni, kas jūtas bāreņi. 

58 Šodien jūs vēl varat aicināt ļaudis dzirdēt Manu manifestāciju, bet rīt, kad beigsies 1950. gads, viņi 

dzirdēs tikai Manu mācekļu un liecinieku balsi. 

59 Nešaubieties par cilvēkiem, lai cik stūrgalvīgi un fanātiski viņi būtu savā reliģiskajā praksē. Katra 

dvēsele atrodas savā attīstības stadijā, un katrai ir pienācis īstais laiks saņemt šīs atklāsmes. 

60 Mācekļi, saprotiet savu uzdevumu un pieņemiet to ar tādu mīlestību un paklausību, ar kādu Jēzus 

pieņēma savu likteni. Lūdzieties, vērojiet, pacietīgi dzeriet ciešanu biķeri un ar mīlestību nesiet savu 

krustu. Svētī visu iekšēji un piedodiet tiem, kas jūs sāpinājuši, no sirds un ar darbiem. 

61 Svētīgi tie, kas ar asarām saka Man: "Skolotāj, es nododu savas sāpes Tavās rokās, lai notiek Tava 

griba!". Mana griba ir, lai jums būtu Mans Miers, ak, pacietīgi un nabadzīgi ļaudis, bet aizmirstiet uz 

dažiem mirkļiem savas ciešanas un lūdzieties par pasauli, lūdzieties par tautām. Mīliet cits citu! 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 75  
1 Jūs saprotat, ka tagad ir īstais laiks, lai pārvērstos par Maniem mācekļiem. Jūs saprotat, ka šis ceļš 

jūs aizvedīs uz perfektu mājvietu, kuru jūs nepazīstat, bet zināt, ka tā pastāv un gaida jūs. Jūsu ķermeņa 

acis nekad nespēs saskatīt to, ko var ieraudzīt tikai jūsu gars. Bet viņiem paliek bezgalīgi brīnumi, ko 

baudīt, un, tos apbrīnojot, jūs saucat: "Kungs, cik liels ir Tavs spēks, cik brīnišķīga ir Tava radība, cik 

neizmērojama ir Tava mīlestība!" - Patiesi es jums saku: Neapstājieties pie tā, ko spējat ieraudzīt ar savām 

mirstīgajām acīm, jo aiz tā visa ir perfekta un mūžīga dzīve. 

2 Nemēģiniet iztēloties, kāds būs Dievišķā Tēva nams. Pagaidiet, kamēr jūsu gars to iepazīs, kad tas 

to sasniegs, kāpjot augšup, pateicoties saviem nopelniem. Patiesi, es jums saku, ka jūs nejutīsieties 

vīlušies, jo tas ir Dievišķais pārsteigums, kas tiek saglabāts kā balva katram Dieva bērnam. 

3 Šī zemes dzīve ir pārejoša un kalpo jums kā pakāpiens, lai paceltos, un kā tīģelis, lai sasniegtu 

patieso dzīvi. Mācība, ko Es jums atklāju, parādīs jums ceļu, lai šajā dzīvē jūs varētu sasniegt gaismu un 

mieru un atbrīvoties no materiālajiem važām, kas padara jūs pakļautus pasaulei. Tas, kurš jau šeit sagatavo 

savu garu šai pārejai ar mīlestības darbiem pret saviem brāļiem, ieejot garīgajā valstībā, jutīsies savās 

īstajās mājās, savā īstajā tēvzemē; viņš tur nav svešinieks. Tomēr tas, kurš šajā bezgalīgajā sfērā ienāk 

nesagatavots, jutīsies kā svešinieks svešā zemē. 

jājūtas valstij. - Daži netic šai dzīvei, citi tai tic, bet baidās no tās, bet ir arī tādi, kas pēc tās dedzīgi ilgojas 

neskaitāmo ciešanu dēļ. Šiem pēdējiem Es saku: nevēlieties uzsākt garīgo dzīvi tikai tāpēc, ka ticat, ka tajā 

jūs atradīsiet atbrīvošanos no ciešanām, jo Es jums apsolu kaut ko vairāk nekā tikai to, ka šajā eksistencē 

jūs atradīsiet atbrīvošanos no savām ciešanām. Izturiet, panesiet savas sāpes, lūdzieties un meditējiet, un 

attālums, kas jūs šķir no Manis, saīsināsies. Jūsu raudāšana šajā pasaulē nav mūžīga, Es neesmu radījis jūs, 

lai uzliktu jums smagas mokas. Saprotiet, ka ikvienām sāpēm ir iemesls, un šis iemesls ir kāda jūsu 

nepilnība. Tāpēc dzeriet šī kausa saturu, kas jums atklās daudzas mācības. Padomājiet par to visu, pirms 

Mana balss jūs sauc uz aizsauli. 

4 Tā Es runāju uz visu cilvēci. Bet Saviem mācekļiem Es saku: jūs būsiet Mani drosmīgie kareivji, 

tie, kas aiz sevis atstāj mīlestības pēdas un nes mieru, brālību un labo gribu kā savu karogu. Izprotiet Manu 

mācību, lai jūs netiktu maldināti ar daudzajām teorijām un mācībām, kas šodien pastāv pasaulē. Bet, ja 

galu galā kāds aiziet malā, tā ir zīme, ka viņš nav sapratis Manu Vārdu. Tāpēc es jums saku: Ja vēlaties, 

kritiski pētiet Manu Vārdu, bet neļaujiet vējam to aiznest. Glabājiet to savās sirdīs, atcerieties to savā 

vientulībā un atkārtojiet to brīvā dabā, un jūs no jauna sajutīsiet Manu klātbūtni, Manu mīlestību un Manu 

žēlastību. 

5 Kurš kļūs par Manas mācības meistaru? - Saprotiet, ka jums jāmāca ne tikai ar vārdu, bet arī ar 

darbiem, jo tie būs pirmais, ko jūs parādīsiet pasaulei. Cilvēce ir nogurusi no vārdiem. Vai tas ir upuris, lai 

piepildītu Bauslību, ko tavs Kungs tev ir mācījis? Savā laikā Es jums sacīju: "Mīliet cits citu, kā Es jūs 

esmu mīlējis." Un Elija jums tagad ir teicis: "Mīliet savu tuvāko un atkal mīliet savus brāļus, un jūs 

saņemsit manu 

Tēvs visā savā godībā." 

6 Jūs veidojat tautu vai drīzāk garīgo būtņu kopienu, kuras vidū Es esmu atklājis Sevi tagad un visos 

laikos. 

7 Mesija, kuru pravieši pareģoja un uz kuru cerēja patriarhi, Meistars, kurš pasaulei dāvāja Savu 

Vārdu un Savu Dzīvību un apsolīja, ka Viņš atgriezīsies, ir tas pats, kurš šodien ir parādījies šīs tautas 

pazemībā, neredzams materiālajai acij, bet pilns godības un varenības jūsu gara priekšā. Es neesmu nācis, 

lai jūs ievainotu, pārmetot jums, kā jūs reiz izturējāties pret Mani. Vai Dievs nevarēja paredzēt likteni, kas 

Viņu sagaidīja, kad Viņš kļuva par cilvēku? Patiesi es jums saku, ka Tēvs labprāt un no mīlestības pret 

jums ir atdevis šo upuri. Vēl pirms atnākšanas Viņš zināja, ka Viņu gaida krusts, Viņš zināja arī to, ka 

Viņa upuris sniegs jums nevainojamu tīrākās mīlestības mācību un parādīs jums ceļu, pa kuru jūs varēsiet 

saņemt grēku piedošanu. 

8 Saprotiet, ka Es esmu uzticamais sargs, kas sargā visus - gan taisnos, gan grēciniekus. Kā zaglis, 

kas gaida nakti, lai pārsteigtu guļošo, es ieeju tavā sirdī. No turienes Es paņemu līdzi tikai sāpes, atstājot 

jums Savu Mieru kā pierādījumu Savai Klātbūtnei. Mācieties sajust Mani savas materiālās dzīves 
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notikumos. Sajūtiet Mani, kad sēžat pie galda, lai ēstu maizi. Patiesi, es jums saku, ka tajā brīdī es esmu 

klāt. Ēdiet mierā, un es būšu tas, kas dalīs jūsu maizi - saskaņas, miera un svētības maizi. 

9 Cik ļoti Dievišķais Gars cieš, kad Viņš atrod nesaskaņas, ļaunprātību un mīlestības trūkumu 

ģimenēs! Kad jūs atgriezīsieties uz mīlestības ceļa, jūs nekavējoties sajutīsiet Manas Klātbūtnes mieru. 

10 Manas mācības ir ļoti detalizētas, lai jūs varētu apgūt daļu no tām. Kad tie, kurus jūs saucat par 

ārzemniekiem, ieradīsies šajā valstī un uzzinās par šo atklāsmi, viņi ziņkārīgi jautās Man: "Kungs, kāpēc 

Tu tik ļoti mīli šo tautu un esi tai labvēlīgs ar savu mācību?" Uz to es viņiem atbildēšu: "Es to mīlu tāpat 

kā jūs un visa cilvēce. Bet ne visi no viņiem būtu Mani sapratuši tādā veidā, kādā Es Sevi atklāju, - jums 

nevajadzētu viņus uzskatīt par svešiniekiem, jums būtu jāsēž pie sava galda un jārunā ar viņiem, jo starp 

šīm sirdīm ir tie, kas nesīs Manu Vārdu citām tautām. Viņi sēj savā ceļā un cīnās kā labi karavīri. Bet, kad 

cīņa būs beigusies un miers parādīsies kā dievišķa varavīksne debess debesīs, tad no visiem Maniem 

bērniem, kas atradīsies dažādos zemes nostūros, bet būs vienoti lūgšanā un cīņā, atskanēs garīga slavas 

dziesma. Šī slavas himna būs tā, kas skanēs šādi: "Gods Dievam augstībā, un virs zemes miers labas gribas 

cilvēkiem." 

11 Šodien jūs joprojām esat kā bērni, kuriem nepieciešama Tēva mīlestība. Tāpēc Es jūs aplaistīju ar 

savām glāstiem, jo Es esmu jūsu Tēvs. Es iedziļinos tavā sirdī un zinu visu, ko tu tajā glabāji. Nevienam 

nevar būt noslēpumu no Manis, jo Es dzīvoju jūsos. 

12 Kad jūs tikko bijāt sākuši dzirdēt šo Vārdu, jūsu ticības liesma bija blāva, tās gaisma maza. Bet, 

pakāpeniski izprotot Manu mācību, jūsu ticības gaisma ir pārvērtusies par degošu lāpu. 

13 Patiesi Es jums saku: tikai ar ticību un nemainīgu vēlmi piepildīt Manu Likumu jūs varēsiet šķērsot 

šo tuksnesi kā stiprā Izraēla Pirmajā Laikā. 

14 Neatkāpieties no dzīves pārbaudījumiem un nemetiet vējā Manas mācības, jo tās veido jūsu 

dvēseli. 

15 Stiprie būs tie, kas vislabāk liecinās par Manu izpausmi un Manu patiesību. Vājie meklēs veidu, kā 

izlikties, ka viņi pilda savu misiju, bet patiesībā viņi ar saviem darbiem nespēj liecināt par Manas mācības 

mīlestību un žēlastību. 

16 Vēl ir atlikuši daži gadi, kuros jūs varat turpināt klausīties šīs mācības, lai jūs būtu pienācīgi 

sagatavoti nodot tālāk Manas mācības, kad Mans (runātais) Vārds beigsies. 

17 Pat tagad es jums saku, ka jūs neesat nekas vairāk nekā jebkurš cits, ka jūsu uzskats, ka esat 

priviliģētu būtņu tauta, ir kļūdains, jo Radītājs Savā perfektajā mīlestībā pret visām radībām nevienam 

nepiešķir privilēģijas. Es jums to saku tādēļ, ka rīt jūs saviem brāļiem iepazīstināsiet ar Doktrīnu, ko Es 

jums esmu atnesis šajā laikā, un Es negribu, lai tiem, kas nāks pēc jums, jūs nešķistu augstākas būtnes, 

nedz arī lai nešķistu, ka nopelni padarījuši jūs cienīgus būt vienīgie, kas dzirdējuši Manu Vārdu. 

18 Jums jābūt saprotošiem, pazemīgiem, vienkāršiem, cēliem un žēlsirdīgiem brāļiem. 

19 Jums jābūt spēcīgam, bet ne augstprātīgam, lai jūs nenoniecinātu vājos. Ja jums ir lieliskas 

zināšanas par Manu mācību, jums nekad nevajadzētu lielīties ar savām zināšanām, lai jūsu brāļi nejustos 

sliktāki par jums. 

20 Jums jāapzinās, ka viss, ko esat uzkrājuši savās sirdīs, jums nav dots, lai to krātu, bet gan lai darītu 

Manu patiesību zināmu saviem brāļiem, no kuriem katram Es esmu atvēlējis noteiktu skaitu. 

21 Kāpēc ik uz soļa atkārtot sev, ka viss labais, ko jūs darāt, būs jūsu dvēseles labā? 

22 Neuzturiet savtīgas vēlmes, domājot tikai par savu pestīšanu un atlīdzību, jo jūsu vilšanās būs ļoti 

sāpīga, kad ieiesiet garīgajā dzīvē, jo jūs atklāsiet, ka patiesībā neesat nopelnījuši nekādu atlīdzību. 

23 Lai jūs labāk saprastu, ko Es jums gribu teikt, Es jums došu šādu piemēru: Ir un vienmēr ir bijuši 

vīrieši un sievietes, kas par savu nodarbošanos padarījuši labdarības darbus savu brāļu vidū, un tomēr, 

atnākuši pie Manis, viņi nevarēja parādīt Man nekādus nopelnus savas garīgās laimes labā. Kāds tam bija 

iemesls? Vai varat iedomāties, ka viņi bija cietuši no sava tēva netaisnības? Atbilde ir vienkārša, mācekļi: 

viņi nevarēja gūt sev labumu, jo viņu darbi nebija patiesi. Jo, kad viņi izstiepa roku, lai kaut ko dotu, viņi 

nekad to nedarīja no patiesas žēlsirdības pret cietušo, bet domāja par sevi, par savu glābšanu, par savu 

atalgojumu. Dažus uz to pamudināja savtīgas intereses, citus - iedomība, un tā nav īsta žēlsirdība, jo tā 

nebija ne jūtama, ne nesavtīga. Es jums saku, ka tas, kam nav sirsnības un mīlestības, nesēj patiesību un 

nesaņem atlīdzību. 
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24 Šķietamā labdarība var jums sniegt daudz apmierinājuma uz zemes, ko sniedz jūsu apbrīna un 

glaimojumi, ko jūs saņemat; bet šķietamā labdarība nesasniedz Manu Valstību, to sasniedz tikai patiesā 

labdarība. Tur jūs visi dosieties, nespējot noslēpt ne mazāko apvainojumu vai negodīgumu. Jo, pirms jūs 

parādīsieties Dieva priekšā, jums būs jānoliek malā svinīgie apmetņi, kroņi, goda zīmes, tituli un viss, kas 

pieder šai pasaulei, lai parādītos augstākajam Tiesnesim kā vienkāršas dvēseles, kas atskaitās Radītāja 

priekšā par tām uzticēto uzdevumu. 

25 Saprotiet, ka jūs esat cilvēki, kas klīst kopš Pirmā Laika. Tagad apvienojieties vienotā gribā, tad 

jūs varēsiet piedzīvot Manus brīnumus un sacīt: Dievs mums ir piedevis, Kungs mūs pārpilda ar savu 

mīlestību. 

26 Daži no jums nāk šeit zemes tērpā kā bērni, citi - kā jaunieši vai jaunavas, bet vēl citi - kā veci 

cilvēki. Šajos ķermeņos tevi var atklāt tikai Mans skatiens. 

Es vienīgais zinu, kādu nastu katrs nes un kādu izpirkumu viņš izpilda. Tikai Es redzu ērkšķus, kas ir 

iegrauzušies jūsu kājās, un tikai Mana mīlestība ir tā, kas tos noņem, lai pēc tam dziedinātu jūsu brūces. 

27 Es gribu, lai Mans Vārds, ko jūs saņemsiet līdz 1950. gadam, jūs visus vienotu un lai tas nebūtu 

sāpes. Bet, kamēr jūs sakāt: "Šādā vietā tas, kas tiek pasniegts, nav patiesība", jūs savā sirdī lolosiet 

šķelšanās un nesaskaņu sēklas. Jūsu augstprātība un iedomība liek jums justies pārākiem par citiem 

(brālībām) un pirmajiem, taču šādā veidā jūs nepieņemat Dievišķo Skolotāju par savu paraugu. Vārds, kas 

ir viens ar Tēvu, kļuva par cilvēku no mīlestības pret grēciniekiem, bet jūs nespējat atmest savu 

augstprātību, savu viltus pašapziņu, lai mīlētu savus brāļus, kā Es esmu jūs mācījis. 

28 Lai darītu Sevi zināmu šai tautai, Man vajadzēja padarīt Savu balsi dzirdamu materiāli, izmantojot 

cilvēku balss nesēju, kurš pat nav tīra prāta un sirds. Jūs vērtējat savu brāļu rīcību, un, ja jums šķiet, ka tā 

ir nepilnīga, jūs noraidāt viņus un distancējaties no viņiem. Bet es jums jautāju: Vai tā ir mācība, ko Es 

jums esmu devis? Attiecībā uz jauno Lācaru es esmu sacījis šai tautai: "Celies un staigā!" Bet dzīve, ko Es 

tai esmu devis, ir, lai tā to pašu veltītu mīlestībai un kalpošanai savam tuvākajam. Bet jūs neesat centušies 

dzīvot Jēra lēnprātību, jūs esat cietsirdīgi, cietsirdīgi, un tādēļ jūsu vidū notiek cīņas un šķelšanās, un jūs 

esat līdzīgi tautām, kas karo. Atcerieties, ka es jums teicu: Nesodiet savu brāli, jo jūsu Dievs un Kungs 

nāks noteiktā laikā jūs tiesāt. Neatdariniet sliktos cilvēku piemērus, bet rīkojieties kā jūsu Skolotājs. Jums 

ir perfekts piemērs, kas jūs mācīs ceļā uz Apsolīto pilsētu, kur jūs gaida jūsu Tēva mīlestība. 

29 Vai jūs vēlaties, lai jūsu vidū parādītos tie pirmās ēras pravieši, kas jūs brīdināja ielās un laukumos 

ar bēdas saucieniem, lai jūs nožēlotu un nožēlotu savus pārkāpumus? Patiesi es jums saku, jūs domājat, ka 

tie ir traki un neticēt viņiem! Tomēr daži celsies un runās pie baznīcu un dievnamu vārtiem, kur cilvēki 

pulcējas, lai pielūgtu Mani, un viņi atmaskos elku viltus un sludinās pielūgsmi, kādu Dievs vēlas no 

saviem bērniem. 

30 Šeit, jūsu vidū, katrs balss nesējs, garīgais instruments vai redzētājs ir bijis pravietis. Viņu balsis, 

apvienojušās kā viens, ir pacēlušās, lai mācītu šai tautai (pestīšanas) ceļu caur lūgšanu, žēlsirdības 

izrādīšanu un Dieva pielūgsmi ar jūsu mīlestības darbiem pret saviem brāļiem. Kā tas ir, ka jūs dažkārt 

novirzāties no ceļa, lai gan tas ir iezīmēts ar Dievišķās mīlestības asinīm? Vai ir iespējams, ka jūs to jaucat 

ar ceļiem, kurus cilvēki ir iezīmējuši ar brālības slepkavības asinīm? 

31 Jūsu sirdsapziņa zina, cik lielā mērā man ir iemesls ar jums šādi runāt. Bet tava sirds pretojas un 

uzskata, ka Es runāju ar tevi pārāk skarbi. Tad jūs ar nožēlu un asarām jautājat Man, vai piederat pie tiem, 

kas atstāj šo ceļu aptraipītu vai kas piepilda savu brāļu sirdis ar sāpēm? Es jums saku, ka jūs nekļūdīsieties, 

jo Mans ceļš ir skaidrs un gaišs, un, kas atver acis un meklē to, drīz to atradīs. 

32 Es pabeigšu Savu Vārdu, un vēlāk cilvēki nāks no tālām zemēm, lai jautātu jums, vai tā ir taisnība, 

ka Dievs ir nācis pie jums un runājis ar jums kā Skolotājs. Ko jūs atbildēsiet un kāda būs jūsu liecība? 

33 Jau ilgu laiku Es esmu klauvējis pie jūsu sirds durvīm, un tādēļ Es teicu, ka esmu jums tuvu, bet 

jūs neesat atvēruši durvis, lai Es varētu ienākt un mājot jūsos. Es paliku ārā un turpināju pacietīgi klauvēt. 

34 Viens no nopietnākajiem rakstura trūkumiem ir liekulība. Nerunājiet skaļi par mīlestību, kamēr jūs 

nespējat Mani mīlēt savos līdzcilvēkos. Cik daudzi no tiem, kas nosodīja Jūdas skūpstu, nevēlas saprast, 

ka viņi deva savam brālim šķietamas brālības skūpstu un paši viņu nodeva no muguras! Cik daudz no 

tiem, kas saka, ka kalpo trūkumcietējiem, es redzu nesot gaismu, patiesību, labdarību apmaiņā pret naudu? 

- Kāpēc tad, kad kāds tevi iebiedēja ar saviem jautājumiem, tu rīkojies kā Pēteris savos vājuma brīžos, 

noliedzot Mani un apliecinot, ka tu Mani pat nepazīsti? Kāpēc jūs baidāties no "cilvēciskā taisnīguma", 
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nevis baidāties no manējā? Bet patiesi, es jums saku, starp Dievišķo Taisnīgumu un jūsu grēkiem ir 

Marijas, jūsu Debesu Mātes, aizbildniecība, kura vienmēr aizlūdz par jums. 

35 Es mācu jums vadīt ļaužu pūļus, lai gan Es jau Otrajā Laikā esmu jums parādījis, kā tos vadīt, lai 

tie nenogurtu, proti, atdzīvinot tos ar Mana Vārda laipnību, barojot tos tuksnesī un darot brīnumus, lai 

iedegtu viņu sirdīs ticību. 

36 Es jums esmu teicis, ka ar 1950. gadu beigsies Mans pasludinājums, ko Es jums esmu pasludinājis 

caur balss nesēju prātiem. Bet tāpat Es jums saku, ka, pirms Es to beigšu, būs balsstiesīgie, kuru prātus Es 

slēgšu pirms norādītā laika viņu nešķīstības un garīguma trūkuma dēļ. Bet tas tiks darīts tā, lai viņi 

nevienu nemaldinātu ar mācībām, kas nesatur Manu patiesību. 

37 Mana gaisma apgaismo, bet tā neapžilbina un nemulsina. Es esmu patiesība. Izprast šo Vārdu, tad 

šī atklāsme, un jūsu sirdsapziņa jums pateiks, vai tā māca jums patiesu dzīvi. 

38 Atcerieties, ka cilvēce līdz šim ir piedzīvojusi divus laikmetus: Pirmo, ko apgaismoja Dievišķā 

Likuma atziņas gaisma, un otro, ko stiprināja Dievišķās Mīlestības mācība, ko Es jums devu Jēzū. Jau 

jauns laiks sāk izplatīties pār cilvēkiem, bet viņi joprojām sēj un pļauj ļaunuma sēklas, iznīcina cits citu, 

kaitē cits citam un cīnās brālis pret brāli līdz nāvei. 

39 Ir pagājuši gadsimti un gadsimti, un cilvēki joprojām nav noguruši sēt un pļaut tik daudz ļaunuma, 

nav noguruši, izraisot tik daudz asaru, nav noguruši, aplaistot zemi ar cilvēku asinīm. Līdz kādai rūgtuma 

pakāpei viņi iztukšos sāpju biķeri, lai tas apturētu viņus viņu neapskaužamajā ceļā un atgrieztu viņus uz 

patiesā ceļa? Tavs Tēvs nevēlas, lai tu dzertu raugu, kas palicis šī kausa apakšā. Taču tieši uz to jūs 

tiecaties ar savu lepnumu un naidu. 

40 Mīļotie cilvēki, atcerieties, ka cilvēki ir izsalkuši pēc miera. Kāpēc jūs nesagatavojaties, lai ar 

saviem mīlestības darbiem nestu viņiem Labo vēsti, lai celtu viņus ticībā un patiesā dzīvē? Kāpēc 

neizsniegt viņiem brālīgu, dāsnu un sirsnīgu roku, aicinot viņus uz pārdomām un lūgšanu? 

41 Jūs noteikti sastapsieties ar zinātnieku augstprātību, kuri uzskata, ka zina un kontrolē visu, ka ir 

atklājuši bezgalības noslēpumu. Bet ar kādu gudrību un taisnību Es viņus nomocīšu, un tas būs laiks, kad 

šī tauta, kas jau prot liecināt par Manu Doktrīnu, runās par Garu, par mūžīgo dzīvību un par zināšanām par 

garīgo sadraudzību ar Dievu. Viņa balss sasniegs visas zemes tautas, un šī liecība būs kā dīgstoša sēkla, 

kas nokrīt auglīgā zemē. 

42 Cilvēki atvērs savas garīgās acis gaismai. Bet patiesi Es jums saku: pirms tas notiks, viņiem būs 

jāsaņem daudzi dabas apmeklējumi, kas cilvēci izbiedēs un satricinās. 

43 Kad tas viss būs izdarīts, tad parādīsies Dieva nepielūdzamais taisnīgums un izbeigs tik lielu 

profanāciju un tik nesamērīgu lepnumu. 

44 Kad smagais pārbaudījums būs beidzies, daudzi no tiem, kas Mani bija aizmirsuši, pievērsīsies 

lūgšanai, un daudzi, kas uzskatīja, ka, lai atklātu un iepazītu dabas noslēpumus, ir nepieciešams atteikties 

no visas garīgās ticības un cieņas pret Dievu, sapratīs savu kļūdu. Mana gaisma pārpildīs viņus un dos 

viņiem to, ko viņu nabadzīgais intelekts nekad nebūtu atklājis. 

45 Zinātnieki ir bijuši ļoti nepateicīgi, jo viņi ir aizmirsuši To, kas radīja visu, ar ko viņi šodien tik ļoti 

lepojas, domādami, ka viņi to ir atklājuši. 

46 Tāpat viņi ir bijuši stulbi un neprātīgi, jo viņus ir pārņēmis lepnums un pārākuma sajūta, uzskatot, 

ka viņi ir iedziļinājušies radīšanas atziņās, lai gan viņi to pazīst tikai virspusēji. 

47 Neviens neiedziļinās Dieva slepenajā padomā, ja vien Viņš neuzskata par labu atklāt kaut ko no tā 

satura Saviem bērniem. Tam vajadzētu likt jums saprast, ka ikvienam, kas vēlas uzzināt to, ko Kungs sargā 

Savā apslēptajā gudrības ligzdā, ir jāmeklē tas pazemības, mīlestības un garīguma ceļā. 

48 Augstākā zināšana nav paredzēta cilvēkiem ar augsti attīstītu prātu, bet gan cilvēkiem ar augstu 

gara briedumu. 

49 Pietiktu, ja jūs, šī Vārda liecinieki un klausītāji, darītu zināmu šo mācību, par kuru cilvēki nav 

domājuši, un tūlīt, sava gara apgaismoti, viņi jūsu vārdos atklātu Manu patiesību. 

50 Man ir vajadzīgi labas gribas cilvēki, drosmīgi un uzticīgi cilvēki, jūtīgi pret svešām sāpēm un 

dedzīgi Manu Likumu izpildītāji, lai viņi kā Mani emisāri šķērsotu robežas, šķērsotu valstis un izplatītu 

zināšanas par šo Dievišķo Vēsti - cilvēki, kas izskaidro apmeklējumu, Mana taisnīguma, karu, iznīcības un 

sāpju iemeslus, kas arī parāda drošu ceļu, kā atrast mieru un veselību, vai tā būtu dvēseles vai miesas 

veselība. 
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51 No šīs tautas nāks Mana jaunā Vārda vēstneši, pravieši, šīs mīlestības un garīguma mācības 

strādnieki un sējēji, tādēļ jūsu vidū ir jānotiek šķīstīšanai un spriedumam. 

52 Mana Gara atklāsme, ko Es apsolīju Otrajā Laikā, ir tā, kuras liecinieki jūs esat šobrīd, cilvēki. 

Atcerieties, ka tās beigas jau ir tuvu. Izmantojiet katru Manu mācību, jo pēc 1950. gada tā vairs nebūs 

dzirdama šādā formā. Stunda ir noteikta, un Mana griba ir neatsaucama. Ja Es neturētu Savu vārdu, Es 

vairs nebūtu jūsu Tēvs, jo Es pazemotos līdz to cilvēku līmenim, kuri šodien stiprina sevi nodomā, bet rīt 

sevi nodod. 

53 Dieva nodomos nevar būt nekādu izmaiņu, jo, tā kā Dievs zina nākotni, Viņš nevar kļūdīties. 

54 Dievs visu ir paredzējis jau no paša sākuma, ar visaugstāko taisnīgumu un pilnību. 

55 Saprotiet, ko es jums saku, lai arī jūs būtu pastāvīgi savos darbos, kā jūsu Skolotājs jums ir mācījis. 

56 Es jums runāju par mirdzošo gaismas mākoni, ko Mani otrās ēras mācekļi redzēja Betānijā un ko 

tagad redzētāji ir redzējuši. Patiesi Es jums saku, ka pat tie, kas redzēja Mani šķeļamies starp mākoņiem, 

nesaprata šīs parādīšanās nozīmi. Arī tie, kas toreiz redzēja Mani garā nolaižamies, nesaprata šī "mākoņa" 

nozīmi, līdz Mans Vārds jums visu izskaidroja un Mani garīgie vēstneši jums to padarīja saprotamu ar 

savu detalizēto un skaidro vārdu. - Pat ar otrās ēras mācekļiem brīžos, kad viņi vēroja sava Skolotāja 

debesbraukšanu, nesaprotot to, bija klātesoša garīga būtne, kas viņiem paskaidroja, ka pasaule redzēs šo 

Jēzu, kuru viņi redzēja plūstošu augšup starp mākoņiem, nolaisties tādā pašā veidā, tas ir, garā, jaunā laikā. 

57 Šī tagadējā izpausme ir šī apsolījuma piepildījums, tauta. Ja kādam no Maniem bērniem šķiet, ka 

veids, kādā Es esmu atnācis, ir pārāk neizteiksmīgs, tad tas ir tāpēc, ka viņi nav spējuši garīgi pacelties, lai 

ieraudzītu spožo gaismu, ar kuru Mans Gars apgaismo jauno laikmetu. 

58 Arī Otrajā Laikā daudzi cilvēki, kas sapņoja par apsolītā Mesijas atnākšanu, redzot vienkāršu 

Kristus ārējo izskatu, jutās vīlušies, un tādēļ noliedza Mani. Viņi nespēja atklāt Debesu Valstības, Gaismas 

un Patiesības Valstības klātbūtni caur Jēzus ārējo nabadzību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 76  
1 Šī ir žēlastības diena jums. Jūs nākat, lai dzirdētu Manu mīlošo Vārdu, kas pārpludina jūsu sirdis ar 

mīlestību. Jūs trīcat no sajūsmas, domājot, ka esat priekšgājēji tām Manu mācekļu paaudzēm, kas drīz 

nāks uz zemes. Tad jūs atzīsieties Manā priekšā, ka esat pārāk neveikli un pārāk vāji, lai veiktu Manis 

cienīgu uzdevumu. Jūs šaubāties, jo neesat Mani sapratuši. Taču es jūs nesūtītu pildīt tik grūtu uzdevumu, 

ja redzētu jūs tik vāju, kāds esat šobrīd. Mana mācība nāk pie jums dienu pēc dienas, lai jūs mācītu un 

stiprinātu, lai Es varētu jūs sūtīt cīņā, tiklīdz jūs būsiet stipri savā ticībā. 

2 Patiesi Es jums saku: ja kāds domā, ka grēcinieki nav Manis glābšanas vērti, tas Mani nepazīst. Es 

negribu nāvi nevienam no Saviem bērniem, un atkal esmu gatavs upurēties, lai viņus glābtu un vestu uz 

patieso dzīvi. Saprotiet, ka nav iespējama tāda būtne, kas, radīta kādam konkrētam mērķim, spētu mainīt 

Radītāja gribu, un jūs esat radīti, lai paceltos pie Manis pa patiesības ceļu. Tas ir ceļš, ko cilvēki ir 

pazaudējuši sava materiālisma dēļ un ko Es jums no jauna parādīju caur Savu mīlestību. 

3 Es liku šai cilvēcei, tāpat kā Izraēla tautai, salauzt verdzības važas un doties uz kalna pakāji, kur 

viņi dzirdēs Manu balsi, kas tiem rādīs ceļu uz Apsolīto zemi. 

4 Šajā Trešajā Laikā Es nepiešķīru visai cilvēcei žēlastību dzirdēt Manu Vārdu; Es to darīju tikai ar 

tiem, kas varēja Mani sajust šajā formā un ticēt Man. Šai Manifestācijai, šim Vārdam ir jākalpo kā 

sagatavošanās, lai visa cilvēce vēlāk sajustu Manu klātbūtni vienā formā - garīgajā. 

5 Nebīstieties, cilvēki, esiet droši, ka šajā Likteņa Stundā jūs nebūsiet vieni, jo Daba runās un Dabas 

spēki liecinās un piepildīs Manus pravietojumus, lai cilvēce zinātu, ka šis ir Trešais Laiks - Svētā Gara 

parādīšanās. 

6 Mana taisnība nāks pār katru radību un skars katru cilvēku, tāpat kā Tā Kunga eņģelis nāca pār 

Ēģipti un izpildīja Manu spriedumu, kurā izglābās tikai tie, kas savas durvis bija apzīmējuši ar jēra asinīm. 

7 Patiesi Es jums saku, ka šajā laikā tiks glābti visi, kas lūkojas un tic Vārdam un apsolījumiem, ko 

devis Glābējs, Dievišķais Jērs, kurš upurēja Sevi, lai jūs mācītu lūgties un ar perfektu mīlestību pildītu 

jūsu Izpirkšanas uzdevumus, jo Manas Asinis jūs sargās kā mīlestības apmetnis. Bet tas, kas neskatās, kas 

netic vai kas zaimo, tiks nomocīts, lai viņš pamostos no miegainības. 

8 Tuvojas 1950. gads, un drīz pienāks tiesas laiks, par kuru Es jums runāju, gaismas cīņas laiks pret 

tumsu. Cilvēki, sagatavojieties, vērojiet un lūdzieties, sajūtiet savu brāļu sāpes. redziet, kā ķermeņi un 

dvēseles kļūst arvien slimākas; pilni baiļu no briesmām, kas viņus sagaida, meklējiet bāku, kas tos 

apgaismotu, un balzāmu, kas dziedinātu viņu slimības. Es esmu jūs sagatavojis, lai jūs būtu šo pazudušo 

avju gani un vestu tās pie Manis, lai šķīstītu viņu dvēseles, dziedinātu viņu miesas un bruģētu tām ceļu, 

iedvesmojot viņās mīlestību un taisnību, lai tās varētu sākt jaunu dzīvi. 

9 Mana gaisma ir parādījusies uz šīs zemes un izplatās visur; tā pulcē ap Mani bērnus no visām 

rasēm un ticībām. Jūs, kas tagad dzirdat Manu Vārdu, esat atguvuši savas garīgās dāvanas, esat dziedināti 

un pilni spēka. Kad cilvēce piedzīvos šos notikumus, tā jūs sauks par žēlastības pilnajiem. Viņi lūgs, lai 

jūs viņiem sniedzat kaut nedaudz no šīs patiesības, ko Es jums esmu atklājis, un labprāt klausīsies jūsu 

vārdos. Ir daudzi, kuriem jau vajadzētu lasīt šo grāmatu, bet kuri ir kavējušies, un kuri nāks, kad Mans 

Vārds būs pabeigts. Bet tam laikam jūs būsiet gatavi, un jūs tos mācīsit ar mīlestību, kā es jūs esmu 

mācījis. 

10 Nebaidieties ne no tumsas, kurā dzīvo jūsu brāļi, ne no "raupjuma", ne no viņu mēles zobena. Daži 

no viņiem jums tuvosies nelabprāt, citi saprotoši, bet jūs visus ar mīlestību pamācīsiet. Es esmu runājis ar 

jums ar mīlestību, un Mani Vārdi ir bijuši glāsts un mierinājums visiem Maniem bērniem. Es esmu nācis 

lielu ļaužu ļaužu pulku priekšā, un man ir vienalga, ka vieni tic Maniem vārdiem, bet citi tos noliedz. Es 

esmu lolojis cilvēka sirdi bez jebkādas labvēlības. Šī laistīšana ar Manu mīlestību padarīs to auglīgu, un 

īsā laikā cilvēka dzīve tiks pārveidota. Kad Mans Vārds būs pabeigts, jūs turpināsiet būt tur kā Mani 

mācekļi, sekosiet Manām pēdām un ar saviem darbiem apliecināsiet Manas mācības patiesumu. 

11 Es vēlos, lai jūs kļūtu par spēcīgiem cilvēkiem, cīnītājiem, kas pārvar šķēršļus un sasniedz savas 

misijas mērķi, lai iegūtu augsto atalgojumu, ko es viņam esmu apsolījis. Kad Es jūs svaidīju, Es liku jums 

iepazīt savas garīgās dāvanas, un jūs bijāt sagatavoti lielajam dienas darbam. Nepārbaudiet šīs garīgās 

dāvanas, bet ticiet tām un nepārkāpiet ticību. Nemēģiniet Mani pārbaudīt, jo, ja jūs to darīsiet, Es vienmēr 

parādīšu, kas Es esmu! Bet, ja es tevi pakļautu pārbaudījumam, tu kļūtu vājš. 
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12 Ja vēlaties dziedināt slimos, dariet to Manā vārdā un veiciet savu uzdevumu pazemīgi. Kad Es 

darīšu jūsu brāļu un māsu dzīves beigas acīmredzamas, nelūdziet Man pagarināt viņu eksistenci. Kļūsti par 

gidiem tām dvēselēm, kuras tiek aicinātas aiziet aizsaulē un kuras es uzticu tavai žēlastībai. Bet, ja tavs 

uzdevums ir atgriezt ķermeņa veselību, izjust brāļa sāpes un izmantot savas garīgās dāvanas, dot padomu 

un iedrošināt, tad tava mīlestība darīs brīnumus. 

13 Jūs iesakāt Man tās sirdis, kuras savas nejūtības dēļ nav pieņēmušas Manu mācību. Apbruņojieties 

ar pacietību, jo, ja jums ir ticība Manam Vārdam, jūs sēsiet šo sēklu visās sirdīs, un Es jums uzticētajiem 

ļaudīm došu nepieciešamos pierādījumus, lai viņi tiktu pārliecināti. 

14 Es gribu, lai jūs vienmēr atceraties Manu mācību, jo Es neesmu atnācis runāt tukšumā, bet ielikt 

Savu gaismu jūsu prātā un sirdī. Atcerieties: ja jūs neizmantosiet Manas mācības, daudzi izsalkušie, kas 

Mani ilgi gaidījuši, aizies tukšām rokām, jo viņi zina, ka Es nāksim labot visas kļūdas. 

15 Mani izredzētie ir gudri izkaisīti visās tautās, viņiem visiem ir misija, kas jāpilda no Manis. Daži 

ieradīsies šajā valstī, acīmredzot materiālo apsvērumu vadīti: daži darba meklējumos, citi - atpūtas 

meklējumos. Es gribu, lai līdz tam laikam jūs jau būtu gatavi būt Mani mācekļi. Tikai šādā veidā Mans 

Vārds atradīs ticību - caur piemēru un ticību, ko cilvēki spēj dot saviem brāļiem. 

16 Es esmu Dievišķais Pārvaldnieks, kas jūs laikus nosūtīšu, lai izkliedētu sēklu. Bet Es negribu 

dzirdēt no saviem mācekļiem šādus vārdus: "Skolotāj, Tu man teici, ka zeme ir sagatavota un attīrīta, bet 

es atradu ērkšķus un akmeņus, uz kuriem paklupu." 

Bet es jums atbildu: Es neesmu jums piedāvājis ziedu ceļu, es jums esmu teicis, ka tas ir tas pats ceļš, ko 

Jēzus un pēc Viņa visi Viņa mācekļi gāja Otrajā Laikā. 

17 Jūs visi varat Man sekot, jo esat šķīsti. Pirms Es jūs pie Sevis piesaistīju, Es jūs šķīstīju. Tāpēc jūs 

esat cienīgi sēt Manu sēklu savu brāļu sirdīs. Lauki ir sagatavoti, jo Elijas Gars šajā laikā ir bijis kā zvana 

skaņa, modinot visus, kas gulējuši. Viņš pamodina jūs, lai jūs dzirdētu Manu balsi un neļautu Skolotājam 

runāt vientuļi tuksnesī. Jūs visi, kas atsvaidzināties, klausoties Manu Vārdu, esat pamodināti ar šī garīgā 

Gana žēlastību. Patiesi Es jums saku: kad Es redzu jūs sapulcinātus un klausošos Mani, tad Man ir prieks; 

bet kad jūs nepieejat pie koka, lai ēstu no tā augļiem, tad jūsu Tēvam ir skumji. 

18 Es esmu nācis jūs apvienot ar cilvēkiem, kas jau sen ir izkaisīti pa pasauli; Es vēlos apvienot 

divpadsmit ciltis, lai pēc tam izveidotu no tām vienu un sūtītu to starp cilvēci ar miera misiju. Bet, redzot 

šo bērnu nepateicību, es varu just tikai sāpes un skumjas. 

19 Es jums uzticu mūžīgās dzīvības koku, kura krāšņie saldie augļi ir veselība, prieks un miers. Es 

esmu ļāvis cilvēkiem stādīt dažādus kokus un esmu redzējis, ka lielākā daļa to augļu ir bijuši rūgti un ka to 

audzētāji ir likuši cilvēcei tos ēst. 

20 Mans vārds ir saskāries ar jūsu egoismu. Tāpēc Es jums esmu teicis, lai tas, ko Es jums nododu, 

tiktu darīts zināms jūsu brāļiem. Bet jūs tikai vēlaties atsvaidzināties ar Manām izpausmēm, neuzņemoties 

pienākumus pret citiem. Taču Skolotājs nav aicinājis jūs mācīt bezjēdzīgas mācības, Viņš jums ir teicis 

apgūt šo dievišķo mācību, lai vēlāk savā dzīvē to varētu izmantot, pielietojot to savā tuvākā dzīvē. Šobrīd 

Es jums atklāju, ka jūsu garam ir vecs parāds pret ikvienu, kas nāk pie jums ar ciešanām, vajadzībām vai 

lūgumiem. Padomājiet, ar kādu mīlestību Es tos izvietoju jūsu dzīves ceļā, lai jūs varētu izpildīt savu 

gandarījumu, padarot tos par jūsu labdarības objektu. 

21 Jau ilgu laiku Es esmu jūs uzrunājis, lai šīs tautas sirdī izveidotu jaunu apustuļu grupu. Paaudze 

pēc paaudzes ir dzirdējušas Manu Vārdu, bet Es joprojām neatrodu tos, kas ar savu nelokāmību ir Mana 

Tempļa balsti. 

22 Jums pārsteidzoši ātri pienāks 1950. gads, un, ja jūs vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu, jūs jutīsieties 

kā bāreņi. 

23 Manam taisnīgumam ir jāskar jūs, līdz jūs sapratīsiet, ka jums ir jāapvienojas un jāveido 

harmonijas un brālības pilna tauta. Šie laiki tuvojas, un tagad, kad jums vēl ir laiks sagatavoties, Es ar 

mīlestību jums saku: negaidiet kā gulētāji, kamēr pienāks šī stunda. 

24 Apvienošanās (starp dažādām kopienām) jums šķiet sarežģīta un neiespējama jūsu samierināšanās 

un brālība ar visām zemes tautām. Bet patiesi, es jums saku, cilvēki beidzot atzīs un mīlēs viens otru. 

25 Kad cilvēki savu brīvo gribu pakļauj sirdsapziņai un strādā saskaņā ar dievišķo gribu, viņi sajutīs, 

ka dzīves nasta kļūst vieglāka un nekas nenogurdina ne ķermeni, ne dvēseli. 
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26 Kā Tēvs ilgojas, lai jūs visi pret Mani justos kā bērni, nevis kā apsūdzētie! Ikreiz, kad jūs atstājat 

zemi un dodaties pie Manis, lai atskaitītos par savas dzīves misijas izpildi, jūs jūtaties apgrūtināti ar 

sirdsapziņas pārmetumiem. Bet tagad ir pienācis laiks, lai jūs, ierodoties aizsaulē, dziedātu triumfa un 

prieka dziesmu, jo jūs varat sacīt savam Tēvam: "Kungs, viss ir paveikts!" 

27 Ja ceļš būtu bijis plats, visa cilvēce jau būtu sasniegusi kalna virsotni. Bet, tā kā ceļš ir bijis 

pārbaudījumu pilns un vārti šauri, ir bijis nepieciešams iegūt nopelnus, lai varētu pa to virzīties uz priekšu. 

28 Nav iespējams, ka jums jau šajā pasaulē būtu priekšstats par to, kas vai kā ir Mana valstība, 

debesis un godība. Es gribu, lai jūs apmierinātos ar to, ka tas ir dvēseles pilnības stāvoklis, no kura tā 

piedzīvo, izjūt un izprot brīnišķīgo gara dzīvi, ko jūs pašlaik nevarat ne aptvert, ne iedomāties. 

29 Es jums saku, ka pat tās dvēseles, kas dzīvo augstākos līmeņos par to, kurā jūs atrodaties, nezina 

šīs dzīves realitāti. Vai jūs zināt, ko nozīmē dzīvot "Tēva klēpī"? Tikai tad, kad jūs tur dzīvosiet, varēsiet 

to uzzināt. Tikai neskaidra priekšnojauta, vāja nojausma par šo noslēpumu skar tavu sirdi kā 

pamudinājums tava attīstības ceļā. 

30 Nāciet pie Tēva pa šauro mīlestības ceļu, kas ir žēlsirdība, kas ir piedošana, kas ir pazemība, un jūs 

uzņemsieties Viņa bēdas no Viņa. 

31 Cilvēki, es esmu redzējis jūs raudam par pasauli. Esiet svētīti! Jūsu sirds sāk sajust svešinieku 

sāpes. Es esmu redzējis, kā jūs nakts klusumā paceļat savas domas uz Mani, lai lūgtu no Manis mieru un 

balzāmu cilvēcei. Patiesi, es jums saku: jūs nezināt, cik daudz tiek dots pasaulei caur jūsu lūgšanu! 

32 Neuztraucieties, ja šajā dzīvē jūs nepiedzīvosiet savu lūgumu un asaru rezultātu par tiem, kurus pat 

nepazīstat. Sāpju kalts nogludina tavu sirdi, un Mans Vārds katru brīdi virza tevi uz labdarību. Šodien jūs 

sapratīsiet, kāds spēks jums piemīt, pateicoties domāšanas spējām, kā arī citām spējām, kuras līdz šim 

neesat attīstījuši. Tevī ir dzīve, kas vēl nav zināma. 

33 Vai jūs varat iedomāties, kādas ir gara sāpes, kad, atgriežoties garīgajā ielejā, tas saprot, ka nav 

spējis izpildīt savu uzdevumu pasaulē un nav spējis atklāt miesai savas spējas un īpašības? Šajā laikā Es 

jums no jauna dodu Savas mācības, lai gan Es jums tās jau esmu devis mācībā, ko jums devu Otrajā Laikā, 

bet jūs toreiz nevarējāt tās aptvert. Visu to, ko jūs nevarējāt saprast, jūs uzskatījāt par noslēpumu un 

pārsedzāt to ar plīvuru. Tieši šo plīvuru Es tagad pārrauju ar Savu gaismu, lai noslēpumi varētu atklāt jums 

savu patieso būtību. 

34 Tāpēc es jums teicu, ka jūs nepazīstat domu spēku. Šodien es jums saku, ka doma ir balss un 

dzirde, ka tā ir ierocis un vairogs. Tā gan rada, gan iznīcina. Doma saīsina attālumu starp tiem, kas ir tālu 

viens no otra, un atrod tos, kuru pēdas tā ir pazaudējusi. Pirms cīņas sākuma iepazīstiet savus ieročus. Tas, 

kurš zina, kā sagatavoties, būs stiprs un neuzvarams. Jums nebūs nepieciešams lietot slepkavības ieročus. 

Tavs zobens ir tīra un skaļa doma, un tavs vairogs - ticība un mīlestība. Pat klusumā jūsu balss skanēs kā 

miera vēsts. 

35 Tāda ir pamācība, ko Es jums tagad mācu, un patiesi Es jums saku: Mani vārdi nepazudīs, tāpat kā 

ne viens piliens asiņu, kas tika izlietas Golgātā, nebija nederīgs. Es ņemu tikai dažus mirkļus no jums dotā 

laika jūsu materiālajai dzīvei, caur kuru jūs varat sasniegt mūžīgo dzīvi. Šie mirkļi ir nenovērtējami. 

36 Es pat nelūdzu jums ticēt Man, kad atradāt ceļu šurp. Es biju tas, kurš jūs apsteidza un deva jums 

pierādījumus, dziedinādams jūsu fiziskās slimības, dāvādams mieru jūsu garam vai ko tādu, ko jūs 

uzskatījāt par nesasniedzamu. Vēlāk, kad jūs noticējāt Man un uzticīgi nodevāties Mana Likuma izpildei, 

Es katram norādīju viņa uzdevumu, lai viņš nenovirzītos no ceļa un uzņemtos tikai to, kas viņam pienākas, 

un sniegtu žēlastību un mīlestību saviem brāļiem, kā Es esmu darījis jums. 

37 Vai jūs domājat, ka visi, kas māca, ir meistari? Vai jūs domājat, ka visi, kas sevi sauc par Dieva 

kalpiem, ir Mani sūtņi vai ka Es viņiem esmu devis uzdevumu, ko viņi pilda? Vai jūs domājat, ka visiem, 

kas valda, pārvalda un komandē pasaulē, ir nepieciešamās prasmes, lai veiktu šo uzdevumu? Nē, cilvēki! 

Cik maz ir to, kas patiesi pilda viņiem uzticēto misiju! Kamēr daži ieņem amatu, kas viņiem nepieder, tie, 

kam tas pienākas, redz sevi pazemotus un degradētus. - Man, kas esmu jūsu Dievs, bija jānāk, lai 

piedāvātu jums garīgu sadraudzību, un Man, kas esmu jūsu Ķēniņš, bija jānāk, lai jūs pārvaldītu, lai 

virzītu jūsu dvēseli pa evolūcijas ceļu. 

38 Agrāk jūs tikai krājāt vārdus, kurus neviens jums nemācīja saprast vai interpretēt un kuri jūs tikai 

mulsināja. Kurš no jums - pēc tam, kad ir saņēmis Manu Vārdu kā sēklu un Manas Gaismas auglīgo rasu, 

kas viņam visu izskaidro - joprojām tic mūžīgajai elles ugunij? - Nav. Šodien jūs zināt, ka nevis bailes no 
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soda liek jums paklausīt Manam likumam, bet gan jūsu mīlestība, kas dzimusi no sirds dziļumiem. Tie 

laiki, kad tava dvēsele drebēja baisā un nepielūdzamā Dieva taisnīguma priekšā, ir pagājuši. Tas, ko Es 

jums pagātnē atklāju pārnestā nozīmē, tika nepareizi interpretēts. Es vēlos, lai jūs zinātu: Kad grēcinieka 

sirdsapziņai izdosies novērst dvēseli no tās pieķeršanās matērijai un parādīt tai visas tās kļūdas, tās 

nepateicības apzināšanās novedīs to pie nožēlas, un kauns, ko tā izjutīs, būs tik spēcīgs, ka salīdzinājumā 

ar to vāja jums šķitīs vāja viltus ideja par materiālo uguni kā dvēseli šķīstošo elementu. 

39 Sirdsapziņa ir Dieva gaisma, un šī gaisma ir mīlestības uguns, kas izdzēš visu netīrību. Lūk, tā ir 

"uguns", kurā dvēsele tiek pārkausēta, lai atkal celtos gaismas pilna. 

40 Es jums arī saku, ka tāpat kā sirdsapziņā pastāv uguns, kas nav materiāla uguns, arī dvēselē pastāv 

tumsa un pamestība, kas nav ne tāda, kāda jums ir pasaulē, ne tāda, kādu jūs iedomājaties. 

41 Kā jūs varētu ticēt, ka tiesas dienā mirušo ķermeņi augšāmcelsies un apvienosies ar dvēselēm, lai 

ieietu Dieva Valstībā? Kā jūs šādā veidā varat interpretēt to, ko jums mācīja citkārt? 

42 Miesa ir no šīs pasaules, un tā tajā paliek, bet gars ceļas brīvībā un atgriežas dzīvē, no kuras ir 

nācis. "Kas dzimis no miesas, tas ir miesa, bet kas dzimis no Mana Gara, tas ir gars." "Miesas 

augšāmcelšanās" ir dvēseles iemiesošanās, un, ja daži no jums uzskata, ka tā ir cilvēka teorija, bet citi, ka 

tā ir jauna atklāsme, - patiesi, Es jums saku: Es esmu sācis no cilvēces pirmsākumiem, lai šo atklāsmi 

darītu zināmu pasaulei! Tam pierādījumu jūs varat atrast Svētajos Rakstos, kas ir liecība par Maniem 

darbiem. 

43 Bet šajā laikā šī atklāsme ir nākusi pie jūsu gara, kamēr tas atradās augstākā attīstības stadijā, un 

drīz tas tiks pieņemts kā viens no taisnīgākajiem un mīlošākajiem Radītāja likumiem. Atmetiet ideju, kas 

jums bija radusies par "tiesas dienu", jo tā nav viena no jūsu dienām, jo tā ir laika periods, un "pasaules 

gals" nav planētas, uz kuras dzīvojat, bet gan tās egoistiskās dzīves gals, ko esat uz tās radījuši. 

44 Patiesi es jums saku: Jūs jau dzīvojat Dienā 

Kungs", tu jau esi Viņa tiesas priekšā. Šobrīd tiek tiesāti dzīvi un miruši, uz šiem svariem (sprieduma) tiek 

svērti pagātnes un tagadnes darbi. Atveriet acis, lai jūs būtu liecinieki tam, ka Dievišķais Taisnīgums ir 

jūtams visur. 

45 Šobrīd jums ir jāpaliek stipriem, jo vētra ir izvērsusies un kārdinājumi jūs gaida ik uz soļa. 

Atstājiet Sodomu un Gomoru - grēcīgās pilsētas - un neatgrieziet savas sejas atpakaļ, jo tās aicina jūs 

(palikt), un, tā kā jūs jau esat atbrīvojušies, neieslīgstiet atpakaļ viņu klēpī, jo var gadīties, ka pēc tam jums 

vairs nebūs spēka no tām šķirties. Ejiet bez kavēšanās uz miera pilsētu, uz to pilsētu, kas apmetīsies jūsu 

sirdī, kad pienāks laiks. 

46 Cik ilgs būs spriedums? - Jūs nezināt, bet patiesi Es jums saku, ka attīrīšanās laiku saīsinās Mana 

Dievišķā Žēlsirdība. - Jums, vecie, kas esat dziļi sarūgtināti, jo jūsu prāts jums saka, ka uz zemes jūs vairs 

nepiedzīvosiet Mana Likuma uzvaru, Es patiesībā saku: kas jums var droši pateikt, ka jūs neatgriezīsieties 

pasaulē, lai pieredzētu Manas Valstības atnākšanu un spertu vēl vienu soli evolūcijas ceļā? Tiem, kas 

neatgriezīsies, Es saku, ka no aizsaules Es liku tiem ieraudzīt Savas taisnības uzvaru, un šo būtņu balss un 

klātbūtne būs jūtama uz zemes. 

47 Es jums esmu devis jaunu mācību. Ar to Es esmu iznīcinājis kļūdainus priekšstatus, jo jūs 

iepriekšējās mācības interpretējāt zemes materiālā veidā. Apzinieties, ka Es uzrunāju jūs dažādos veidos. 

Es jums pasniedzu vienu un to pašu mācību dažādos veidos, lai nebūtu neviena, kas nesaprastu Manu 

Vārdu. Atcerieties, ka visiem, kas Mani klausās, ne gars, ne prāts nav vienādā attīstības pakāpē. Es zinu, 

kas ikvienam ir vajadzīgs, tādēļ Es cilvēcinu un ierobežoju Savu Vārdu, līdz daru to saprotamu visiem un 

katram no Saviem bērniem. 

48 Pēc tam, kad Es jums esmu devis Savus norādījumus, lai jūs no tiem izdarītu pareizus secinājumus 

un jūsu interpretācija būtu pareiza, Es jums sūtu Savus garīgos vēstnešus, Mana Vārda vēstnešus un 

skaidrotājus, lai viņi jums palīdzētu mācīties un jūs atrastu Manu atklāsmju nozīmi. 

49 Es gribu, lai jūs saprastu, cik svarīgi ir studēt un saprast Manu Vārdu, jo ikviens izteikums satur 

vai nu atklāsmi, vai pravietojumu, spriedumu vai pamācību jūsu garam. 

50 Tie, kas piešķirs Manam Darbam tādu nozīmi, kāda tam ir šajā Trešajā Laikā, un kas iedziļināsies 

Mana Vārda studēšanā, redzēs, kā uzplauks un atklāsies daudzas dāvanas, kas bija apslēptas viņu būtībā. 

Svētīgi tie, kas pamostas pēc sava Kunga balss, jo, kad viņi sāks pildīt savu uzdevumu, viņi sapratīs, ka 
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viņi nav atstumtie vai nožēlojamie, kā viņi domāja, un turklāt viņi uzzinās, ka Tēvs viņus nekad nav 

aizmirsis. 

51 Tie, kas neprātības, neticības vai materiālisma dēļ šajā laikā neattīstīs savas garīgās dāvanas un 

spējas, ik uz soļa nonāks lielo notikumu un apmeklējumu pārņemti, kas notiks šajā laikā. Tāpēc es jums 

saku: Gatavojieties, vērojiet un lūdzieties, modiniet cilvēci! 

52 Vai esat novērojuši savu garīgo atmodu? Vai esat pārliecināts, ka patiešām esat gulējis? Tad dariet 

ar saviem brāļiem to, ko Mans Vārds ir darījis ar jums, un jūs varēsiet uzsākt dialogu starp gariem. 

53 Kad jūs runājat par Mani un sniedzat liecību, runājiet skaidri, lai nevienu nemulsinātu. Vai esmu 

nācis paslēpts aiz noslēpumiem vai tumsas aizsegts? 

Es patiešām esmu atnācis garā, neredzams jūsu cilvēku acīm, bet gars nenozīmē noslēpumu vai tumsu, bet 

gan gaismu, patiesību un skaidrību tam, kas prot vērot bez aizspriedumiem un pārbaudīt ar labu gribu. 

54 Es ļauju zināt šai tautai, kas ir pieredzējusi Manu izpausmi caur cilvēka intelekta orgānu: Lai laiks, 

ko tā ir veltījusi šim pētījumam, un cīņa, ko tā ir izcīnījusi, lai paliktu nelokāma starp cilvēkiem, varētu 

nest tās nopelnu cienīgus augļus rīt, kad šis Vārds vairs neskanēs caur balss nesēju, tai savā sirdī jāuzkrāj 

visas Manas mācības, lai tā spētu liecināt par šo patiesību. 

55 Mana tauta savā sirdī Man saka: "Skolotāj, daudzus gadus mēs esam klausījušies Tavu Dievišķo 

Vārdu, bet mums nav izdevies iedziļināties Tavas mācības būtībā. Kā gan mēs varam tajos nedaudzajos 

gados, kad vēl varam Tevi dzirdēt, sasniegt to, ko Tu no mums prasīsi?" Bet Es jums saku: ja jūs neesat tik 

tālu nonākuši, lai saprastu Manu atklāsmi, tad tas ir tikai tāpēc, ka jums trūkst iekšējas sapulcēšanās un 

pārdomu, lai labāk izprastu mācības, ko Es jums līdz šim esmu devis. 

56 Es gribu jums piešķirt žēlastību, ar kuras palīdzību jūs varētu padarīt par savu visu gudrību, ko Es 

jums esmu devis Savā Vārdā. Bet nedomājiet, ka šī žēlastība ir Mana uzturēšanās pie jums pagarinājums. 

Nē! Kāda jēga būtu ilgāk palikt, ja es jums visu izstāstīju un atstāju ierakstos? Tā žēlastība, par kuru Es 

jums runāju, nāks pie jums tūlīt pēc tam, kad Mans Vārds pārstās skanēt 1950. gadā. Tad Es jums 

piešķiršu laiku, lai veltītu sevi neskaitāmo mācību lasīšanai, kuras Es jums devu. Jūs pievērsīsieties 

padziļinātai pārdomām un studijām, kas palīdzēs jums atklāt visu garīgo saturu, ko Vārds izlējis pār 

cilvēkiem savā pasludinājumā. 

57 Studējot šo mācību, jūs pakāpeniski garīgi kļūsiet garīgāki un pieaugsiet zināšanās un 

apbruņojumā. Tad jūs priecīgi iesauksieties: "Kungs, esi svētīts, jo Tu esi devis mums iespēju izmantot to 

gaismas bagātību, ko Tu mums atnesi un kas jau ir pazudusi no mūsu sirdīm!". 

58 Šī ir Vienpiedzimušā Dieva Trešā Derība, kas ir atklājies cilvēcei trīs dažādos atklāsmes veidos un 

trīs dažādos laika periodos. 

59 Jūs nevarat noliegt, ka Manas parādīšanās laikā pie jums bija Manas žēlastības dāvanas, lai gan arī 

Mans taisnīgums bija klātesošs. Tas viss ir palīdzējis jums saprast, ka tā patiesi ir dievišķa atklāsme un ka 

cilvēcei noteikti ir sācies jauns laikmets. 

60 Ak, svētītās tautas, lai gan jūs nejūtat Manas Klātbūtnes tuvumu un neapzināties, ka esat iegājuši 

jaunajā laikmetā, kas ir gaismas un taisnīguma laikmets, Es jums dāvāju Savu mīlestību, Savu piedošanu 

un Savu svētību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 77  
1 Sveicināti, mīļie strādnieki, jūs, kas esat kļuvuši par Maniem cīņas un darba biedriem. 

2 Priecīgi ir tie, kuri ar mīlestību ir pieņēmuši šo krustu, jo viņi ir laimīgi, zinādami, ka kalpo tavam 

Tēvam. Citi nāk pie Manis skumji un nomākti; tie ir tie, kuri, dzirdot, ka uz ielas viņus sauc par ķeceriem, 

nodevēju vai burvjiem, ir pārņēmušās bailes un kauns, un kopš tā laika ir slēpušies no līdzcilvēku 

skatieniem, un, kad beidzot runā par Manu Darbu, viņi to dara īsi, ar bailēm un nedrošību. Kādus augļus 

šīs bailīgās sirdis spēs nest un kādu mieru tām dos atziņa, ka tās ir šīs mācības mācekļi? 

3 Es gribu, lai Mani mācekļi visos gadījumos justos meistari, lai ar saviem mīlestības darbiem, ar 

paceltām sejām un ar mieru sirdī apliecinātu Manas mācības patiesumu savu brāļu priekšā, jo tas viss būs 

pierādījums tam, ka viņi ir stingri pārliecināti par patiesību, kurai viņi sevi ir nodevuši, un ticības un 

cienīguma liecība viņu brāļu vidū. 

4 Vājajiem un bailīgajiem Es runāšu ar vārdiem, kas pacels viņu nomāktās dvēseles un iedegs viņu 

ticību. Es viņus pārliecināšu, ka neviens pasaulē nevar viņiem sniegt pilnīgāku un garīgāku mācību par to, 

ko Es jums esmu atklājis šajā laikā. 

5 Kad šī pārliecība pārņems viņu sirdis, viņi vairs neslēpsies no brāļu skatiena, nekaunēsies un 

neturpinās klusēt. Viņi pacels savus vaigus, ieliks savā darbībā to gaismu, ko izstaro Mana pamācība, un 

nebaidīsies no neviena sprieduma, jo viņi būs mierā ar savu sirdsapziņu. 

6 Es esmu jums devis mācību un izskaidrojis to jums viegli saprotamiem vārdiem, lai jūs to drīz 

varētu praktizēt. Es esmu jums iemācījis principus, kurus, tā kā tie ir neizdzēšami iegravēti jūsu sirdīs, jūs 

varat paturēt prātā katrā savas dzīves mirklī, lai jūs varētu liecināt par Manu Patiesību bez satraukuma un 

bez bailēm, kad cilvēki pieprasīs no jums pierādījumus. 

7 Es jums neesmu piedāvājis troņus, kronus vai pasaules dārgumus, bet gan gara spēju zināšanas. 

Bet patiesi Es jums saku: viena no šīm gara dāvanām ir vairāk vērta nekā visas zemes valstības. 

8 Bet Es jums saku: lai gan jūs zināt, ka tas, ko Es jums esmu devis, ir bezgalīgi vērtīgs, nekļūstiet 

tukši tā dēļ. Apzinieties, ka Es, jūsu Ķēniņš, visu radīto lietu īpašnieks, esmu nācis pie jums pazemīgi un 

bez lielīšanās. 

9 Kas vēlas iepazīt Manu Valstību, tajā dzīvot un iemantot tās bagātības, tam tās jāiegūst ar 

mīlestību un pazemību. 

10 Mans Gars aicina visus Manā Valstībā, ne tikai šīs zemes iedzīvotājus, bet visu tautu cilvēkus. 

Mana sēkla ir izkaisīta pa visu pasauli; tie ir ar Jēra asinīm iezīmētie, kas ir nākuši un turpinās nākt 

cilvēces vidū, lai dalītos ar Labo Vēsti, lai pamodinātu cilvēkus no miegainības un bruģētu ceļu. Viņi 

pamodinās lielas ļaužu masas un rādīs tām ceļu uz garīgumu. Tās būs priekšā tautām kā tā zvaigzne, kas 

vadīja magus Otrajā Laikā un parādīja viņiem Glābēja dzimšanas vietu. 

11 Man ir lemts, ka Es parādīšu Sevi caur katru no Saviem iezīmētajiem, un Manas izpausmes būs 

gaismas, spēka un mierinājuma pilnas. Viņi būs Mani ceļa rādītāji, Mani pravieši, Mani iedvesmotāji, viņi 

būs garīgās pilnveidošanās apustuļi, ārsti, gidi un padomdevēji. Tas viss, par ko es jums runāju, jau bija 

rakstīts un paredzēts. 

12 Te jums bija Trešās Ēras vēstnesis, caur kura muti runāja Elija, kurš sagatavoja Jauno Laikmetu; 

jums bija balss nesēji, ar kuru starpniecību izskanēja Mans Vārds. 

Citās jomās jums būs Mana vēsts dažādās formās, kas kalpos garīgajai sagatavošanai, tāpat kā šis 

pasludinājums ir kalpojis jums. 

13 Vēstījums būs īss, bet, kad tas būs dots, tiem, kas to būs saņēmuši, būs jācenšas tam sekot ar 

saviem mīlestības darbiem. 

14 Ar šo vēstījumu palīdzību cilvēce garīgi apvienosies, jo to būtība būs vienota: Mana patiesība. 

15 Neļaujiet nevienam sagrozīt vai mainīt Manu atklāsmju nozīmi, lai tad, kad pienāks jūsu tikšanās 

stunda, jūs neapvainotos par atšķirīgām interpretācijām. 

16 Jūs, kas saņemat skaidru un plašu atklāsmi, kāda ir Mans gaismas stars, kas ir kļuvis par Vārdu, 

šajā Laikmetā esat visatbildīgākie par šo Darbu un cilvēci. Svētīgi mācekļi, kas uzticīgi Maniem 

norādījumiem, svētīgi tie, kas cītīgi meklē Manu Vārdu, jo viņos būs gudrība. 
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17 Daži no ieraduma apmeklē Manus sapulces, un, kamēr Mans Vārds runā uz viņu sirdīm, viņu prāti 

klīst citur, aizņemti ar smagām rūpēm vai bezjēdzīgiem plāniem. Es jums saku: neguļiet Manu Mācību 

laikā, jo jūs nezināt laiku, kad Es jūs aicinu pildīt grūtu uzdevumu. 

18 jūs Man jautājat, kāpēc Es parādīju Sevi ar nezinoša cilvēka starpniecību, un Es jums saku, ka viņa 

nezināšana ir viņa neizglītotajā prātā, bet ne garā, kas jau ir attīstīts. - daži saka: "Kungs, ar kādu 

precizitāti piepildās Tavi pareģojumi!" Citi ar skumjām sirdī Man saka, ka baidās būt līdzīgi nodevējam 

starp Maniem apustuļiem, kurus piespiež smagā rūpju un pienākumu nasta, kas viņiem ir uz zemes. Bet Es 

jums saku: raugieties uz Mani, Man jābūt uzmanīgam visu pasauļu un visu būtņu, kas veido Visumu, 

vajadzībām, tomēr Es nāku pie jums, lai nestu jums gaismu, cerību vai dziedinoša balzama pilienu. 

19 Savulaik es jums apsolīju atgriezties cilvēcei, un es esmu šeit, lai izpildītu šo solījumu, lai gan ir 

pagājuši daudzi gadsimti. Jūsu gars ilgojās pēc Manas klātbūtnes, tiecoties pēc miera, alkstot pēc 

patiesības, ilgojoties pēc zināšanām, un Mans Gars ir nācis, lai ļautu jums dzirdēt pamācības atbilstoši 

laikiem, kuros dzīvojat. Kā cilvēki var vēlēties turpināt dzīvot tā, kā viņi ir dzīvojuši līdz šim? Nav vairs 

atbilstoši laikam turpināt uzturēties garīgā stagnācijā vai garīgā inercijā, praktizējot rituālus un tradīcijas. 

20 Cilvēkiem jau tagad vajadzētu labāk iepazīt savu Tēvu, sajust sirdī tuvākā sāpes un ar gara acīm 

skatīties uz būtnēm, kas ir bez gaismas, kas klīst telpā un pilda savus iemiesotos brāļus ar sāpēm un tumsu, 

lai ar savām lūgšanām vestu tos garīgās augšupejas ceļā. 

21 Tev pa labi un pa kreisi ir trūkumcietēji, pat tie, kas ir miruši žēlastības dzīvei, un tu ļauj tiem iet 

garām, jo nezini, ko ar viņiem darīt. Bet ja jūs nezināt, ko darīt ar kādu no saviem brāļiem, ko jūs darīsiet, 

kad redzēsiet, ka sākas pasaules kari un sāpes vairojas un pārplūst? Jūs jūtaties pārāk nenozīmīgs un 

bezspēcīgs, lai kaut kā palīdzētu cietušajiem. 

22 Bija nepieciešams, ka Es atnācu šajā sāpju laikā, lai atgādinātu jums aizmirstas mācības un atklātu 

jums jaunas mācības. Jums nebūs nepieciešams darīt brīnumus, kā jūs tos iedomājaties. Patiesi, es jums 

saku, ka jūs bieži darāt īstus brīnumus, par kuriem zinu tikai es, jo pat jūs par tiem nezināt. 

23 Es tikai lūdzu, lai jūsu ticība būtu liela, lai jūs praktizētu garīgu lūgšanu un paliktu nemainīgi labi, 

tad jūsu acis būs liecinieces lieliem brīnumiem. 

24 Es apsolīju cilvēcei, ka atgriezīšos citā laikā, un es esmu šeit, pildot Savu solījumu. Man nācās 

nākt vēlreiz, lai pabeigtu mācību, kuru Es jums atklāju divos laikmetos un kuras pēdējā daļa tika saglabāta 

šim Trešajam Laikam. 

25 Tā nebija jūsu sirds, kas Mani gaidīja, jo tai nebija zināšanu par Manu atgriešanās apsolījumu, jo 

Mans Vārds un Mani pravietojumi par Otro laikmetu ir maz zināmi. Tas bija jūsu gars, kas Mani pieņēma, 

jo tas paturēja sevī Manu apsolījumu un spēja sajust Radītāja klātbūtni caur sirdsapziņas atmodu un 

novērtēja dievišķā Vārda būtību, kad tas pieskārās jūsu sirds maigajām stīgām. 

26 Šis ir bijis žēlastības laiks, kurā jums pēc Manas gribas bija jājūt garīgā klātbūtne ļoti tuvu, jo Es 

humanizēju Savu Vārdu, atļāvu izmantot garīgo pasauli zemes lietām līdz zināmai robežai un ļāvu jums ar 

garīgās redzes dāvanu saskatīt kaut ko no aizsaules un arī no nākotnes. 

27 Visas šīs garīgās izpausmes uz īsu brīdi ir apžilbinājušas jūsu prātu, jo Es redzu jūs apjukušus. Jūs 

dzirdat Manu Vārdu, un, lai gan tas ir skaidrs, jūs nesaprotat tā nozīmi. Jūs zināt, ka šī mācība ir nākusi no 

Manis, brīva no jebkādas cilvēku ietekmes, un tomēr jūs to sajaucat ar elku pielūdzējiem un fanātiķiem 

raksturīgiem kultiem un rituāliem. Jūs pietiekami labi zināt, ka šī mācība ir garīga, un jūs vēlētos, lai tā 

būtu kaut kas taustāms vai materiālām acīm redzams. 

28 Jūs esat apžilpuši no gaismas plūdiem, kas pārpludinājuši jūsu garu. Jūs vēl nespējat atklāt šīs 

atklāsmes būtību. Bet patiesi, Es jums saku, ka šis apjukums būs tikai īslaicīgs, un, iedziļinoties Mana 

Vārda būtībā, jūs iegūsiet zināšanas par patiesību un garīgumu gan Doktrīnas interpretācijā, gan tās 

praktizēšanā. 

29 Ne viss jūsos ir bijis nepilnīgs un netīrs, bija kaut kas tāds, kas ļāva jums emocionāli uztvert Trešās 

Ēras vēsti, un tas kaut kas bija jūsu jūtīgums pret garīgo, tādēļ Es jūs nosaucu par spirituālisma pionieriem 

zemes tautu vidū. 

30 Šis vēstījums, ko jūs saņemat no sava Skolotāja caur balss nesēju, ir bijis sagatavošanās pamācība, 

jo Mana pasludināšana šādā formā drīz beigsies, un tad jūs sāksiet apvienoties ar Mani no gara uz garu un 

dosieties pie cilvēkiem un tautām, lai nodotu garīguma vēsti, kas pasludina cilvēcei, ka ir iestājies Trešais 

Laikmets, ka ir sākusies garīgā ēra. 
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31 Kamēr jūs nesaprotat un nesaprotat spirituālisma mācību, Es jums neļausīšu sākt sludināt, jo Mans 

Vārds ir dievišķi kvieši, kurus nekad nedrīkst sajaukt ar citām sēklām vai pelavām. 

32 Pirms jūsu prātā parādīsies gaisma, jūsu vidū būs cīņas. Bet ir nepieciešams, lai šī cīņa uzliesmotu, 

lai tā liktu jums pārdomāt un iegremdēties Manā Darbā, līdz jūs to atpazīsiet precīzi un skaidri, līdz 

atklāsiet tā patiesību un būtību. Tad, kad šī cīņa beigsies, kad noslāpnēsies noskaņojums un vētra norims, 

tauta pāries no tumsas gaismā un kļūs par miera mācības, dievišķas morāles mācības, dziļas un patiesas 

gudrības vēstnesi, kas atklās cilvēkiem visnegaidītākos noslēpumus, kas palīdzēs viņiem kļūt garīgi 

lieliem, gudriem, stipriem un pacilātiem. 

33 Meklējiet dvēseles nemirstību, praktizējot Manu Mīlestības Doktrīnu. Lauki ir piemērotā stāvoklī, 

lai tajos sētu Manu sēklu. Atzīstiet, ka visur valda apjukums, cilvēki ir kā vējš, kas nezina, ne no kurienes 

nāk, ne kurp dodas. Bija nepieciešams, lai Mana Gaisma parādītos uz cilvēces ceļa. Gaisma jau ir 

uzaususi, Es to esmu sūtījis, cilvēkiem tikai jāatver acis, lai to redzētu. Šobrīd Es jūs gatavoju, lai jūs 

varētu mācīt saviem brāļiem pacelt acis uz bezgalību, kur viņi varētu ieraudzīt Dievišķo Gaismu. 

34 Bet patiesi, es jums saku, cik ciets un auksts es situ jūsu sirdis, lai gan stundu pēc stundas tās dzird 

šo Debesu pamācību; jūsu žēlastības vārti vēl nav atvērti. Es esmu jūs mācījis apmeklēt slimniekus viņu 

gultās, apmeklēt cietumus un slimnīcas, lai nestu gaismas staru uz šīm grēku izpirkšanas vietām. Es esmu 

mācījis jums sniegt gudru padomu vai patiesu mierinājuma vārdu. Vai jūs zināt, ar kādu mērķi es jūs visus 

sūtu apmeklēt šīs vietas? Lai tie, kas spēj sajust līdzcilvēku sāpes, varētu praktizēt žēlsirdību, un lai 

aukstasinīgi cilvēki, saskaroties ar šīm sāpju ainām, tiktu aizkustināti un viņu sirdīs sāktu dīgt līdzjūtības 

un žēlsirdības sēkla. 

35 Parūpējieties, lai jūsu eksistence uz zemes būtu auglīga, lai kādu dienu, kad jūs ieiesiet Manā 

klātbūtnē, jums nebūtu ar nožēlu jāatzīstas, ka neesat zinājuši, kā izmantot laiku, un ka jūsu dzīve bijusi 

garīgi neauglīga. 

36 Tas ir brīdis, kad runā jūsu sirdsapziņa un saka jums, vai esat strādājuši šķīstībā, vai esat dzīvojuši 

saskaņā ar citiem, vai esat ar mīlestību un žēlsirdību uzņēmuši trūkumcietējus, slimniekus un nabagus. 

37 Lūdzieties, mīļie mācekļi, lai jūs vienmēr pavada laba iedvesma un lai jūs rīt neiekristu 

kārdinājumos. Es vēlos, lai jūs būtu vienoti Manā darbā, mīlētu cits citu un dzīvotu, kalpojot saviem 

brāļiem. 

38 Katra pulcēšanās vieta, kur jūs dāvājat Man savu mīlestību, ir kā zars; visi kopā veido varenu 

koku. Daži zari ir lieli un spēcīgi, citi vēl mazi un vāji, bet visi ir nozīmīgi, jo no to savienības nāk 

svaigums, ēna un patvērums ceļiniekiem. Lai katrs rūpējas par savu zaru, jo tuvojas vētras, kas ar spēku un 

niknumu satricinās koka lapotni. Šis pārbaudījums ir nepieciešams, lai nokristu novārgušas lapas un 

sapuvuši augļi, lai ļautu ļaudīm, kas meklē pie jums patvērumu, atrast labvēlīgu ēnu savām nogurušajām 

ekstremitātēm un nogatavojušos augļus izsalkuma remdēšanai. 

39 Sausās lapas un sliktie augļi ir visas tās rituālās darbības un paražas, kuras jūs esat ieviesuši Manā 

Darbā, lai gan tās nepieder pie tā, un kuras, tā kā jūs dienu pēc dienas un gadu pēc gada esat neatlaidīgi 

praktizējuši, jūs galu galā uz tām raugāties tā, it kā tās būtu pats Likums. 

40 Es gribu, lai jūs atvērtu acis patiesībai, lai jūs apzinātos Manas mācības tīrību un pakāpeniski 

atbrīvotos no visa liekā, ko esat pievienojuši savām reliģiskajām paražām. 

41 Vētra tuvojas, bet tā nenāks, lai jūs iznīcinātu, bet gan lai atstātu jums ļoti lielu labumu, ja jūs 

paliksiet apdomīgi un zināsiet, kā izmantot tās mācības. Bet, ja jūs fanātisma dēļ turēsieties pie savām 

paražām un neizmantosiet šo pārbaudi, jūs ieslīdēsiet dziļā stagnācijā, par kuru nezin, cik ilgi tā ilgs. Pēc 

tam atnāks jauns, vēl spēcīgāks viesulis, lai izrautu tevi no miega, no tavām kļūdām un nepaklausības. 

42 Rūpīgi pārdomājiet Manas jaunās parādīšanās mērķi, un jūs nonāksiet pie secinājuma, ka Es esmu 

nācis, lai atbrīvotu jūs no pasaules kungiem, no neziņas un fanātisma važām, ar kurām Es atbrīvoju jūsu 

garu, lai palīdzētu tam pacelties pie Manis un kalpot savam tuvākajam, izmantojot savas garīgās spējas. 

Bet vai pēc tam, kad Es jums esmu devis šo brīvību, jūs vēlaties no jauna krist tumsībā un vēl bēdīgākā 

jūgā? Domājiet par to ar attīstīta un pamācīta gara briedumu, lai jūs varētu novērtēt sekas, ko jauna 

nepaklausība varētu jums radīt. 

43 Jau tagad pārliecinieties, ka Es jūs neesmu aicinājis pielūgt jaunus simbolus, bet gan mācīties 

mīlestības mācību. Saprotiet, ka Mana griba pat nav tāda, ka jums vienmēr jāpaliek kopā šo tikšanās vietu 

siltumā, bet gan, tiklīdz esat stipri, jums jādodas uz priekšu, lai apgūto mācību pārvērstu darbībā. Jums nav 
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nozīmes nošķirties no tiem, kas kopā ar jums klausījās Skolotāju, jo galu galā jūs uz visiem laikiem esat 

vienoti garīgajā. 

44 Atcerieties, ka Es jums esmu teicis, ka pie jums nāks zinātnieki, teologi un filozofi, lai jūs 

iztaujātu, un ka jūs nedrīkstat ar necienīgiem pielūgsmes darbiem un mulsinošiem vārdiem slēpt tās 

gaismas spožumu, ko Es iededzu jūsu garā, nedz arī aptraipīt tāda darba patiesumu, kas ir bez trūkumiem, 

kāds jums uzticēts, bet parādīt izjautātājiem gudrību, ko Es jums devu. 

45 Padomājiet par saviem bērniem, par šīm rītdienas paaudzēm, kas uz jums raudzīsies kā uz 

priviliģētām būtnēm, jo jums ir bijusi nesalīdzināma laime klausīties Svētā Gara balsi caur Viņa balss 

nesējiem, un kas, protams, vēlēsies redzēt jūsu darbos tikumu un šķīstību, garīgumu un gudrību, ko esat 

saņēmuši no Manis kā mantojumu. Vai esat par to visu kādreiz domājis? - Tomēr, ja jūs sevi sagatavosiet, 

jūs visi varēsiet Man kalpot, jūs visi varēsiet būt labi un pacelt sevi Man. Ja tas tā nebūtu, es nebūtu jūs 

aicinājis Trešajā Laikā. 

46 Tagad jūs esat cilvēki, bet Es darīšu no jums eņģeļus, kas dzīvos Manā Gaismas Valstībā. Šodien 

jūs esat pārbaudījumā, jūs attīrāties šajā apmeklējumu tīģelī, no kura iziesiet tīri un stipri. 

47 Tāpat kā es norādīju uz jūsu nepilnībām, lai jūs varētu tās labot, es svētīju un slavēju jūsu labās 

īpašības un labos darbus. Vai jūs domājat, ka es neredzēju jūs lūdzamies par slimajiem? Vai jūs domājat, 

ka Es neredzēju jūsu centienus izplatīt zināšanas par Manu Doktrīnu un ka Es nepamanīju jūsu centienus 

atjaunoties, kā arī jūsu atteikšanos un upurus, lai izpelnītos Manu Žēlastību? Es to visu zinu, Es to visu 

redzu, un pierādījums tam ir tas, ka ar katru jūsu labo darbu Es jums dodu sajust Manu mieru un dziļu 

gandarījumu par to, ka esat darījuši labu. 

48 Šajos brīžos es dzirdu, kā jūs man sakāt: "Tēvs, cik daudz sāpju cilvēcei atstāj karš. Mēs varam 

"svaidīt" slimos, kas ir mūsu sasniedzamajā attālumā, bet ko mēs varam darīt tiem, kas cieš tālu no 

mums?" Skolotājs saka jums visiem, kas spējat raudāt par saviem brāļiem: Turpiniet apmeklēt un "svaidīt" 

tos, kurus varat sasniegt, un lūdzieties par tiem, kas ir tālu, jo Es darīšu to, ko jūs nespējat izdarīt. Drīz 

pienāks laiks, kad jums būs jāizplešas pa visu pasauli un jānes tautām Mana vēsts par garīgo brīvību, 

mieru un pestīšanu; drīz pienāks laiks, kad Mani vēstneši ļaus cilvēcei sajust Mana dziedinošā balzama 

maigumu Mana Vārda būtībā. 

49 Ēdiet tagad visi no Mana Vārda maizes un sajūtiet sava Tēva piedošanu, visi apsēdieties pie galda. 

Es jums nejautāju, kurš pirms maizes ņemšanas nomazgāja rokas un kurš nē. Es gribu, lai gan tas, kurš 

zina, kā sagatavot savu sirdi Mana Vārda uzklausīšanai, gan tas, kurš nāk bez šīs sagatavošanās, priecātos, 

ēdot Dievišķo Maizi, jo visi ir Mani bērni, un visus Es pārveidošu par Patiesības apustuļiem. Koks, avots 

un ceļš ir visiem. 

50 Lūk, šeit ir Patiesības Gars 20. gadsimtā, kas izskaidro to, ko Viņš runāja otrajā laikmetā un ko jūs 

neesat spējuši izskaidrot. Mani tā laika apustuļi, klausoties Mani, bija apjukuši, un, savā starpā diskutējot, 

viņi teica: "Šķiet, ka Skolotājs reizēm pats sev pretrunā." Bet pienāca laiks, kad viņi bija Svētā Gara pilni 

un apzinājās Mana Vārda varenību, viņi saprata, ka cilvēciskā valoda ir pārāk nabadzīga, lai izteiktu 

Dievišķo, un tādēļ viņi brīžiem uzskatīja, ka Skolotājs ir kļūdījies, kad Viņš viņus mācīja. 

51 Viņi turpināja Manu pestīšanas darbu un ar mīlestības un pazemības darbiem rakstīja savus vārdus 

blakus sava Skolotāja vārdiem, tādējādi apliecinot Manu patiesību. 

52 Redzi, cik daudz laika kopš tā laika ir pagājis pār šo cilvēci, kas sauc sevi par Kristum ticīgu un 

atzīst Manus apustuļus par Skolotāja pēctečiem, tomēr aizvien vairāk un vairāk ir izdzēsusi no savas sirds 

šo dzīvības būtību un sēklu, atstājot tikai Manu Vārdu, kuru tā neprot ne godbijīgi izrunāt, ne godāt ar 

saviem darbiem. 

53 Meklējiet Manu vārdu uz zemes, un jūs to atradīsiet vairuma cilvēku lūpās; meklējiet Manu 

klātbūtni, un jūs to atradīsiet tikai cilvēku rokām darinātos attēlos. Meklējiet Manas pēdas, un jūs tās 

neatradīsiet cilvēku sirdīs, jo tur tās ir izgaisušas. 

54 Šī tauta ir klausījusies Mani tagadējā laikā un ir dzirdējusi šo atklāsmes teikumu, kas jums ir teicis: 

"Jūs un tie (senie) ir tas pats." Tas, kurš izprot šī teiciena nozīmi, tad saka sev: "Kā tas ir iespējams, ka es 

turpinu pastāvēt nepateicībā un mūžīgi noslēdzos savā egoismā?" Taču pēc šīm pārdomām viņš pamostas 

un sāk pildīt savu misiju. 

55 Es jums saku, ka cilvēkiem ir jāzina, ka viņu dvēseles ir nākušas uz Zemes daudzas reizes, bet viņi 

vēl nav sapratuši, kā uzkāpt Mana Likuma ceļā, lai sasniegtu kalna virsotni. 
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56 Šī gadsimta vidū Es pabeigšu šo Vārdu, kas būs auglīga sēkla jums šodien un visiem Maniem 

bērniem rīt. 

57 Studējiet Manu Vārdu un meklējiet tā kodolā dievišķo dzīves būtību, tad jūs pieredzēsiet augstāko 

svētlaimi, ka esat sējēji Kunga laukos. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 78  
1 Manu norādījumu skaidrība un vienkāršība ir devusi jums drosmi spert pirmos soļus Trešajā 

Laikmetā, un jūs jau sākat ieskandināt Manus dievišķos vārdus. Jūs sākat apzināties, ka tas ir 

atspirdzinājums sirdij, ja jūs izdziedat līdzcilvēka sāpes un izrādāt viņam mīlestību un žēlsirdību. 

2 Nesauciet Mani par netaisnu, ja sāpes un pārbaudījumi jūs piemeklē uz īsu brīdi. Jums jāzina, ka 

tās stiprina dvēseli un ka turklāt šī tauta visos laikos ir bijusi Manas gribas instruments, lai ar to rādītu 

piemēru cilvēcei. Esiet stipri, lai jūs savās vizitācijās varētu apliecināt mīlestību un paklausību Manai 

gribai. 

3 Saprotiet un izprotiet visas mācības, ko Es jums tagad dodu, un neizmantojiet tās ļaunprātīgi, jo tad 

jūs atgriezīsieties ar saplēstām drēbēm un rūgtuma pilnu sirdi kā līdzībā aprakstītais blēdīgais dēls. 

Izveidojiet no savas sirds klētiņu un glabājiet tajā dievišķo sēklu. Kad pienāks laiks, es aicināšu cilvēkus 

un aicināšu viņus ierasties šajā valstī, kas atvērs savas durvis svešiniekiem, bezpajumtniekiem, kuri meklē 

mieru, gaismu un veselību. Un tad jūsu siržu durvis būs atvērtas kā otrās Jeruzalemes, garīgās pilsētas 

durvis, kuras žilbinošais baltums ir spožāks par sniegpārsliņām un kuras vārti ir atvērti no mūžības, gaidot 

Tā Kunga bērnus. 

4 Liela ir šīs zemes iedzīvotāju garīgā misija. Tāpēc sagatavojiet savas sirdis, lai sniegtu patvērumu 

ikvienam līdzcilvēkam, kas jums tuvojas, neatkarīgi no rases, ādas krāsas vai ārējā izskata. 

5 Tavs gars vēl nespēj aptvert visas atklāsmes, ko tas ir saņēmis šajā laikā, bet tava sirds jūt, ka pie 

tevis ir nācis kaut kas liels. Jūsu vecā pasaule ir pazudusi, kopš jūs dzirdat Manu Vārdu, jo tas atmaskoja 

jūsu egoismu. Tā pasaule bija maza, jo tā aprobežojās ar jūsu personīgajām tieksmēm, ar to, kas jums 

pieder uz zemes, un ar nepilnīgajiem priekšstatiem par to, kas ir Dieva likums. Tagad jūsu apvārsnis ir 

paplašinājies līdz bezgalībai, un tajā jūs jūtat nezināmu pasauli, kuru jūs galu galā iekarosiet, garīgi 

attīstoties augšup. Šodien jūs katrā cilvēkā redzat brāli un katrā cilvēkā - Manas Dievišķības bērnu. Šodien 

jūs uztverat cilvēka dzīvi kā pakāpienu uz bezgalīgajām kāpnēm, pa kurām jūs kāpjat pretī Radītājam. 

Šodien jūs zināt, ka Dievs nav aizmirsis tos, kas cieš šajā asaru ielejā, ka visi saņem Viņa mīlestības 

gaismu. 

6 Mācekļi, palieciet mierā, ko Es jums dodu, neļaujiet, lai pasaule ar saviem kārdinājumiem to no 

jums atņem, jo jums jālūdz par savu tuvāko. Bet kā jūs varat domāt par tiem, ja jūsu sirdīs nav miera? 

Pārvariet savas dzīves grūtības, neuzskatiet tās par nepārvaramām; spēks, kas ir cilvēkā, ir liels; tas, kā 

jums trūkst, ir ticība. Uzturieties ticībā, labos darbos, un ar tiem jūs pārcelsiet kalnus. 

7 Nedomājiet, ka jūsu dzīve ir neauglīga, ja jums šķiet, ka neesat paveikuši lielus darbus. Ja tā ir tīra, 

tad jūs esat paveikuši kaut ko labu, jo Es jums esmu teicis, ka "pēdējie" Mani iepazīs caur "pirmajiem". 

Pieņemiet šo uzdevumu ar prieku. 

8 Es saņemu sēras par dažiem sirdīs, kurā viņi iepazīstina mani, ka starp viņu radiem ir neticīgie, kas 

ir apmaldījušies. Viņi man saka, ka ir daudz runājuši ar viņiem, bet neko nav panākuši. Es jums saku, ka 

jums ir jāmācās runāt ar darbiem, pat ar klusēšanu, ka jums ir jābūt jūtīgiem, lai jūs nebūtu neveikli. Ja jūs 

sagatavosieties, ja būsiet neatlaidīgi, jūsu skatiens kļūs vērīgs, un jūs nepalaidīsiet garām īsto brīdi, kad 

jums būs jāpiešķir šai sirdij pēdējais "kalts". Jūsu uzvara jums parādīs, ka tie, kurus uzskatījāt par stipriem 

savā spītīgumā, patiesībā bija vāji. Īsteno praksē Manus dievišķos padomus, un jūs drīz apliecināsiet Manu 

patiesību. Es jums piešķiršu šo žēlastību, jo Man ir vairāk, ko jums dot, nekā jums no Manis lūgt. 

9 Starp taviem radiniekiem ir tādi, kas bieži ar savām mēlēm ir plosījuši Manu Darbu un likuši tavai 

sirdij asiņot. Es jums nemāstīšu, jo Mans taisnīgums ir pilnīgs, bet drīz vien Es viņus sodīšu, jo ir pienācis 

laiks, kad "ikviena acs Mani skatīs". 

10 Pajautājiet sev: Vai jūs būtu šeit un klausītos Mani, ja sāpes nebūtu jūs nomocījušas? Bija tādi, kas 

Mani zaimoja, lamāja un noraidīja, bet sāpes bija stiprākas par viņiem un viņus salieca. Tad viņi nāca šeit, 

uz Manu manifestāciju, un raudāja nožēlojot grēkus. Šodien viņi svētī tās sāpes, kas lika viņiem nākt pie 

Manis. 

11 Jums ir jālūdzas par tiem, kas šodien Mani noliedz. Padari, lai viņi saprot, ka Es atnāku ar vēlmi 

pēc tavas dvēseles, jo Es redzu, ka viņi alkst un slāpst pēc Mana dievišķā dzīvības spēka. Es nevēršos pie 

jūsu lietas, jo tai ir viss, kas tai vajadzīgs uz zemes. 
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12 Man jums jāsaka: nedomājiet, ka dvēselei ir absolūti nepieciešams cilvēka ķermenis un dzīve 

pasaulē, lai tā varētu attīstīties. Taču mācības, ko tā saņem šajā pasaulē, ir ļoti noderīgas tās 

pilnveidošanai. 

13 Matērija palīdz dvēselei tās attīstībā, pieredzē, izpirkšanā un cīņā; tas ir tās uzdevums, un to jūs 

varat redzēt apstiprinātu Manas Dievišķības izpausmē caur cilvēku, kurā Es izmantoju viņa smadzenes un 

izmantoju tās kā uztvērējierīci, lai nodotu Savu vēstījumu. Saprotiet, ka ne tikai dvēsele ir paredzēta 

garīgajam, bet pat vissīkākais materiālajā pasaulē ir radīts garīgiem mērķiem. 

14 Es vēršos pie jūsu dvēseles ar aicinājumu, lai tā, izmantojot intuīcijas dāvanu, varētu pārvarēt 

materiālā ietekmi, kas tajā dominē, un dot savu gaismu sirdij un prātam. 

15 Šī Mana gaisma nozīmē jūsu dvēselei ceļu uz atbrīvošanos, šī Mana Doktrīna piedāvā tai līdzekļus, 

kā pacelties pāri cilvēka dzīvei un kļūt par visu savu darbu vadītāju, par savu jūtu kungu, nevis zemisku 

kaislību vergu, ne arī par vājību un vajadzību upuri. 

16 Kad dvēsele ļauj sevi pakļaut visa tā ietekmei, kas to ieskauj uz Zemes, tā galu galā saplūst ar savu 

ķermeni tiktāl, ka aizmirst savu patieso dabu, tā kļūst tik tālu no Garīgās Dzīves, ka kļūst tai sveša, un tā 

notiek, ka, ķermenim nomirstot, tā ir apjukusi un traucēta. 

17 Cik viegli mirst ķermenis, bet cik grūti ir dvēselei, kas nezina, kā sagatavoties, lai atbrīvotos no 

dziļā apjukuma. 

18 Kamēr vieni savā apjukumā paliek piesaistīti saviem mirušajiem ķermeņiem, citi, saglabājuši 

dvēselē miesas apvalku iespaidus, turpina ticēt, ka viņi ir cilvēki, un nespēj pacelties uz sev atbilstošu 

mājvietu, paliekot piesaistīti tam, ko mīlēja šajā pasaulē. 

19 Uz zemes nav rūgta kausa un nav stiprākas sāpes par dvēseļu apjukumu. Šķēršļi, nespēja izprast 

apkārt notiekošo, nožēla, ilgas pēc tā, ko viņi pametuši, vientulība, klusums un nespēja pacelties ir uguns, 

kurā viņiem sevi šķīstīt, līdz viņi sasniedz gaismu. 

20 Vai jūs domājat, ka es pārspīlēju, kad saku, ka miljoniem dvēseļu pamet šo pasauli apjukušas? Tas 

ir cilvēku nezināšanas rezultāts, jo viņiem trūkst garīgas apceres un lūgšanas. 

21 Otrā laikmeta Mana Mācība atklāja cilvēkiem garīgo dzīvi, bet tā vietā, lai izprastu Manu Mācību 

un izpildītu Manus Baušļus, viņi ap Manu Mācību izveidoja reliģiskas kopienas, kas aprobežojās ar ārēju 

rituālu un ceremoniju ievērošanu, kas nedeva viņu dvēselēm vairāk gaismas, bet novirzīja viņus no ceļa, 

kurā viņi pilda savus garīgos uzdevumus. 

22 Daži no jums man jautā, vai, atstājot šo dzīvi, viņi nonāk tumsā. Uz to es viņiem saku: Ja viņi nav 

iedziļinājušies Manā Vārdā un nepraktizē to, tad tas viņiem neko nedos, ja viņi būs starp šiem ļaudīm, kas 

klausās Manu gaismas mācību. 

23 Ko dvēsele kopj, to tā arī pļaus; tāds ir likums un taisnīgums. 

24 Es, jūsu Glābējs, vienmēr esmu jums rādījis patieso ceļu un atklājis, kā izvairīties no sāpēm, 

apjukuma un tumsas. 

25 Šodien Es atkal nāku pie jums, lai izpildītu šo uzdevumu un izgaismotu jūsu neskaidros ceļus, 

izkustinātu jūs no miegainības un atgādinātu jūsu dvēselei, ka tā gaida jaunas mājas, kurās tai jānāk, lai 

tajās iemitinātos un baudītu tās mūžīgi. 

26 Es nāku pie jums, lai jūs pamodinātu un jautātu jums: kurš no jums ir māceklis pēc savas gribas? 

Neviens, es tevi esmu aicinājis. Lai no jauna dzirdētu Manu Vārdu, jums bija vairākas reizes jāatrodas uz 

zemes. Starp vienu iemiesošanos un nākamo Es jums devu pauzi pārdomām un sagatavošanās laiku jaunai 

zemes dzīvei. 

27 Kamēr dvēsele atrodas matērijā, tā ir daļa no tās noguruma, un pēc kaujas tai ir nepieciešams laiks 

atpūtai, kā arī pārdomām, lai izveidotu plānu, pēc kura tai jāseko, pirms tā uzsāk jaunu cīņu. Bez šiem 

atelpas brīžiem vai pauzēm savā ceļā jūs gūsiet ļoti nelielu progresu savā ceļā. Bet ir nepieciešams, lai 

taisnīga un tīra mācība jums šīs mācības pasniegtu pilnīgi skaidri, lai jūsu sirds, pārliecināta par šo 

patiesību, varētu iegūt zināšanas par daudzu parādību un notikumu cēloņiem, kurus bez Manas atklāsmes 

jūs nekad nespētu aptvert. Manā žēlsirdīgajā mīlestībā ir laiks, dzīve, visu liktenis, nekas neizbēg no 

Manas varas. 

28 Vispirms jūs iepazināt Mani kā Tēvu, kas ir nesaudzīgs Savā taisnīgumā pret jūsu pārkāpumiem. 

Šis Tēvs pārvērtās pret jums par vismīļāko un vismīlošāko Skolotāju. Taču jūs nesapratāt, kā pareizi 

interpretēt Viņa mācību, uzskatot, ka Viņš soda ar mūžīgo uguni tos, kas Viņu nemīl. Tagad es jums 
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parādīšu, ka Tēvs neatmet Savus bērnus tikai tāpēc, ka tie Viņu nemīl; es jums parādīšu, ka Dievišķajai 

mīlestībai nav robežu un ka šī mīlestība un taisnīgums izpaužas caur manis jums izskaidroto iemiesošanās 

likumu. Tagad jūs sapratīsiet, ka šī dievišķā likuma dēļ nav tāda pārkāpuma, lai arī cik smags tas būtu, kas 

būtu pelnījis dvēseles mūžīgo sodu. Tomēr, lai nāktu pie Manis, jums vispirms jāatlīdzina šis pārkāpums. 

29 Ko es ar jums panāktu, ja es jums par sodu piešķirtu mūžīgo uguni? Kā jūs varētu mūžīgi zaimot 

Dievu, kuru jūs vērtējat kā netaisnīgu, nežēlīgu un atriebīgu! 

30 Mans kā Tēva pienākums ir dot jums iespēju pilnveidoties ik uz soļa un ar perfektām mācībām 

parādīt jums pareizo ceļu. Es jums esmu mācījis piedot saviem ienaidniekiem un mīlēt tos, un Es jums 

esmu teicis: Dariet saviem līdzcilvēkiem to, ko Es esmu darījis jums, saskaņā ar savu pieredzi. Vai Es 

jums sniegtu piemēru, ja jūs pieredzētu, ka Es tos, kas Mani nemīl, sodītu ar mūžīgu nolādēšanu? Vai jūs 

domājat, ka Man nav spēka likt tiem, kas Mani ienīda, Mani mīlēt? Tie ir tie, kuriem Es nedāvāju mūžīgu 

sodu, bet gan pietiekami daudz laika, lai no viņiem izsprauktos gaisma, atjaunošanās un beidzot mīlestība. 

Tāpat kā cilvēks gaida, kad zeme būs auglīga, lai tajā varētu sadīgt sēkla, tā arī Es gaidu, kad jūs izpildīsiet 

Manu bausli, kas jums saka: 

"Mīliet cits citu." 

31 Kas šajā pasaulē var iepazīt jūsu garu? Ne reliģisko kopienu garīdznieki, jo, tā kā viņi nepazīst paši 

sevi, viņi vēl mazāk spēj pazīt citus. Jūsu vecāki ar visu savu empātiju diez vai spēj pārkāpt sirds slieksni. 

Ļoti maz, ļoti maz cilvēce zina par garu, jo tā ir apvijusi šo gaismu ar noslēpumu, bet tur nav noslēpuma, 

tur ir tikai nezināšana. Kurš tad nākotnē varētu vadīt cilvēku garu uz gaismas ceļiem? Kas varētu atbrīvot 

to no lielajām kļūdām? Tikai Mana mācība, šī mācība, ko Es rakstīšu jūsu garā. No tās izsprauksies 

gaisma, kas jums rāda ceļu, un balss, kas jūs vada. Bet zini, ka ikviens, kurš nepievērš uzmanību šai balsij, 

kas ļauj sevi sadzirdēt mīlestības pilnajā sirdī, noliedz savas radītās būtības izcelsmi. Jo brīdī, kad Es viņu 

dzemdināju no Savā Gara, Es iededzu viņā šo dievišķo dzirksti, kas ir sirdsapziņa, lai tā visu viņa 

eksistences laiku atkārtotu, ka viņš ir Mans bērns. 

32 Patiesi Es jums saku: grēks un apjukums dvēselē ir tikai īslaicīgs, salīdzinot ar mūžību, tāpēc 

attīrīšanās un sods nevar būt mūžīgi. 

33 Tagad jūs sākat apzināties, ko esat darījuši attiecībā uz savu dvēseli un mācību dārgumiem, kurus 

neesat izmantojuši. Jūsu sirdsapziņas balss kļūst skaidrāka un dzirdamāka, tā runā ar jums par pagātni, par 

tagadni un sagatavo jūs nākotnei. Mācieties atpazīt šo balsi, jo tajā Es runāju ar jums, un, ja jūs to dzirdat, 

ticiet tai. Bēdas jums, ja jūs šaubāties! Šī balss vienmēr jūs vadīs uz labo, bet, ja jūs dzirdēsiet balsi, kas 

vilina jūs uz ļaunu, tā nebūs jūsu sirdsapziņas balss, tā būs jūsu kaislību balss, ko jums nodod jūtu pasaules 

ietekme. 

34 Rīt viņi cīnīsies pret jums, jo jūs ticat šai mācībai. Jo tāpat kā jūs steidzaties un cenšaties izprast šo 

Vārdu, tāpat arī cilvēki gatavosies ar jums cīnīties. Lai pierādītu jums, ka viņiem pieder patiesība, viņi 

darīs cilvēcisko zināšanu un prasmju brīnumus. Savukārt jūs dariet garīgus brīnumus ar saviem mīlestības 

darbiem pret saviem brāļiem, bez lielīšanās. 

35 Elija, pionieris, no jauna pasludina cilvēcei Tā Kunga garīgo klātbūtni, patiesības Gara atnākšanu, 

kas izskaidro un atklāj iemiesošanās noslēpumu. 

36 Es jums dodu šīs zināšanas, jo pasaule jūs aplenks un neļaus jums izbēgt ne no austrumiem, ne no 

rietumiem, ne no ziemeļiem, ne no dienvidiem. Tad jūs izmantosiet varu, ko Es jums esmu devis, lai 

atbrīvotos no saviem apspiedējiem. 

37 Nebaidieties, jo jūs neesat vienīgie pasaulē, kas meklē savas dvēseles atbrīvošanu. Šajā laikā 

cilvēki ceļas, tiecoties pēc gaismas, patiesības un gara augšupejošas evolūcijas. 

38 Atcerieties Eliju, kurš Pirmajā Laikā liecināja par patieso Dievu. Dzirdēt: 

39 Israēla tauta krita elkdievībā un pielūdza pagānu dievu. Lai pārliecinātu viņus par viņu maldiem un 

bezdievību, Elija uz kalna sapulcējušās tautas klātbūtnē uzrunāja elku priesterus: "Uzstādiet dedzināmo 

altāri no sausa koka un nolieciet uz tā upurējamo dzīvnieku. Es sagatavošu vēl vienu dedzināmo upuru 

tādā pašā veidā. Tad piesauciet savu dievu vārdus, un es piesaucu sava Kunga vārdu, un tas dievs, kas sūta 

uguni, lai sadedzinātu upuri, tiks atzīts par patieso dievu." 

40 Elksnis palika kurls pret savu priesteru lūgumiem. Elija tiem sacīja: "Sauciet skaļāk, lai jūsu Dievs 

jūs sadzird, lai Viņš pamostas, jo varbūt Viņš ir aizmidzis." Kad elku pielūdzēji uzskatīja savus pūliņus par 
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veltīgiem, pravietis nodevās lūgšanai un lūdza savu Kungu parādīt sevi kā dzīvo un patieso Dievu. Elija 

tikko bija pabeidzis savu lūgšanu, kad no debesīm nolaidās stars un sadedzināja dedzināmo upuri. 

41 Tauta atzina Baala priesteru maldināšanu un tajā pašā laikā saprata, ka Jehova, Elijas Dievs, ir 

vienīgais un patiesais Dievs. 

42 Šis Elija, kas bija apsolīts toreiz, šim laikam, atkal ir jūsu vidū. Dievišķais Skolotājs jums apsolīja 

Otrajā Laikā, un Viņš ir atnācis īstajā laikā. 

43 Lai Elija ir katrā no jums, it īpaši tad, kad atrodaties pārbaudījumā. Bet tad atcerieties, ka Elija ir 

mīlestība, ticība un pazemība, lai jūs varētu viņam līdzināties, un tad pravietojums piepildīsies arī jūsos. 

44 Mūsdienās pastāv daudzi elkdievības veidi. Zinātne, karš, zelts, vara, reliģiskais fanātisms, baudas 

ir vēl daudzi citi elki, kuriem cilvēki labprāt pakļaujas. 

45 Barojiet sevi ar Manu Vārdu, lai jūs būtu stipri. Paturiet prātā, ka jums nāksies uzklausīt daudzus 

vārdus, kas ir pretrunā ar to, ko Es jums esmu mācījis, un neviens no tiem nedrīkst jūs mulsināt vai likt 

apšaubīt. 

46 Grāmata ir atvērta, lasiet tajā, jo tāpat kā jūsu Tēvs ir gudrības grāmata, arī jūs varat būt pamācības 

un pieredzes grāmata saviem brāļiem. 

47 Dzīve, kas jūs ieskauj, ir viena no daudzajām Dievišķās Grāmatas lappusēm. Tāpēc es jums 

daudzkārt esmu teicis: apgūstiet ikdienas mācību, ko jums sniedz dzīve. Šajā laikā jums jākļūst par labiem 

padomdevējiem, kas runā ar vārdiem un arī ar darbiem. Vai jūs varētu runāt par atjaunošanu, ja jūsu brāļi 

jūs pārsteigtu ēnainās vietās? Vai jūs varētu iemācīt viņiem dzīvot mierā, ja viņi atklātu, ka jūsu mājās nav 

harmonijas? 

48 Es redzu, ka daudzu šīs tautas sirdis joprojām guļ, negribēdamas saprast, ka jau tuvojas diena, kad 

Es pārtraucu dot jums Savas mācības šādā formā. Bet, kad viņi redzēs, ka grāmata ir slēgta, viņi raudās par 

savu neizpratni, bet tad būs par vēlu. 

49 Laimīgi ir tie, kas sagatavosies un būs gatavi paklausīt sava Skolotāja gribai, jo viņi zinās, kā 

vienoties ar Mani domās, ieejot jaunajam laikmetam, un sauks: "Kungs, Tava Grāmata vēl ir atvērta." 

50 Es esmu salīdzinājis Savu Vārdu ar kviešu graudu, ko Es ar bezgalīgu mīlestību sēju jūsu sirdī. 

Sirds ir augsne, kurā tas sāk dīgt, jo jūsu sirds ir apveltīta ar jūtīgumu, bet savus iespaidus tā nodod garam, 

kas patiesībā saglabā Manu Vārdu. Pat tad, ja sirds aizmirst savu Tēvu un vairs nepukst dzīvībai, šī sēkla 

saglabāsies garā, un pienāks laiks, kad tā sadīgst. Tas laiks var būt tuvs vai tāls, atkarībā no tā, vai dvēsele 

pamodināsies Radītāja mīlestībai. Bet, tā kā dvēseles attīstība pieder mūžībai, Tēvs nav nepacietīgs. Tieši 

jums - kā cilvēciskām vai garīgām būtnēm - ir jāpaātrina savi soļi, lai, praktizējot labo, izvairītos no 

bēdīgām pieredzēm. 

51 Jērs atvēra ar septiņiem zīmogiem apzīmogoto Dievišķās gudrības grāmatu. Tā bija Dievišķā 

Skolotāja mīlestība pret cilvēci, kas lika atklāt viņiem Viņa apslēptā padoma noslēpumus. Sestais zīmogs 

atklāj savu saturu šajā laikā un runā par dziļām patiesībām, ļauj jums ieraudzīt jūsu pasaules nākotni un 

bruģē ceļu uz garīgo mūžību. 

52 Es esmu jums mācījis, ka gudrība tiek iegūta ar lūgšanu, bet es nevēlos, lai jūs pagarinātu savas 

lūgšanas. Es esmu prasījis no jums piecu minūšu lūgšanu, un ar to es domāju, ka jums vajadzētu lūgt īsi, 

lai šajos brīžos jūs varētu patiesi veltīt sevi savam Tēvam, bet atlikušo laiku jums vajadzētu veltīt saviem 

garīgajiem un materiālajiem pienākumiem pret saviem brāļiem. 

53 Sējiet savu dzīves ceļu ar mīlestību, žēlsirdību un labiem darbiem, un tad, kad jūs atstāsiet matēriju 

un atbrīvosieties no tās, jūsu dvēsele nevis nokritīs uz grēku izpirkšanas zemēm, bet pacelsies uz tām 

pasaulēm, kur tā gūs visus augļus, ko tā sējusi starp gaismas gariem. Ja jūs tā nerīkosieties, jūs savā ceļā 

pļausiet sāpes, un par to jūs nevarat vainot Mani, jo Es neesmu radījis sāpes, lai gan Es esmu radījis visu, 

kas jūs ieskauj. Sāpes ir jūsu radījums, tās ir jūsu nepilnību rezultāts. Es ļauju jums iztukšot ciešanu kausu 

tikai tāpēc, ka zinu, ka jūs varat sevi pilnveidot tikai tad, kad zināt savu darbu rezultātu, jo pēc augļiem jūs 

atpazīstat koku. 

54 Mācekļi, veidojiet no Mana Vārda piemiņas grāmatu, ar kuru jūs varētu atsvaidzināt savu dvēseli, 

un rīt jūs varētu nest šo liecību un laimi saviem brāļiem. Manam Vārdam ir jāsniedzas līdz pat pasaules 

galam un jāpieskaras visām dvēselēm, pārveidojot cilvēku dzīves. Mans Vārds paveiks brīnumu, un uz šīs 

zemes atgriezīsies miers. 
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55 Dabas spēki izrādās naidīgi un vardarbīgi tikai tāpēc, ka starp tiem un cilvēkiem nav harmonijas. 

Kad cilvēki dzīvos tādā pašā paklausībā Maniem likumiem, kādā dzīvo pārējās radības, viņi šajā planētā 

atpazīs Mūžīgās Dzīvības tēlu, to Paradīzi, kas savā paspārnē patvers tos, kuri šķīstīsies un pacelsies 

mīlestības ceļā, uz kuru pastāvīgi norāda Kristus. 

56 Šobrīd Izraēlas tauta ceļas jaunai dzīvei uz zemes. Šodien tā joprojām dzīvo ieslodzījumā, bet 

Mana gaisma to atbrīvo. Ceļš un dievišķais apsolījums tiek parādīts viņu priekšā, aicinot tos uzšņorēt 

sandales, ņemt rokās spieķi, lūgt Jehovas priekšā un atkāpties uz tuksnesi, ilgojoties pēc dievišķās balss, 

pēc Dieva likuma un Viņa brīnumiem. 

57 Jau sākas atmoda, jau esat dzirdējuši Elijas, jaunā Pestītāja, balsi. Viņš jūs ir atvedis pie jaunā 

Ciānas kalna pakājē, kas paceļas jūsu gara priekšā šajā Trešajā laikmetā, lai jūs varētu dzirdēt Kunga dzīvo 

balsi caur cilvēka saprašanas orgānu. 

58 Kad jūs dzirdējāt Dievišķo Balsi, jūs palikāt tās sajūsmā, bet tā jums paziņoja, ka tās izpausme būs 

īsa, lai jūs varētu turpināt iesākto ceļojumu, kas aizvedīs jūsu garu pie Apsolītās zemes vārtiem. 

59 Arī citās pasaules daļās cilvēki pamostas, jo pie viņu durvīm klauvē Elija. 

60 Es jūs esmu nosaucis par Izraēlu, jo jūs apkoposiet Trešās Ēras atklāsmju būtību, jo jūs būsiet tie, 

kas garīgi un pareizi interpretēs Manu Vārdu, un tāpēc, ka ar jums atkārtosies šīs tautas vēsture - ar tās 

pārbaudījumiem, cīņām un cīņām, lai sasniegtu Apsolīto Zemi, un beidzot ar triumfu, kas izpaudīsies kā 

ideāla iekarošana un valdīšana. 

61 Ziniet, ka esat Israēls, atcerieties, ka esat Dieva tauta, dariet šo ideālu par savu, lai jūs būtu 

drosmīgāki garajā svētceļojumā; bet nesludiniet, ka esat Israēla bērni, jo viņi jūs nesapratīs, bet drīzāk 

izsmies jūsu vārdus. Kurš domās, ka Jaunais Izraēls ir Izraēla saskaņā ar Garu? 

62 Saglabājiet šo Tēva atklāto atziņu savās sirdīs. Bet, kad pie jums nāks skauģi un nezinātāji un 

jautās jums: "Vai jūs esat Israēla tauta?" Atbildiet viņiem tāpat, kā Es atbildēju farizejiem un nezinātājiem, 

kad tie Man jautāja, vai Es esmu Dieva Dēls: "Jūs to sakāt." 

63 Pēc tam, kad esmu jums to teicis, ziniet, ka šī tauta, kas vēl tikai sāk pulcēties, aicinās citas 

kopienas pievienoties savā ceļā - aicinot tās ne tik daudz ar vārdiem, cik ar piemēru - un ka viņi attīrīs 

garīgo ceļu no ērkšķiem, lai tie, kas sekos, atrastu šo ceļu izkoptu; jo Es aicinu visas pasaules tautas un 

nācijas, jo Jauno Izraēla tautu veidos visu rasu, šķiru un konfesiju cilvēki. 

64 Tie, kas uzskata, ka patiesā Israēla tauta bija Pirmā laikmeta tauta, maldās; tā bija tikai tēls tautai, 

kurai laika gaitā būs jābūt patiesajai Dieva tautai, kurā visiem cilvēkiem ir jāsaplūst, mīlot savu Tēvu 

cilvēciskajos brāļos un māsāsās. Tā teica bauslība Pirmajā Laikā: "Tev būs Dievu mīlēt no visas sirds un 

no visas dvēseles. Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu." Tā teica Kristus Otrajā Laikā, kad Viņš mācīja 

cilvēcei jaunu bausli: "Mīliet cits citu." Tiem, kas izpilda šos augstākos baušļus, Elija šajā laikā 

pasludināja, ka viņi ieraudzīs Tēvu visā Viņa godībā. 

65 Katram tiks uzticēts kāds uzdevums un katram tiks atklātas viņa garīgās dāvanas, lai ikvienam būtu 

iespēja sēt labo un izplatīt gaismu. Arī tajās dienās katrai ciltij tika uzticēts kāds uzdevums, un tai tika 

atklātas tās garīgās dāvanas, lai visas apvienojušās dotu Tēvam nodošanās, harmonijas un ticības augļus. 

66 Mīļotie ļaudis, Es jums dodu visu, kas jums nepieciešams ceļojumiem. Jūsu ceļojuma soma būs 

pārpildīta ar Manām svētībām, un jums nebūs jābaidās, ka tās beigsies. Bet, ja rastos trūkums, kas 

pārbaudītu jūsu ticību, jūs neaizmirstiet, ka Israēls no Mozus pirmajās dienās mācījās, ka tas, kas paļaujas 

uz To Kungu, nekad nepazudīs. 

67 Vēro un lūdzies, Izraēla! Ak, tauta, kurai ir lemts nest garīguma karogu cauri pasaulei, mācieties 

savā sirdī nest telti, savā garā - derības šķirstu un savā sirdsapziņā - likumu. 

68 Dodieties un pasludiniet saviem brāļiem, ka ir pienākusi brīvības stunda un ka nakts klusumā 

dzirdamā balss ir Elijas balss, kurš steidzas no viena pasaules gala uz otru un modina aizmigušās dvēseles. 

Nebaidieties no savu brāļu izsmiekla un nicinājuma, bet, ja pasaule jūs ienīst, tad ziniet, ka tā mani ienīda, 

pirms jūs ienīda. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 79  
1 Daži šajā laikā ir dzirdējuši Manu Vārdu agri, citi - vēlu, bet patiesi, Es jums saku, ka ne tas, cik 

ilgi vai īsu laiku esat Mani klausījušies, dos jums garīgu progresu un attīstību, bet gan dedzība un 

mīlestība, ar kādu jūs pieņemat Manu Mācību, un žēlsirdība, kas ir jūsu darbos. 

2 Nāciet pie Manis jūs, kas esat noguruši, skumji un izsalkuši pēc mīlestības, tie, pret kuriem cilvēce 

ir izturējusies slikti. Nāciet pie Manis jūs, kas esat slimi. Es liksim jums sajust Manas Žēlsirdības saldo 

mīlestību. Es novēršu jūsu bēdas un darīšu jūs miera, gaismas un ticības bērnus. - Jūs Man jautājat, kāpēc 

Es esmu nācis pie jums: Jo Es redzu, ka jūs esat aizmirsuši ceļu, kā atgriezties dzemdē, no kuras esat 

nākuši, un Es jums to no jauna parādīju. 

3 Šis ceļš ir Mans likums, un, sekojot tam, dvēsele iegūs nemirstību. Es jums rādu vārtus, kas ir 

tikpat šauri kā ceļš, ko Es jums toreiz rādīju ar Savu pamācību. 

4 Pašlaik Es atjaunoju templi, par kuru runāju, kad sacīju Saviem mācekļiem, kuri ar apbrīnu 

aplūkoja Salamana templi: "Patiesi Es jums saku: ne viens akmens no tā nepaliks uz otra, bet Es to trīs 

dienās atjaunosim." Es gribēju teikt, ka ikviens ārējais kults, lai cik krāšņs tas cilvēkiem liktos, pazudīs no 

cilvēku sirdīm, un Es tā vietā uzcelšu patiesu, garīgu Manas Dievišķības templi. Tagad ir Trešais laiks, tas 

ir, Trešā diena, kad Es pabeigšu Mana Tempļa atjaunošanu. 

5 Mācekļi, Mans Vārds izplūst jūsu prātos tā, ka tad, kad pienāks stunda, kad jūs vairs nedzirdēsiet, 

jūsu sirdīs vairs nebūs bada un slāpju Mani dzirdēt. 

6 Mīliet cits citu jau šeit, uz zemes, un atcerieties, ka jūs visus vieno nešķīstošas garīgas saites un ka 

nenovēršami pienāks laiks, kad jūs visi būsiet vienoti garīgajā pasaulē. Neizraisiet tikai pašpārmetumus 

par šo dzīvi un negaidiet, kamēr jums būs jākaunas to klātbūtnē, kurus esat aizvainojuši. 

7 Tie, kas ir attīstījuši redzes dāvanu, var liecināt par Manu Klātbūtni, bet tie, kas nav spējuši to 

attīstīt un kam trūkst ticības, saka: es gribu redzēt, lai ticētu. 

8 Jūs vēlaties, lai Es jums parādītu Savu brūci, lai jūs varētu to apcerēt un iegremdēt tajā savus 

pirkstus. Bet Es jums saku: Tomass lūdza šo pierādījumu, un tas viņam tika dots, bet pēc tam viņš raudāja 

par ticības trūkumu un atdeva savu dzīvību, lai liecinātu par Manu mācību. Ja Es jums piešķirtu šo 

žēlastību, vai jūs rīkotos kā šis māceklis? 

9 Diena, kad Es jums dodu Savu pamācību, ir žēlastības diena, jo Mana Gara miers izplūst pār visu 

visumu. Kā visu radīto lietu neierobežotais Kungs, Es daru Savu klātbūtni jūtamu visās būtnēs un radībās, 

un es pieprasu, lai katra būtne un radība parādītu Man, kā tā izpilda savu uzdevumu. Visbeidzot, Es 

meklēju Savu svētnīcu cilvēka sirdī, lai dzīvotu tajā. 

10 Cilvēki, kas klausās Manu Vārdu, nezina, vai viņu darbi, kad viņi tos atnesīs Man priekšā, 

izrādīsies Man patīkami. Ak, ja vien bailju vietā jūs izjustu prieku, kad vien nolaižas Mans Dievišķais 

stars. Bet jūsu ticība ir maza, un jūsu priekšnojauta jums vēl nav stāstījusi par gaidāmo cīņu, tādēļ Man 

jums ir jāstāsta, ka Sestā zīmoga izplatītajā gaismā visas zemes ticības, reliģijas un sektas apvienosies, lai 

kopīgi pielūgtu vienu Dievu, kuru visi meklē. 

11 Uz šiem sausajiem laukiem ir lijis augļus nesošs sāpju lietus, un drīz tie būs atvērti, lai uzņemtu 

garīgo sēklu. Pašlaik es veidoju tautu, kas pieaugs no dienas dienā. Es to izveidoju no visu rasu cilvēkiem, 

un tās pirmais uzdevums būs ar saviem mīlestības darbiem izravēt augsnē rievas, lai vēlāk sētu Manas 

patiesības sēklas. 

12 Cik daudz jums vēl ir jāpārdomā Mana mācība un jāsagatavo sava sirds, lai ar savu darbu mīlestību 

un žēlsirdību sniegtu patiesu liecību un piemēru saviem brāļiem! 

13 Izmantojiet šīs mācības, jo šis ir brīdis, kad Mana gaisma, sasniedzot balss nesēja prāta orgānu, 

kļūst par vārdiem uz viņa lūpām un runā jums par Garīgo Valstību, kurā jūs visi esat aicināti dzīvot. 

14 Es runāju ar cilvēku, kura būtība ir cēlusies no Dieva radošā avota un kurš, saņēmis savā garā 

Dievišķo elpu, spēj saprast un uzturēt garīgu kopību ar savu Tēvu. 

15 Es esmu jūsu Tēvs, no Mana Gara nāca ideja jūs atdzīvināt, un šī iedvesma tika īstenota. Manā 

Garā bija griba jūs radīt, un cilvēks tika radīts. Es gribēju, lai jums būtu līdzība ar Mani, kā tas ir starp tēvu 

un viņa bērniem, un Es jums devu garu, un ar šo garu jūs būsiet man vistuvāk no visām radībām. 

16 Es esmu uzticējis garam uzdevumu materiālajā pasaulē, lai tas tajā atrastu plašu attīstības lauku, 

pieredzes, mazo un lielo pārbaudījumu pasauli, kas būtu kā kāpnes, atskaites punkts un izpirkšanas ieleja. 



U 79 

136 

17 Cilvēka ķermenis tika uzticēts garam, lai tas tajā atrastu visefektīvāko un pilnīgāko līdzekli sevis 

attīstīšanai - ķermenis, kas aprīkots ar smadzenēm, lai gars caur tām varētu izpaust savu inteliģenci; jutīgu 

nervu nesējs, lai tas varētu uztvert visas ķermeņa sajūtas. Arī sirds tika iestādīta ķermenī, lai mīlestībai un 

visām labajām jūtām, kas no tās izplūst, būtu cilvēcīgs starpnieks. Bet es gribēju, lai šī būtne, ko Tēvs 

apveltījis ar tik lielu žēlastību un kurai bija jākalpo par atbalstu tajā iemiesojušai dvēselei, būtu vāja, lai 

dvēsele tajā varētu cīnīties un nekad neļautos miesas tieksmēm. 

18 Miesa savā vājumā ir savtīga un jutekliska, tā mīl pazemīgo, un tāpēc tai ir jāvalda. Kurš gan labāk 

varētu veikt šo uzdevumu, ja ne dvēsele, kas ir apveltīta ar spēku, gaismu, inteliģenci un gribu? - Lai 

dvēseles progress un attīstība būtu nopelniem bagāta gan Dieva, gan pašas dvēseles priekšā, tai ir dota 

brīva griba izvēlēties labā vai ļaunā ceļu, lai tā varētu pacelties vai krist caur sevi. 

19 Tā radās cīņa cilvēka iekšienē - dvēseles cīņa ar matēriju. Kurš izkļūs no šīs cīņas kā uzvarētājs? - 

Dvēselei nebija ieroču, jo tā tikai sāka savu attīstības ceļu; savukārt pasaulei un matērijai bija daudz 

ieroču, lai to sakautu, daudz kārdinājumu, lai to sagrautu, un daudz slazdu, lai to sagrautu. 

20 Tēvs - tālredzīgs un žēlsirdīgs, ar nodomu panākt dvēseles uzvaru un glābšanu - iededza tajā 

gaismu, kurai bija jākalpo kā bākai visā ceļā, vadot to tumsā, - iekšējo tiesnesi katrā paveiktajā darbā, 

padomdevēju, kam vienmēr bija jāmudina cilvēks darīt labu un tādējādi jānovērš viņa kļūdas. Šī gaisma, 

kas caur dvēseli sasniedz cilvēka būtības materiālo daļu, ir sirdsapziņa, tā ir dievišķā dzirksts, kas nekad 

neapsīkst, tiesnesis, kuru nekad nevar piekukuļot, bāka, kas nekad nemaina savu pozīciju, ceļvedis, kas 

nekad nemaldās no ceļa. 

21 Tās ir trīs daļas, kas veido cilvēku, tas ir, viņa trīs dabas - dievišķi garīgā, dvēseliskā un materiālā, 

kas ir pilnīgā vienotībā, lai dvēsele varētu uzvarēt pārbaudījumus, kaislības un pasaules vētras un beidzot 

iemantot Garīgo Valstību. 

22 Vai, ņemot vērā, ka grēks, kļūdas, kaislības un ļaunums visās tā izpausmēs vienmēr ir valdījis 

cilvēku vidū, jūs domājat, ka var teikt, ka gars ir zaudējis cīņā vai ka sirdsapziņa nav sadzirdēta? - 

Pagaidām jūs to varat pieņemt, jo šie nav bijuši mazs pārbaudījums, kam cilvēki ir bijuši pakļauti, un tādēļ 

daudzi tos nav izturējuši, un bija nepieciešams, lai viņi, krītot, iztukšotu ciešanu kausu, lai pamostos un 

ieklausītos tajā balsī, kas tik ilgi ir bijusi pārdzirdēta. 

23 Tagad ir sirdsapziņas, sprieduma un galīgās atskaites laiks, tāpat kā Otrais laiks bija garīguma 

rītausma un Pirmais laiks bija dabisko likumu laiks. 

24 Es esmu atklājies cilvēcei trijās dažādās formās, taču šīs trīs formas pārstāv vienu vienīgu būtību, 

tāpēc daži redz trīs dievības, lai gan ir tikai viena. 

25 Es esmu Viens, un tikai tad, kad jūs saprotat, ka Pirmajā Laikā Es parādīju Sevi Taisnībā, ka Otrajā 

Laikā Es jums atklāju Savu Mīlestību un ka Es saglabāju Gudrību šim pēdējam Laikam, jūs varat Man 

piedēvēt Trīsvienību. 

26 Gudrība ir grāmata, kas šodien atveras jūsu priekšā un parāda jums savu bezgalīgās gaismas, 

neiedomājamu atklāsmju un nekad nesasniegtu zināšanu saturu. Tikai tur jūs uzzināsiet, kas eksistē ārpus 

jums, un tad jūs varēsiet izskaidrot sev daudzu Manu pašreizējo un iepriekšējo laiku mācību iemeslus. 

27 Ko jūs zināt par dzīvi pēc nāves? Ko cilvēks zina par to, kas būs pēc šīs dzīves? Ko tu zini par to, 

kāpēc tu piedzimsti un kāpēc tu mirsti? 

28 Visu to, ko jūs saucat par Dieva netaisnībām vai likteņa ironijām, ko jums vajadzētu saukt par 

taisnīgumu, jūs paši sev izskaidrosiet skaidrā veidā, kad caur savu sirdsapziņu apgūsiet mācības, ko jums 

atklājusi Gudrības Grāmata Trešajā Laikā. 

29 Vai jums nebija pravietots, ka šajā laikā ikviena acs Mani ieraudzīs? Ar to es gribēju jums pateikt, 

lai jūs visi zinātu patiesību, kas es esmu. 

30 Kā jūs varat domāt, ka, lai gan esat Svētā Gara gaismā, jūs varētu palikt tumsā mūžīgi? 

31 Paskatieties, kā cilvēki viens otru iznīcina un ienīst, kā atņem viens otram varu, nevairoties no 

noziegumiem, krāpšanas un nodevības. Ir cilvēki, kas miljoniem mirst kā savu līdzcilvēku upuri, un ir tādi, 

kas iet bojā netikumu dēļ. Vai tajās ir gaisma? Vai tajos dzīvojošais gars runā? Tas, kas tur ir, ir tumsa un 

sāpes, kas radušās, nepareizi izmantojot brīvās gribas dāvanu un neieklausoties iekšējā balsī, un tāpēc, ka 

viņi nav pievērsuši savu uzmanību Dieva dzirksteles gaismai, ko jūs visi nesat savā būtībā un kas ir 

dievišķais gaismas stars, ko jūs saucat par sirdsapziņu. 
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32 Cilvēks ir nogrimis bezdibenī, un sirdsapziņa ir viņu tur pavadījusi, gaidot īsto brīdi, kad tiks 

sadzirdēta. Drīz šī balss pasaulē tiks sadzirdēta ar tādu vardarbību, kādu jūs vēl nevarat iedomāties. Bet tas 

liks cilvēcei pacelties no lepnības, materiālisma un grēka bezdibeņa, nomazgāties nožēlas asaru upēs un 

sākt attīstīties augšup pa garīguma ceļu. Es palīdzēšu visiem Saviem bērniem, jo Es esmu Augšāmcelšanās 

un Dzīvība, kas ceļ "mirušos" no kapa. Šajā dzīvē, ko Es šodien piedāvāju cilvēcei, cilvēki pildīs Manu 

gribu un atteiksies no brīvās gribas mīlestības, pārliecināti, ka tas, kurš pilda Tēva gribu, nav ne kalps, ne 

vergs, bet patiess Dieva bērns. Tad jūs iepazīsiet patiesu laimi un pilnīgu mieru, kas ir mīlestības un 

gudrības augļi. 

33 Cilvēki, jūs lūdzat Man piedošanu par visām kļūdām, ko esat pieļāvuši, jo Mans Vārds ir dziļi 

aizkustinājis jūsu dvēseles. Bet es jums jautāju: Kāpēc jūs neizjūtat tādu pašu nožēlu, kad jūsu sirdsapziņa 

neatbalsta kādu no jūsu darbiem? Vai šī iekšējā balss un balss, kas izpaužas caur šiem balss nesējiem, 

atšķiras viena no otras? Domājiet un saprotiet, ka jūs ne vienmēr dzirdat Mani šādā formā, lai jūs nožēlotu 

grēkus. Ir nepieciešams, lai jūs pamazām garīgi pilnveidotu sevi un dienu no dienas skaidrāk sadzirdētu 

savas sirdsapziņas balsi, kas pastāv jūsos kā gudrības un mīlestības grāmata. 

34 Saprotiet, ka, lai gan radīšana šķiet pabeigta, viss attīstās, pārveidojas un pilnveidojas. Vai jūsu 

dvēsele var izvairīties no šī dievišķā likuma? Nē, Mani bērni. Neviens nevar teikt pēdējo vārdu par garīgo, 

par zinātni vai par dzīvi, jo tie ir Mani darbi, kuriem nav gala. 

35 Es jūs mācu cienīgi ieņemt vietu, ko Es katram esmu atvēlējis, un ar paklausību un tajā pašā laikā 

ar nelokāmību sekot tam ceļam, ko Mana Tēvišķā mīlestība jums ir iezīmējusi. Mans Debesu Vārds 

apgaismo gan to, kurš ieņem kunga amatu, gan to, kurš pilda padotā uzdevumu; tas ir kā saules gaisma, 

kas apspīd visus. 

36 Cilvēki uz zemes vēl nav paveikuši savus lielākos darbus, tos, kas sniedz Manai Tēvišķajai Sirdij 

dievišķu gandarījumu. Viņu darbi, kas no cilvēciskā viedokļa ir brīnišķīgi, tomēr izrādās mazi, kad to 

autori tos vērtē pēc Maniem mīlestības likumiem. Tas ir iemesls, kāpēc daudzi zinātnieki nevēlas 

uztraukties par garīgo, jo viņi zina, ka ir klātesošs Tas, kurš zina visu - Tas, kurš visu redz un visu spriež. 

Viņi labprātāk noliedz Manu eksistenci, domādami, ka tādējādi viņi apklusinās savas sirdsapziņas balsi. 

37 Nedomājiet, ka Es slikti vērtēju Savus bērnus par to, ka viņi vēlas izzināt dabas noslēpumus. Nē, 

Mana gudrība ir dievišķais mantojums, ko Es glabāju saviem bērniem. Taču es vērtēju zinātnieku mērķi 

vai nodomu, ja šis nodoms neatbilst tiem mērķiem, kuru dēļ viņiem tika atklāti dabas noslēpumi. 

38 Kad Es jums saku, ka Mana gudrība būs jūsu, vai jūs ticat, ka ar vienu zemes dzīvi var pietikt, lai 

uzzinātu visu, kas Man jums jāatklāj? Ja Es jums saku, ka jūs nevarat apgūt cilvēciskās zinātnes, neejot 

garu attīstības ceļu, tad vēl jo mazāk jūs varat apgūt garīgās zināšanas, pilnībā neattīstot savu garu. 

39 Es nenostādu spiritualizāciju pretstatā zinātnei, jo šī kļūda bija cilvēku, nevis mana kļūda. Gluži 

pretēji, Es mācu jums saskaņot garīgo ar materiālo, cilvēcisko ar dievišķo, pārejošo ar mūžīgo. Tomēr Es 

jums paskaidroju, ka, lai staigātu pa dzīves ceļiem, vispirms ir jāzina ceļš, ko jums bruģē sirdsapziņa, 

kuras garīgais likums izriet no Dievišķā Gara. 

40 Cilvēks tic, ka rīkojas saskaņā ar savu gribu, viņš tic, ka ir brīvs no jebkādas augstākas ietekmes uz 

viņu, un galu galā uzskata sevi par neatkarīgu un sava likteņa noteicēju, nenojaušot, ka pienāks stunda, kad 

visi sapratīs, ka tā bija Mana griba, kas tika īstenota viņu labā. 

41 Uz zemes būs redzami daudzi Dievišķās taisnības darbi; starp tiem jūs varēsiet redzēt arī to, kā 

zinātnieki meklē neizglītotus, vienkāršus cilvēkus, kuri savās sirdīs nes garīguma sēklu vai kuriem ir 

attīstīta dāvana veidot dialogu starp gariem, lai caur viņiem dzirdētu atklāsmes, ko viņu prāts nav atklājis. 

42 Jums, ļaudis, kas Mani klausāties, Es vēlreiz saku, lai ņemat vērā Manu mācību, jo tuvojas laiks, 

kad šī manifestācija beigsies, un tad tas, kas baroja, mācījās un glabāja garīgo labumu, būs stiprs, bet tas, 

kas to nesaprata vai neinterpretēja atbilstoši savām vēlmēm, būs vājš. 

43 Vai jūs redzat, cik daudz ļaužu Mani ieskauj šajā izpausmes laikā caur cilvēka saprašanas orgānu? 

Patiesi Es jums saku: pēc 1950. gada būs maz to, kas sekos Man. 

44 Šodien jūs nesaprotat, ko es jums saku, bet tad jūs sapratīsiet. 

45 Apceriet ar savu garu kāpnes, kas jūsu priekšā paceļas bezgalībā. Tas ir kā gaišs ceļš, kas aicina jūs 

nākt pie Tēva krūts, kas ir miera un neizsakāma prieka miers. 
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46 Es atradu jūs apmaldījušos kā atkritējus bez kompasa, kā apmaldījušos klejotājus tuksnesī, bet Es 

sūtīju jums gaismu, kas palīdzēja atrast ceļu, pilnu cerības, ticības un mierinājuma, kas iedrošināja un 

piepildīja jūsu garu ar vitalitāti un enerģiju, lai dotos uz apsolīto mērķi. 

47 Kāpņu galā, tur augšā, ir mājas, uz kurām jums visiem ir lemts doties, bet kuras jums ir jāsasniedz, 

pateicoties nopelniem, ticībai, lielai mīlestībai un bezgalīgai žēlsirdībai, pārvarot šķēršļus, uzvarot 

nelaimes un pārvarot ienaidniekus, līdz beidzot jūs nonāksiet Jaunajā Apsolītajā zemē, kas nav no šīs 

pasaules. 

48 Šīs kāpnes ir taisns ceļš, kurā nav nekādu lavīnu vai šķēršļu, un Es gribu, lai jūs saprastu, ka jums 

nebūs nekādu grūtību, pildot Manu Likumu. 

49 Stingri ejiet pa šo ceļu, cīnieties par savu augšupeju, Es darīšu jūs stiprus. Izpratne: Ja ne ar Manu 

spēku un Manu gaismu, tad ar kādiem ieročiem jūs cīnīsieties un aizsargāsieties? Ja Es jums nedāvātu 

Savu gaismas zobenu, ar ko jūs pārvarētu savus kārdinājumus? Ja Es jūs nesegtu ar Savu apmetni, kā jūs 

varētu atbrīvoties no saviem ienaidniekiem? Bet patiesi Es jums saku: pat Mana aizsardzība un Mana 

zobena gaisma jums jāiegūst ar saviem nopelniem! 

50 Jūsu pēdām ir jāpaliek redzamām uz garīgā ceļa, kas paveras jūsu priekšā. Viņiem vajadzētu būt 

labu darbu, atteikšanās, cēlu darbu, lielas mīlestības un žēlsirdības paraugiem bez ierobežojumiem. 

51 Katra cilvēka likteni iezīmē viņa garīgais uzdevums un cilvēciskais uzdevums. Abiem jābūt 

savstarpēji saskaņotiem un vērstiem uz vienu un to pašu mērķi. Bet patiesi Es jums saku: Es ņemšu vērā 

ne tikai jūsu garīgos, bet arī materiālos darbus, jo arī caur tiem gars var iegūt nopelnus, ja tajos ir mīlestība 

un žēlsirdība pret jūsu brāļiem. 

52 Savos klejojumos jūs nebūsiet vieni; jums priekšā ir daudzas būtnes - dažas pavisam tuvu, citas 

tālāk -, kas arī soli pa solim virzās uz priekšu un kas vēro un lūdzas par tiem, kas klīst aiz viņiem. Viņiem 

nav vēlmes ierasties vieniem vai būt pirmajiem, bet gan bruģēt ceļu saviem brāļiem, lai kādu dienu pirmo 

prieks būtu visu prieks. 

53 Cik krāšņs ir šis ceļš Manās acīs! Cik atspirdzināts ir Mans gars, redzot Manu bērnu progresu un 

viņu centienus pacelties, lai sasniegtu jaunas pilnības pakāpes! 

54 Ir būtnes no visām pasaulēm un citplanētiešu sfērām, dažas no tām ir garā, citas - iemiesotas, un 

tās visas pilda dažādus uzdevumus. Tieši bezgalībā (pārpasaulē) jūs atrodaties savās mājās, lai baudītu 

gara rītdienas mieru. 

55 Kamēr vien jūs joprojām ejat uz mērķi, nomieriniet savu prātu, kas dažkārt atgādina vētru, un 

ieklausieties Manā Vārdā, pievērsiet tam uzmanību un iedziļinieties tajā, jo tā ir jūsu glābšanas bākas 

gaisma. Daudzi ir nākuši pie Manis kā avarējušie, bet Es esmu devis viņiem Savu Mieru, kas ir kā 

glābšanas laiva, un Es esmu viņus sūtījis no jauna uz jūru meklēt savus maldos apmaldījušos brāļus. 

56 Tie, kuri bija pārliecināti par savu bojāeju un pēkšņi sajuta, ka maiga roka viņus izglāba no 

bezdibeņa, dabiski saprot savus līdzcilvēkus, kad viņi redz tos pašā situācijā, un sniedz viņiem savu roku. 

57 Ikviens, kurš nepazīst Manu mīlestību, nespēs padarīt to jūtamu saviem brāļiem, bet ikviens, kurš 

spēj to sajust visu savu dzīvi, liecinās par Mani un atradīs dziļu laimi, darot saviem brāļiem to, ko Tēvs ir 

darījis Viņam. 

58 Mīļotā tauta, Skolotājs vēlas, lai jūs saprastu Viņa mācību un rīkotos saskaņā ar Viņa 

norādījumiem. Es jums esmu teicis, ka Mana Mācība ir šaurs ceļš, jo, ja jūs no tā novirzīsieties, no vienas 

puses, jūs attālināsieties no Maniem Mīlestības likumiem, bet, no otras puses, jums draud briesmas krist 

fanātismā, kas nozīmē aklumu un stagnāciju. Kārdinājumi ir abās ceļa pusēs, bet Dievišķā Gaisma 

vienmēr spīd priekšā pie apvāršņa, aicinot jūsu garu uz augšupejošu attīstību un pilnību pa taisnu un šauru 

labestības ceļu. 

59 Kāds savā sirdī man jautā: "Vai, lai atrastu pestīšanu, ir obligāti jāmīl?" Bet Skolotājs atbild: Nē, 

nav "obligāti" mīlēt, lai atrastu pestīšanu, jo mīlestība netiek dāvāta piespiedu kārtā, tai ir jārodas dabiski 

un spontāni. Tas, kurš uzdeva šo jautājumu, to darīja tikai tādēļ, ka šīs jūtas viņā vēl nav dzimušas, bet ar 

laiku tās viņā sadīgst un uzplauks, un tad viņš sapratīs, ka mīlestība dvēselē ir kaut kas tāds, kas dzimst 

kopā ar viņu kā zemes augļi; ka ir visdabiskāk, ka viņš savā sirdī nes sēklu, kas ir dzīvības dīglis. Tādējādi 

mīlestība dvēselē ir mūžības sēkla. 

60 Jūs esat sapratuši, mācekļi, bet uzreiz šaubāties, vai šī cilvēce var sevi glābt ar mīlestību, jo tieši 

tās tai trūkst. Atbildot uz to, es jums saku, ka mīlestība ir kā dievišķa sēkla, kas nekad nevar atmirt, kas 



U 79 

139 

paliek apslēpta cilvēka sirds slepenākajā stūrītī, un, ja tā vēl nav izaugusi, tad tikai tāpēc, ka nav laista ar 

patiesības ūdeni, jo ūdens, ko tā ir saņēmusi, ir bijusi tikai šķietama mīlestība. Egoisms, viltus, liekulība, 

liekulība, tukši (izliktas) "gaismas" vārdi - tas ir tas, kas dienu pēc dienas uztur cilvēces sirdi. Bet vai sirds 

var baroties ar kaut ko tādu, kas nesatur mūžības dzīvības būtību? 

61 Es, Dievišķais Sējējs, kas ar mīlestību apstrādāju laukus, lai dotu tiem dzīvību, atnācu tos aplaistīt 

ar Savām Asinīm, un tagad, šajā Trešajā Laikā, Es jums došu vēl vienu pierādījumu tam, cik lielu spēku un 

dzīvību glabā mīlestības sēkla. 

62 Kad Es jūs saucu par "strādniekiem Manā laukā", tas nebija tāpēc, ka jūs jau esat tādi, bet tāpēc, ka 

Es vēlos, lai jūs no mīlestības strādātu kopā ar Mani šajā Dievišķajā uzdevumā - glābt savus brāļus. 

63 Jūs esat tālu klīduši, un es jums tagad saku: apstājieties un atpūtieties! Visos dzīves pārdzīvojumos 

jūs esat palikuši uzticīgi Manam ceļam. Atstājiet aiz sevis visu rūgtumu, ko esat piedzīvojuši dzīves ceļā. 

Kad jūs sākat absorbēt šo sēklu (Manu Vārdu) savās sirdīs, jūs saprotat, ka Es jums dodu arvien vairāk un 

vairāk un neprasu no jums par to atskaiti. Bet ziniet, ka jums ir pienākums kopt šo sēklu savā dzīvē, jo 

pienāks diena, kad Es parādīšos kā Savas zemes pārvaldnieks un prasīšu no jums atskaiti par jūsu darbu. 

Strādājiet ar mīlestību un degsmi, bet arī ar vienkāršību un dabiskumu. Es negribu, lai viņi jūs dēvētu par 

fanātiķiem, Es negribu, lai Mans Darbs jūsu prātos kļūtu par apsēstību. Nododiet Manu patiesību caur 

patiesu labdarību un neprasiet neko pretī, jo Es jums darīšu taisnību. 

64 Esiet priecīgi, apzinoties, ka jūsu Tēvs jums ir uzticējis skaistu uzdevumu, un vienmēr atcerieties, 

ka tad, kad jūsu krusts ir smags, jums ir Visvarenais, kas jums palīdzēs. Uzkāpiet stāvajā kalna nogāzē, jo 

ne vienmēr jūs gaida Golgāta, bet gan Mana Tēvišķā mīlestība. 

65 Uzmanieties, lai šo atklāsmi neviens nefalsificētu. Cik vien iespējams, attīriet savu dievkalpošanu 

un vairojiet savu izpratni un garīgumu. Mans Darbs ir pilnīgs visos aspektos, bet, ja jūs kādreiz atklāsiet 

kaut ko, ko uzskatāt par nepilnīgu, tad ziniet, ka šī nepilnība nav dievišķa, bet gan cilvēciska. - Lūdzieties 

par visām pasaules tautām, apzinieties, kā tās dienu no dienas tiek šķīstītas ar sāpēm un kā tās vienmēr tiek 

aptraipītas ar grēku. Lūdzieties, lai tas viņos kļūtu gaišs un, kad viņi atpazīs laiku, kad ir šķīsti, zinātu, kā 

šo šķīstību saglabāt. Jo tad viņi būs cienīgi, lai Es būtu kopā ar viņiem, un pietiekami jūtīgi, lai sajustu 

Manu klātbūtni. 

66 Es svētīju visas tautas - gan tās, kas Mani mīl, gan tās, kas Mani noraida, gan tās, kas Man seko, 

gan tās, kas no Manis ir attālinājušās. Visi ir aicināti ieiet Manā Klātbūtnē, un agrāk vai vēlāk viņi atradīs 

ceļu, kas vedīs viņus uz Tēva mājām, kurš tos ar mīlestību gaida. 

67 Jūs visi nonāksiet pie galda, pie kura "pirmie" būs atspirdzinājušies, un jūs pieredzēsiet, ka arī jūs 

gaida pietiekami daudz vietu un ēdienu. Pielietojiet šo līdzību gan materiālajā, gan garīgajā dzīvē, un jūs 

sapratīsiet, ka tiem, kas pilda cilvēciskās un garīgās dzīves likumus, nav vajadzības just sāpes. Pārdomājiet 

šo mācību un, koncentrējoties uz savas sirds dziļāko daļu, sadzirdiet savas sirdsapziņas balsi. 

Mans miers lai ir ar jums! 



U  80 

140 

Instrukcija 80  
1 tauta, Es esmu jūs apveltījis ar savām žēlastībām, lai jūs savaldītu un liktu jums dzirdēt Manu 

Vārdu. Šajā piemiņas laikā Es esmu svinējis svētkus, lai tad, kad jūs vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu, jūs 

būtu sagatavoti un jūsu pulcēšanās būtu kā brālības mielasts, uz kuru steidzas tie, kas nav dzirdējuši šo 

balsi un kas nāk ar vēlmi pēc jums. Bet, kad Mans Vārds visā savā tīrībā un garīgajā būtībā nonāks pie 

ļaužu masām, tie sacīs: "Svētais Gars patiešām ir izlējis pār mums gaismu!" un viņi sapratīs Manu 

pamācību, ko Es jums teicu: "Ne ar maizi vien cilvēks dzīvo, bet ar katru vārdu, kas nāk no Dieva. 

Dievs nāk." 

2 Viņi vairs neklups, lai lūgtos, jo būs iemācījušies savas domas sūtīt uz augšu, vēloties garīgu 

sadraudzību ar savu Skolotāju. Jūsu gars kļūs spēcīgāks, un cīņas laikā tas nenogurstoši izplatīs dievišķo 

vārdu ar darbiem, vārdiem un domām. Viņš meklēs trūkumcietējus, lai sniegtu viņam garīgu vēsti. Citā 

laikā viņš pildīs savu misiju savā guļamistabā, lūdzoties par saviem brāļiem. 

3 Pienāk sāpju laiki, kad daudzi cilvēki, kuri domā, ka ir gatavi garīgi palīdzēt cilvēkiem, nespēj 

darīt neko vai dara ļoti maz, jo ir nodarbinājušies tikai ar to, lai piepildītu prātu ar pasaules mācībām un 

zinātni, bet sirdis ir atstājuši tukšas. 

4 Jums, kas Mani dzirdat, jāsagatavo ceļš tiem, kas Mani pieņems garā. Ne jau nejaušība ir ievedusi 

Manā Klātbūtnē tos, kas ir saņēmuši Manu pamācību, tāpat kā nejaušība nebūs tā, kas attīstīs Gara 

dāvanas tajos, kuri jutīs Manu Klātbūtni bez cilvēka balss nesēja. 

5 Jūtīgums, priekšnojauta, atklāsme, pravietošana, iedvesma, redzēšana, glābšanas dāvana, iekšējais 

vārds - visas šīs un citas dāvanas nāks no Gara, un ar to palīdzību cilvēki apliecinās, ka cilvēkiem ir sācies 

jauns laiks. 

6 Šodien jūs šaubāties, ka šīs garīgās dāvanas pastāv, jo daži tās slēpj no pasaules, baidoties no tās 

viedokļa; bet rīt tas būs visdabiskākā un skaistākā lieta, ja jums tās piederēs. Es nāku pie jums šajā Trešajā 

Laikā, jo jūs esat slimi miesā un dvēselē. Veseliem cilvēkiem nav vajadzīgs ne ārsts, ne attīrīšanās 

taisnīgajiem. 

7 Mana Tēvišķā Mīlestība ir aizmirsusi visus apvainojumus, ko cilvēce Man ir veltījusi, un Mana 

Mīlestība ir plūdusi neizsmeļami, lai dotu tiem dzīvību. Ir pagājuši gadsimti daudzu grēcinieku, brālības 

slepkavību paaudžu paaudzēs, un, cilvēkam arvien vairāk zaudējot cerību atrast pestīšanu, Es nāku un 

turpinu paļauties uz jums, zinādams, ka jūs Mani beidzot mīlēsiet. Šajā laikā jūs glābs jūsu mīlestība. 

8 Šodien Tēvs nejautā: kas spēj un grib glābt cilvēci ar savām asinīm? Arī Jēzus neatbildēs: Kungs, 

Es esmu Jērs, kas gatavs ar Savām asinīm un mīlestību bruģēt ceļu cilvēces izpirkšanai. 

9 Es arī nesūtīšu Savu "Vārdu", lai tas kļūtu par cilvēku šajā laikā. Šis laikmets jums ir beidzies, 

atstājot aiz sevis mācības un augšupejošu attīstību jūsu garā. Tagad Es esmu uzsācis jaunu garīgā progresa 

laikmetu, kurā jūs būsiet tie, kas nopelna nopelnus. 

10 Dieva "Vārds", kas ir Gars, Gaisma un Dzīve, labprātīgi nāca no Savas Valstības, lai runātu tieši ar 

Saviem bērniem. Kristus bija pazemības piemērs starp cilvēkiem, ciktāl tas attiecās uz Viņa miesīgo dabu; 

ciktāl tas attiecās uz Viņa garu, Viņš bija pilnība. 

11 Kad pienāca pēdējais brīdis uz zemes "Jērs", viņš ar tādu pašu lēnprātību, ar kādu pieņēma savu 

misiju, vērsās pie Tēva: "Viss ir paveikts." Šis upuris ir vislielākā mīlestības un žēlsirdības mācība, ko Es 

esmu devis cilvēcei. Šis Darbs bija kā sēkla, kas krita katrā dvēselē. 

12 Kāpēc daži gaida Patiesības Garu kā cilvēku, lai no jauna veiktu šo upuri? Šajā laikā Es esmu 

atnācis garā, kā Es piedāvāju, lai iedvesmas veidā izlietu Savu gaismu starp cilvēkiem, lai viņi, šīs gaismas 

apgaismoti, varētu atrast pestīšanu, pateicoties saviem nopelniem. Vai jums šķiet grūti mīlēt un palīdzēt 

dzīvē? 

13 Es nelūdzu jums atstāt visu, kā Es lūdzu tos, kas Man sekoja Otrajā Laikā. Daži no viņiem atstāja 

savus vecākus, citi - savu partneri; viņi atstāja savu māju, savu krastu, savu zvejas laivu un tīklus - to visu 

viņi atstāja, lai sekotu Jēzum. Tāpat es jums nesaku, ka jums ir nepieciešams izliet asinis šajā laikā. 

14 Es jums esmu teicis, ka tur, kur katrs no jums dzīvo, viņš ik dienas var paveikt daudz. Meklējiet 

savas būtības dziļākajā iekšienē labo kodolu, ko Es esmu ielicis katrā no Manas Dievišķības bērniem; šis 

kodols nepieder sirdij, bet garam. 
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15 Neaizmirstiet, ka jūsu izcelsme ir Mana mīlestība. Šodien jūsu sirdi ir nocietinājis egoisms, bet, 

kad tā atkal kļūs atvērta ikvienai garīgai iedvesmai, tā sajutīs mīlestību pret tuvāko un līdzjutīs citu sāpēm, 

it kā tās būtu jūsu pašu sāpes. Tad jūs varēsiet izpildīt bausli, kas jums saka: "Mīliet cits citu!". 

16 Tas ir Mans ierocis - mīlestības ierocis, ko Es nekad neesmu no jums slēpis un ko Es vienmēr 

skaidri parādīšu cīņā pret grēka tumsu. Kas vēlas būt Mans kareivis, ņemiet rokās mīlestības zobenu. 

Tādējādi es varu runāt tikai ar cilvēkiem, kas gadsimtu un gadsimtu gaitā ir izkalti sāpēs. 

17 Tavs gars ir sasniedzis būtības sastāvu, un tas tikai cer un paļaujas uz Manu Gribu. 

18 Šajā laikā Elija nāca kā priekšgājējs, lai sagatavotu cilvēka garu savienībai ar Mani. Elijas vārds 

jūs modina, uzmundrina un dara modrus, jo viņa gaisma ir kā zibens stars. 

19 Jūsu gars šajā laikā ir spējīgs saprast, kas ir Elija. Jau ilgu laiku esat atstājuši garīgo bērnību aiz 

muguras. Tieši ticība un priekšnojauta ir tās, kas ir padarījušas Manu Klātbūtni un katru Manu Atklāsmi 

jums taustāmu šajā laikā, kad Mana Mācība dos cilvēkiem patiesu varenību - ne to viltus varenību, ko dod 

pasaule, bet gan to, kas izriet no pazemības un tikumības. 

20 Ikvienu, kas dodas ceļā un seko Man, gaida grūts uzdevums. Bez krusta nevienam Es nevaru būt 

par piemēru; bet patiesi, Es jums saku, ka krusts, ko Es uzlieku jums uz pleciem, nav tādēļ, lai jūs 

nomāktu, bet lai jūs atbalstītu jūsu dzīves bēdīgajā ceļā. Kas savu krustu atmet, tam nāksies krist, kas to 

mīl, tas sasniegs mērķi, kas to nes uz zemes līdz pēdējam elpas vilcienam, tas tajā brīdī piedzīvos, kā viņa 

krusts viņu paceļ, nes un ved pie Manis. Ikvienam, kuru pārsteidz nāve, nesot savu krustu uz pleciem, nav 

jābaidās krist nezināmajā. Tur atklāsies daudzi noslēpumi, kurus cilvēks nespēja atšifrēt. Vai jūs domājat, 

ka Tēvs vēlas, lai jūs uz zemes būtu neziņā? Nē, cilvēki, es esmu pastāvīgs noslēpumu atklāsmes avots 

cilvēkiem. Tomēr viņi uzstāj, ka ir akli pret to, kas ir atklāts, un kurli pret Manu balsi. 

21 Tie, kas Man tic, zina, ka Es esmu šķīsts un taisns, bet, tā kā cilvēks mīl ļaunu, tad nešķīstība viņu 

piesaista un grēks viņu kārdina. Viņš dod priekšroku savu kaislību neierobežotībai, nevis dvēseles 

apgaismībai. Grēka pievilcība, kas piemīt cilvēkam, ir līdzīga pievilcībai, ko izjūtat, saskaroties ar 

tukšumu un bezdibeņa dziļumu. Cik grūti šķiet tam, kas ir kritis un nepazīst Mani, izglābties pašam, un cik 

viegli šķiet citiem izglābties pašiem, jo viņi domā, ka, ja viņi izsūdz savus grēkus pēdējā dzīves brīdī, ar to 

pietiek, lai saņemtu grēku piedošanu un ieņemtu vietu Tā Kunga valstībā! 

22 Ziniet, ka tikai grēku nožēlas ūdens nomazgā traipus, nevis bailes no tiesas; ka tas, kas jūs tuvina 

Kungam, ir nožēlojušās dvēseles gandarīšana par visiem tās pārkāpumiem. 

23 Visi tic Man, pat ja ne visi to atzīst, ne visi Mani mīl. Neticiet ateistam, es neredzu ateistus, un viņi 

arī nevar pastāvēt. Miesa var mani noliegt, bet gars - ne. Vai kāds cilvēks var noliegt savu fizisko tēvu, pat 

ja viņš viņu nepazīst? Arī gars nevar noliegt savu garīgo Tēvu, pat ja tas Viņu nepazīst. Vai no koka var 

būt auglis, kas iepriekš nav bijis uz koka? 

24 No laika sākuma es jūs mācu un tiesāju ar mīlestību. Ja jūs nepamatoti saucat Manu taisnību par 

sodu vai nosodījumu, Es jums saku, ka Es jūs sodīšu un tiesāju ar mīlestību. - Es jums šādi runāju, jo jūs 

dzīvojat laikā, kad bailes no Manas taisnības vairs nevedīs jūs ievērot Manus baušļus, bet gan pievēršanās 

Manai mīlestībai, Manam likumam, jo tajā ir jūsu Tēva mīlestība. Bet, ja jūs vēlaties, lai Mani likumi jūs 

netiesātu, iemācieties tos pēc Manas pamācības un dzīvojiet saskaņā ar tiem. Kā jūs vēlaties dzīvot ārpus 

ceļa saskaņā ar savu gribu, bez negaidītām sāpēm, kas jūs pārsteidz? Ikviens, kurš pārkāpj likumus, uzreiz 

tiks tiem pakļauts. 

Vai vēlaties vēl lielākus mīlestības pierādījumus? 

25 Šī daba, ko esmu jums uzticējis, ir patiess dzīvības un veselības avots. Dzeriet ūdeni, un jūs 

dzīvosiet bez bēdām, jums būs spēks, gaisma un prieks dzīves ceļā, un jūsu gars labāk piepildīs savu 

likteni. Kā jūs varat apgalvot, ka esat vesels miesā un dvēselē, ja nemeklējat šos labumus tur, kur tie ir? 

Jūs meklējat ķermeņa veselību uz zemes pie ārsta, kura sirds ne vienmēr ir žēlsirdīga, un jūs meklējat 

dvēseles veselību, atbrīvojoties no kaut kā materiāla, lai atdotu to savas sirdsapziņas balss priekšā. 

26 Patiesi Es jums saku: dabai pieder krūts, kas līdzinās mīlošas Mātes krūtīm; atsvaidziniet sevi pie 

tās, kamēr vien jūs tajā dzīvojat; jo arī dvēsele piedalās miesas priekos, ar kuras starpniecību Kungs tai 

dod tik daudz un tik skaistas mīlestības mācības. 

27 Mūsdienās cilvēce dzīvo tālu no dzīvības avota, tāpēc tā ir nomocīta. Tā rezultātā pasaule uzskata, 

ka Man vajadzētu izbeigt Savu taisnīgumu starp cilvēkiem, lai pie viņiem atgrieztos miers un labklājība, 
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bet jums vienīgais, kas jādara, ir jāatgriežas uz Bauslības ceļa. Cilvēks saka, ka tiecas pēc ideāla, bet es 

viņam saku: vai ir iespējams sasniegt šo ideālu, ejot pa ceļu bez gaismas? 

28 Cilvēki ir radījuši pasauli pēc savas iztēles, pēc savas gribas. Es esmu ļāvis viņiem to iegūt, lai 

neatņemtu viņiem brīvo gribu, bet šo pasauli viņi paši sagraus, lai pierādītu, ka ir būvējuši uz kustīgajām 

smiltīm. "Kā tas ir iespējams," saka varenie, "ka tik liels spēks ir izdzisis?" Un tomēr impērijas, troņi, 

scepteri, zinātne un bagātības iet bojā. Viens vājš vējš, un tikai vēstures raksti vēl savāks tik daudzās viltus 

diženuma paliekas! 

29 Par nepatiesu es saucu tavu pasauli, jo, kamēr tava seja smejas, tava sirds ir, ja ne rūgtuma pilna, 

tad tomēr ļaunas gribas pilna. Un, ja jau tu to esi izdarījis par cilvēka dzīvi, ko tad tu vari teikt par visu, ko 

esi darījis un izlaidis attiecībā uz dzīvi un likumiem, kas attiecas uz tavu garu? Jūs esat ļāvuši tai tik ļoti 

attālināties no mūžīgās dzīvības avota, no patiesības, taisnīguma un mīlestības, kas ir jūsu Radītājā, ka, lai 

gan tai vajadzētu būt pasaules saimniecei un būt augstāk par materiālo, tā ir kļuvusi par ļaunprātīgu un 

pazemotu vergu. Gars ir pakļauts ķermeņa vājībām un tieksmēm. Tā beidzot ir padevusies mīlestības dēļ, 

ko tā izjūt pret miesu, kurai tā ir piesaistīta. Neskatoties uz dvēseles mīlestību pret pasauli, neskatoties uz 

pārmērīgo materiālismu, ko tā ir sasniegusi, nav neviena, kurš kaut uz mirkli nebūtu izjutis vēlmi doties 

ārpus šīs dzīves uz garīgo pasauli. Nav neviena, kurš šeit nebūtu piedzīvojis iekšējas pacelšanās mirkli, 

kurš nebūtu sajutis šīs dzīves eksistenci un mieru. Manas garīgās atklāsmes šajā pasaulē ir aicinājums uz 

Manu valstību. 

30 Pienāks diena, kad visa cilvēce iepazīs Manu mācību. Daudzi tās noliegs un pat teiks, ka šīs 

mācības ir devis kārdinātājs. Bet, ja kāds no Maniem bērniem tiem ticēs un tos praktizēs, viņš redzēs, kā 

pat tie, kas Mani noliedza, nesīs labus augļus kā liecību par šo patiesību. 

31 Esiet veseli miesā un dvēselē un ņemiet piemēru no labajiem patriarhiem, no tiem, kuri zināja, kā 

upurēt Tēvam, un ar prieku pildīja savus pienākumus uz zemes. Es runāju ar jums, cilvēki, un es runāju ar 

cilvēci. Jums, Israēla tauta, Es runāju tādēļ, ka, lai gan jūs Mani klausāties, jūs nestaigājat pilnīgi pa 

pareizo ceļu, bet cenšaties staigāt ar labo kāju pa Manu ceļu, bet ar otru staigājat līdzās tam. 

32 Es jums visiem saku: Es esmu veselība, Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. 

33 Elijas gars ved jūs Manā klātbūtnē un palīdz jums kļūt cienīgiem, lai Es nāktu pie jums. Neatmetiet 

Eliju šajā laikā, tāpat kā jūs noraidījāt Kristu Otrajā laikā un Mozu Pirmajā laikā. 

34 Uzskatiet, ka Elija ir aizsedzis plīvuru, ar ko jūs bijāt apslēpuši daudzus noslēpumus, lai jūs varētu 

ieraudzīt Tēva godību. 

35 Esiet lēnprātīgi un paklausīgi, lai dotu savam garam iespēju pildīt savu uzdevumu. Tā ir pieredzes, 

attīstības un zināšanu gaismas īpašniece. 

36 Gars piedzimst Manī, tam ir bērnība, attīstība un pilnība; atšķirībā no "miesas", kas noveco un 

mirst, tas vienmēr pieaug zināšanās un mīlestībā, tas ir, pilnībā. Jūs zināt, ka esat nākuši no Manis, bet 

nezināt, kā. Jūs arī zināt, ka jums jāatgriežas pie Tēva, bet nezināt, kādā veidā. Tie ir Mani augstie padomi, 

tie ir noslēpums, kas jums jāievēro. 

37 Es cilvēkā esmu ielicis varenību, bet ne to, pēc kuras viņš tiecas uz zemes. Diženums, par ko es 

runāju, ir upuris, mīlestība, pazemība, žēlsirdība. Cilvēks nemitīgi bēg no šiem tikumiem, tādējādi 

novēršoties no sava patiesā diženuma un cieņas, ko Tēvs viņam kā savam bērnam ir piešķīris. 

38 Jūs bēgat no pazemības, jo domājat, ka tā nozīmē nabadzību. Jūs bēgat no pārbaudījumiem, jo 

bēdas jūs biedē, neapzinoties, ka tie atbrīvo jūsu dvēseli. Jūs bēgat arī no garīgā, jo domājat, ka tā ir laika 

tērēšana, lai iedziļinātos šajās zināšanās, neapzinoties, ka jūs nicināt augstāku gaismu nekā jebkura 

cilvēciska zinātne. 

39 Tāpēc Es jums esmu teicis, ka ir daudzi, kas, lai gan apliecina, ka mīl Mani, tomēr nemīl Mani, un, 

lai gan apgalvo, ka tic Man, viņiem nav ticības. Viņi ir aizgājuši tik tālu, ka saka Man, ka vēlas Man sekot, 

bet viņi vēlas sekot Man bez krusta. Bet Es viņiem esmu sacījis, ka ikvienam, kas grib Man sekot, lai ņem 

savu krustu un seko Man. Ikviens, kurš ar mīlestību uzņems savu krustu, sasniegs kalna virsotni, kur 

izelpos savu pēdējo elpu uz šīs zemes, lai augšāmceltos mūžīgai dzīvei. 

40 Garīgā Dzīve, pēc kuras daži ilgojas, no kuras citi baidās, kuru citi noliedz un pat izsmej; taču tā 

nenovēršami gaida jūs visus. Tā ir dzemde, kas uzņem visus, roka, kas sniedzas uz jums, Gara Tēvzeme - 

neizprotams noslēpums pat mācītajam. Bet Manus noslēpumus var izprast, ja vien atslēga, ar kuru jūs 

atverat šos vārtus, ir mīlestība. 
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41 Saprotiet, ka jau no cilvēka eksistences sākuma Tēvs ir bijis pastāvīgs noslēpumu atklājējs bērnam. 

Priecājieties ar domu, ka, ja cilvēks tik daudzos jūsu dzīves (uz Zemes) gadsimtos nav sasniedzis savas 

zinātnes robežas, tad, tiklīdz viņš ieies garīguma ceļiem, viņš mūžīgi atklās jaunas skaistuma, jaunus 

brīnumus, jaunas būtnes, citas pasaules. Šī jaunā pieredze liks bērnam mīlēt savu Radītāju ar vēl lielāku 

pilnību, ar mīlestību, līdzīgu tai, kāda ir Man pret jums. Tieši šo tik skaļo un lielo jūtu dēļ, kas Man ir pret 

cilvēci, Es kļuvu par cilvēku, lai Es jums būtu tuvu. Bet pēc šī upura Es redzu, ka šī laika cilvēki ir kurli, 

akli un nepateicīgi pret šo mīlestību, ka viņi ir radījuši sev pasauli, kurā viņiem nav nepieciešams ievērot 

Manus baušļus, Manus taisnīgos likumus, Manu mīlestības Doktrīnu. 

42 Bezdibenis piesaista cilvēkus, aizliegtais viņus vilina, viņi izmanto savu gribas brīvību savā veidā. 

Cilvēcei, kas ir tik ļoti atkarīga no kaislībām, tiekšanās pēc labuma un zemes baudām, tās sabrukums šķiet 

neizbēgams. Dvēselei šķiet ļoti grūti atrast pestīšanu, un tā nesaprot, ka Dievišķajā Taisnīgumā, sava Tēva 

mīlestībā tā var atrast ceļu, pa kuru tā var šķīstīties, attīstīties augšup un atrast pestīšanu. 

43 Visi cilvēki tic Manai eksistencei, jo viņiem piemīt gars un viņi ir saglabājuši dziļas iekšējas 

zināšanas par Manu eksistenci. Pat tas, kas Mani noliedz, tic Man, jo Mana Klātbūtne ir viņā un visā, kas 

viņu ieskauj. Taču cilvēks ir pakļāvies materiālajiem stimuliem un kārdinājumiem. Un tumsa, ko viņš šādā 

veidā ir radījis, neļauj cilvēcei ieraudzīt to spožumu, ar kādu tai šobrīd tuvojas Svētais Gars. Bet nebūs 

tāda cilvēka spēka vai gara, kas varētu uzvarēt Manu Spēku, Manu Gaismu vai Manu Mīlestību. bet, kad 

bērni nāks raudādami Tēva priekšā, vieni lūgs piedošanu, un viņiem tiks piedots par pazemību, bet citi 

jautās Man: "Tēvs, kāpēc Tu Mani esi sodījis?" Viņiem es teikšu: es nekad nesodu; jūs tikai pļaujat savā 

ceļā to, ko jūs tajā sējāt. Jums neizdevās saglabāt miesas un dvēseles veselību, bet tas, kurš apstrīd vai 

pārkāpj Manus likumus, tiesā pats sevi, pamatojoties uz tiem. 

44 Dzīvojiet saskaņā ar dabas un garīgajiem likumiem, un jūs vienmēr būsiet veseli miesā un dvēselē. 

45 Mūsdienās cilvēcei piemīt daudz zinātnes, bet līdz ar to tā ir radījusi atsvešinātu pasauli, kas to šķir 

no dabiskā, no dzīvības avota, no dabas elementiem, kurus Es tai esmu uzticējis, lai saglabātu un 

atjaunotu. Kā cilvēks, kas šādi dzīvo, var būt vesels miesā un dvēselē? 

46 Zeme ir kā Māte, kas izpleš savas rokas, lai jūs apskautu no jūsu dzimšanas brīža; gaiss, ko jūs uz 

tās elpojat, ir līdzīgs Manai dievišķajai elpai; majestātiskā karaliskā zvaigzne savā krāšņumā kā uguns lāpa 

ir Visuvarenā tēls, jo tā ir gaisma, siltums un dzīvība. Šajā jūsu dabā ir arī ūdens, kas līdzinās patiesībai, jo 

ir kristāldzidrs, caurspīdīgs un tīrs; tas remdē mokošas slāpes, attīra un attīra; tā iedarbībā lauki kļūst 

auglīgi un sēklas dīgst. Šie četri elementi, kurus vieno Dievišķās Gudrības likumi, savā vienotībā un 

harmonijā veido jūsu mājas. Lai dzīvotu uz tās, apzināti to baudītu un dzīvotu pilnīgā saskaņā ar tās 

likumiem, Es bagātīgi apveltīju cilvēku ar visām dzīvei nepieciešamajām īpašībām, spējām un maņām. 

47 Kāpēc tad, kad esat pārliecināti, ka Es jūs mīlu, jūs saucat Mani par netaisnīgu, kad ciešat savas 

vainas dēļ, un sakāt, ka Tēvs jūs soda? 

48 Mana mīlestība ir nemainīga, tā nevar būt lielāka, jo tā ir perfekta, un tā nekad nevar kļūt mazāka. 

Es jums to pierādīju, kad dāvāju jums šo dzīvi, kas ir jūsu patvērums un kas vienmēr izrādās dāsna un 

mātišķa pret jums. Vai jums ir pietrūcis saules gaismas kaut uz vienu dienu? Vai gaiss jūs kādreiz nav 

atdzīvinājis? Vai jūras ir izžuvušas, vai upes ir pārstājušas tecēt, kuru ūdeņi apskalo visu zemi? Vai 

planēta savos apgriezienos kādreiz ir izskrējusi no jūsu kājām, lai mestu jūs tukšumā? 

49 Es neesmu kļūdījies tajā, ko esmu radījis, bet cilvēks ir garām iezīmētajam ceļam un dzīvei, bet 

drīz viņš atgriezīsies pie Manis kā Pazudušais dēls, kas izšķērdēja visu savu mantojumu. Ar savu zinātni 

viņš ir radījis jaunu pasauli, viltus valstību. Viņš ir pieņēmis likumus, uzcēlis sev troni un apveltījis sevi ar 

skepru un kroni. Bet cik pārejoša un maldinoša ir viņa godība: pietiek ar vāju Manas taisnības elpu, lai 

viņa pamati satricinātu un visa viņa valstība sabruktu. Taču miera, taisnīguma un mīlestības valstība ir tālu 

no cilvēka sirds, kas nav spējusi to iekarot. 

50 Prieks un gandarījums, ko cilvēkiem sniedz darbs, ir tikai iedomāts. Viņu sirdis grauž sāpes, 

nemiers un vilšanās, kas slēpjas aiz smaidu maskas. Tas ir tas, kas ir izveidots no cilvēka dzīves, un 

attiecībā uz gara dzīvi un likumiem, kas to regulē, tie ir sagrozīti, jo ir aizmirsts, ka pastāv arī spēki un 

elementi, kas atdzīvina garu un ar kuriem cilvēkam ir jāsaskaras, lai izturētu pārbaudījumus un 

kārdinājumus un stātos pretī visiem šķēršļiem un nelaimēm ceļā uz pilnību. 

51 Šī gaisma, kas ikvienu garu sasniedz no bezgalības, nenāk no Karaliskās Zvaigznes; spēks, ko gars 

saņem no aizsaules, nav izplūdes no zemes; mīlestības, patiesības un veselības avots, kas remdē gara 
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slāpes pēc zināšanām, nav jūsu jūru ūdeņi vai jūsu avoti; atmosfēra, kas jūs ieskauj, nav tikai materiāla, tā 

ir izplūdums, elpa un iedvesma, ko cilvēka gars saņem tieši no visu lietu Radītāja, no Tā, kas radījis 

dzīvību un pārvalda to ar Saviem perfektajiem un nemainīgajiem likumiem. 

52 Ja cilvēks ieguldītu kaut nedaudz labas gribas, lai atgrieztos uz patiesības ceļa, viņš uzreiz sajustu 

miera glāstu kā stimulu. Bet ikreiz, kad dvēsele materializējas matērijas ietekmē, tā pakļaujas tās nagiem, 

un tā vietā, lai būtu šīs dzīves kapteinis, stūrmanis, kas vada tās kuģi, tā kļūst par cilvēcisko vājību un 

tieksmju vergu un cieš no kuģa bojāejas vētras laikā. 

53 Es jums jau teicu, ka dvēsele ir pirms miesas, tāpat kā miesa ir pirms apģērba. Šī matērija, kas 

jums pieder, ir tikai īslaicīgs dvēseles apģērbs. 

54 Neviens cilvēks nav dzimis nejauši, un, lai arī par cik nenozīmīgu, nespējīgu un nožēlojamu viņš 

sevi uzskatītu, viņš tomēr ir radīts no Augstākās Būtnes žēlastības, kura viņu mīl tikpat ļoti kā tās būtnes, 

kuras uzskata par augstākām, un viņam ir liktenis, kas viņu, tāpat kā visus, aizvedīs uz Dieva klēpi. 

55 Vai jūs redzat tos cilvēkus, kas klīst pa ielām kā izstumtie, kas velk sev līdzi netikumus un postu, 

nezinot, kas viņi ir un kurp viņi dodas? Vai jūs zināt par cilvēkiem, kas joprojām dzīvo mežos, plēsēju 

ielenkumā? Mana Tēvišķā mīlestība nevienu nav aizmirsusi, visiem ir kāds uzdevums, kas jāizpilda, 

visiem ir attīstības dīgļi, un viņi visi ir uz ceļa, kur nopelni, pūles un cīņa pakāpeniski aizvedīs garu pie 

Manis. 

56 Kur ir kāds, kurš kaut uz mirkli nebūtu ilgojies pēc Mana miera un vēlējies atbrīvoties no zemes 

dzīves? Katram garam ir ilgas pēc pasaules, kurā tas dzīvoja agrāk, pēc mājām, kurās tas piedzima. Šī 

pasaule gaida visus Manus bērnus un aicina viņus baudīt mūžīgo dzīvi, pēc kuras daži ilgojas, bet citi tikai 

gaida, ka nāve beigs pastāvēt, jo viņu dvēsele ir apjukusi un viņi dzīvo bez cerības un ticības. Kas varētu 

pamudināt šīs būtnes cīnīties par savu atjaunošanu? Kas varētu viņos atmodināt ilgas pēc mūžības? Viņi 

gaida tikai to, ka vairs nebūs, klusumu un beigas. 

57 Bet ir atgriezusies "Pasaules Gaisma", "Ceļš un Patiesība", lai ar Savu piedošanu jūs atdzīvinātu, 

paglaudītu jūsu nogurušo seju, mierinātu jūsu sirdis un liktu tam, kurš sevi uzskatīja par necienīgu eksistēt, 

sadzirdēt Manu balsi, kas viņam saka: Es tevi mīlu, nāc pie Manis! 

58 Bet, tāpat kā Es modinu jūsos ilgas pēc mūžības un pilnības, Es jums arī saku: Tāpēc nedomājiet, 

ka Es gribu, lai jūs neievērotu materiālo dzīvi. Neinterpretējiet nepareizi Manas mācības. Viss, kas radīts 

un novietots uz zemes, kalpo jūsu laimei. 

59 Patriarhi un taisnie ar savu piemēru jums parādīja, kā laimīgi dzīvot uz zemes, baudot dabiskos 

labumus un tajā pašā laikā pildot garīgo likumu. 

Ņemiet no viņiem piemēru, un jūs būsiet veseli un spēcīgi. Es vēlos jūsu vidū spēcīgu tautu, kas cīnās un 

aizstāv patiesību. Ja es jums mācītu nošķirt sevi no dabas, tā vērstos pret jums. 

60 Dievam nav pretrunu, lai gan cilvēkiem dažkārt šķiet, ka viņi manā mācībā atrod pretrunas. Lai 

palīdzētu jums tos saprast, Es esmu atvērusi jūsu acis gaismai un teikusi jums: ja vēlaties sava ķermeņa 

veselību, atgriezieties savas Mātes, Dabas, rokās, no kuras radās jūsu fiziskā čaumala, kuras miesās jūs 

sevi šūpojāt, ar kuru jūs saplūdīsiet, kad viņas iekšienē jūs no jauna uzņems. Es jums arī esmu teicis: ja jūs 

gribat iemantot stipru un veselīgu dvēseli un cerību saņemt balvu, ko Es jums esmu apsolījis, dzīvojiet pēc 

Manas Bauslības, pildot baušļus, kas jums saka: "Tev būs mīlēt savu Dievu no visas sirds un dvēseles" un 

"Mīlēt vienam otru". 

61 Lai piepildītu Manu Likumu, nepietiek ar to, ka jūs runājat par Mani, un nepietiek ar to, ka jūs esat 

lieli Mana Darba pētnieki, lai ticētu, ka esat Mani apustuļi, jo lielāks būs tas vienkāršais prāts, kas nezina, 

kā izteikt Manu Vārdu, bet gan zina, kā izrādīt mīlestību un žēlsirdību savu brāļu vidū. 

62 Otrajā laikmetā Man pietika trīs gadu mācīšanas un divpadsmit cilvēku, lai pārveidotu cilvēci. 

Šodien ar daudzu gadu sagatavošanos un lielu mācekļu skaitu nepietiek. 

63 Iemesls ir tas, ka esat pārāk pieķēries materiālam. Jūs domājat par Mani tikai piecas minūtes, bet 

pārējo laiku veltāt laicīgām nodarbēm. 

64 Es iedodu jums jaunu drosmi, lai jūs neapstātos savā attīstības ceļā. Vērojiet, jo drīz jūs redzēsiet 

pasaules kungu galu, un, kad viņi atkāpsies, vairs nebūs vergu. Tad cilvēce sevi uzskatīs par vienu ģimeni. 

Cilvēku sirdīs iemirdzēsies savstarpējas labās gribas dzirksts, un tajās iestāsies miers. 

65 Pazudušās dvēseles, dvēseles bez miera un bez likuma, nāciet šurp! Jūs gaida nevis tumsa vai 

nekas, bet gan Mana Tēvišķā mīlestība, tā ir visu pasauļu un būtņu harmonija. 



U 80 

145 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 81  
1 Šajā dienā tu nāc, lai atcerētos jauno derību, ko esi noslēdzis ar savu Tēvu. Šajā tiesas laikā Mans 

Gars ir klātesošs jūsu vidū, lai pieprasītu pirmos pārskatus par jūsu darbu, par jūsu darbiem un lai jautātu 

jums, ko esat darījuši kopš brīža, kad apsolījāt Man pildīt Manu Bauslību: mīlēt cits citu. 

2 Starp šiem ļaudīm ir "pirmie", kuriem Es uzticēju atbildību par "laukiem" un "strādniekiem", 

kuriem Es devu kristāldzidru brālības ūdeni, lai viņi ar to laistītu "kokus". 

3 Vai jūsu sirdsapziņa jums neko neizsaka? Vai tava mute ir atvērta tikai tādēļ, lai dotu padomu, 

mācītu un vadītu? Vai arī tā ir runājusi kā zobens ar diviem asmeņiem, kas ievaino gan pa labi, gan pa 

kreisi? Vai esat gājuši pa garīgo ceļu un atstājuši vienotības, miera un labās gribas pēdas, vai arī esat 

atstājuši uz viņu sliktus piemērus? 

4 Ja Mans Vārds reizēm kļūst bargs, tad tas ir tāpēc, ka Es nevēlos, lai Manas tautas klēpī valdītu 

viltus, netikumība vai maldināšana. Ja tas, kurš vada draudzi, rāda sliktu piemēru, tad tie, kas viņam seko, 

saskarsies ar šķēršļiem. Šajā tiesas laikā Es jums ik brīdi rādīšu jūsu sējas augļus. Neapstrīdiet Manu 

taisnīgumu, atcerieties iepriekš, ka Es esmu neizsmeļams labestības avots. 

5 Es nevaru uz jums raudzīties kā uz maziem bērniem, uz kuriem tiek skatītas visas nepilnības, jo 

jūsu gars, noslēdzot derību ar Manu Dievišķību šajā laikā, jau iepriekš bija mērojis lielu ceļa daļu. Tam, 

kurš Pirmajā Laikā bija Mana Bauslības māceklis, Otrajā Laikā - Jēzus Mācības Vārda māceklis, 

pašreizējā attīstības posmā ir jākļūst līdzīgam Skolotājam. 

6 Es uzticu jūsu aprūpē labo, patīkamo un saldo augli, kas dod dzīvību, lai tas liktu jums sajust 

pretstatu rūgtajai garšai un postījumiem, ko cilvēkiem ir radījuši augļi no ļaunuma koka. 

7 Es redzu zemi un ūdeņus, kas aptraipīti ar cilvēku asinīm, es redzu cilvēkus, kas neņem vērā cits 

citu, it kā tie būtu dažādu sugu dzīvnieki, un nogalina cits citu bez līdzjūtības un žēlsirdības. Cilvēki ir 

izaudzējuši šo ambiciozās varas un naida alkstošo koku, un tā augļi ir saindējuši visas zemes tautas. 

Neļaujiet šai sēklai ienākt jūsu vidū. 

8 Šodien Jēzus balss nevarēja pacelties un sacīt: "Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko tie dara", jo 

jūsu gars nes zināšanas par Manu mīlestības mācību. 

9 Elija atvēra vārtus jaunam laikmetam, viņš sagatavoja Tā Kunga ceļus. Viņš ir sagatavojis jūs, lai 

jūs saņemtu Manas atklāsmes un Manas pamācības pirmos augļus. Izprotiet Manas mācības un lieciniet 

par tām ar saviem darbiem. 

10 Šajā laikā sestais zīmogs ir atbrīvots, tā gaisma izplatās pār visu pasauli, lai vīrieši un sievietes, kas 

dzird Manu balsi, varētu savlaicīgi pamosties un celties cīņā. 

11 Ceļš ir viens, jūs to jau zināt. Jums vajadzētu to ievērot, lai jūs nekad no tā neatkāptos. Tas ir ceļš, 

ko Es jums esmu iezīmējis kopš brīža, kad jūs nācāt no Manis. Šajā laikā Es jums esmu devis iespēju 

pulcēties sapulču vietās, lai uzklausītu Manas mīlestības mācības un lai jūs tajās uzņemtu daudzos 

trūkumcietējus, kas dienu pēc dienas klauvēs pie jūsu durvīm, kuras ir Manas. 

12 Kā jums vajadzētu sevi iekšēji pielāgot katrā jaunā dienā, lai uzņemtu trūkumcietējus? Ar absolūtu 

pazemību, nevis ar iedomības vainagu un skeptu. 

13 Kad šī tauta būs garīgi apvienojusies, Es par to paziņošu visai pasaulei. 

14 Es uzticu jums sava darba daļu, kas ir baltāka par sniegpārsliņu un tīrāka par jūsu avotu ūdeni. Es 

vēlos, lai jūs to saglabātu līdz attīstības ceļa beigām. 

15 It kā jūsu sirdī būtu atskanējis zvans, tāpēc šodien jūs atcerējāties, ka šī ir žēlastības diena, diena, 

kad Skolotājs nāk, lai runātu ar saviem mācekļiem. Mans Gars parādās jūsu vidū un atveras kā gudrības 

pilna grāmata. Tavs gars parādās Manā priekšā kā tukša lapa, un uz tās Es rakstu Savus norādījumus. 

16 Mana Gara gaisma, kas izlieta uz visu matēriju un garu, pildot pirmo laiku apsolījumu, nolaižas uz 

šo izredzēto, kurus sauc par balss nesējiem, prātiem, lai jums darītu dzirdamus Dievišķos Norādījumus. 

17 Vieni Manu pasludinājumu uztver ticības pilni, bet citi, klausoties Mani, jūt, ka viņu sirdis ir 

pārņēmušas šaubas. Bet Es viņus neaizliedzu, jo šaubas mudinās viņus padziļināti studēt Manu mācību, un 

tādējādi viņi galu galā atradīs arī ticību. 

18 Cilvēku gaida jauna dzīve. Tas nav tāpēc, ka daba tiek pārveidota, bet gan tāpēc, ka cilvēce, 

garīgojot sevi ar šīs mācības palīdzību, skatīsies uz visu ar mīlestības, ticības un žēlsirdības acīm, tas ir, ka 

cilvēks redzēs dzīvi ar gara palīdzību. Šodien, vērojot to, kas jums apkārt, jūs jūtat un spriežat ar prātu, kas 
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vērsts uz materiālo, un ar egoistisku sirdi. Šī dzīve jums šķiet kā asaru ieleja, grēku pasaule un reizēm pat 

kā soda vieta. Jūsu acis neatklāj skaistumu, gars neatrod sev vietu, ne barību, ne stimulu. Bet, ja jūs ļausiet 

garam pacelties un tas no augstuma apcerēs to, kas jūs ieskauj un apņem, jums nāksies noliekties sava 

Tēva priekšā un atzīt, ka esat bijuši kurli, akli un nejūtīgi pret Viņa dievišķo klātbūtni, kas atklājas visā, 

kas pastāv garīgi vai materiāli. 

19 Tad rūgtums novērsīsies no jums, un jūs iepazīsiet labestību, kas plūst no visām radītajām lietām, 

jo viss ir dievišķā koka auglis. 

20 Ciešanas, ko cilvēce šodien piedzīvo, ir saistītas ar to, ka tā slikti izmanto savu brīvo gribu un 

nepaklausa Manam Likumam. Tās pēdējie augļi būs tik rūgti, ka tā tos izmetīs tālu no sevis, un tas atvērs 

tās acis gaismai un sirdi nožēlai. 

21 Padariet ķermeni paklausīgu un paklausīgu, lai tas nebūtu šķērslis jūsu garam. Pakļaujiet to, līdz 

esat padarījuši to par vislabāko instrumentu un labāko palīgu savā garīgajā uzdevumā. Ļaujiet gaismai, ko 

izstaro Sestais Zīmogs, apcerēt gan garam, gan miesai, jo jūs zināt, ka šī gaisma izplūst pār visu būtību. 

22 Saprotiet Manu mācību, un jūs būsiet Mani labie mācekļi, kas, pienākot stundai, meklēs savus 

brāļus un atklās Septiņu zīmogu atklāsmi. Neapstādiniet savus soļus, domādami, ka neesat Manas 

žēlastības cienīgi savas miesas darbu dēļ. Es jau esmu jums teicis, lai apturētu šīs nepaklausīgās un vājās 

būtnes, kas jums uzticēta uz zemes, trakulīgo gaitu un šajā cīņā iegūtu nopelnus, lai iegūtu Manu žēlastību. 

23 Tagad nav īstais laiks skumt vai kaunēties par savu pagātni. Tikai atcerieties, ka jums ir jāattīra 

sava dvēsele. Tagad ir pienācis laiks sajust, ka jūs esat vislaimīgākie uz zemes, jo jūs dzirdat Mana Vārda 

Dievišķo koncertu. Jā, cilvēki, Mans gaismas stars kļūst par iedvesmu un cilvēciskiem vārdiem, lai jums 

būtu Mana Klātbūtne šajā formā. Pārstājiet domāt par savu pagātni un domājiet par savu nākotni. 

24 Sagatavojiet savus mīlestības ieročus cīņai ar cilvēku idejām un teorijām. Stipriniet savu sirdi 

ticībā, lai jūs nejustos mazi, nezinoši un vāji to cilvēku priekšā, kurus jūs saucat par izglītotiem un 

mācītiem, jo viņi varbūt zina kaut ko par zinātni un reliģiju, bet par Manām jaunajām atklāsmēm viņi neko 

nezina. 

25 Kad Es esmu aicinājis jūs atjaunoties, tas ir bijis tādēļ, lai prāts un sirds, reiz tīra, spētu atspoguļot 

Manu Dievišķo Gaismu. 

26 Es esmu redzējis, cik daudzi no jums ir meklējuši un tiesājuši Manu Vārdu, bet Es neesmu jūs 

nosodījis, jo zinu, ka rīt starp tiem, kas Mani tiesās, celsies dedzīgi mācekļi. Vēlāk jūs mācīsiet savā veidā, 

un jūs tiksiet izsmieti. Tad atcerieties Skolotāja pamācību un tā vietā, lai aizvainotos uz saviem brāļiem 

par viņu šaubām un izsmieklu, piedodiet viņiem, zinādami, ka viņu vidū ir tādi, kas nožēlos savu 

spriedumu un nāks pie ticības. 

27 Neviens nejūtas spiests būt Mans kareivis. 

Sekojiet Man, tiklīdz jūsu griba ir stingra un jūsu mīlestība jūs mudina īstenot Manu mācību. Laiks paies, 

un tad jūs sapratīsiet un novērtēsiet visu, ko Kungs jums dāvāja šajā Trešajā Laikā, un tad jums sāpēs par 

to, ka neesat bijuši saprotoši un paklausīgi, kamēr Es jums devu Savu Vārdu. Bet es jums piešķiru vēl 

dažus īsus laika periodus, lai izlabotu savas kļūdas un atgūtu zaudēto laiku. 

28 Kamēr pasaule jūs piesaista ar savu ķermeni, Mana balss jūs aicina uz garīgajām sfērām, kurās jūs 

ieiesiet tīri no visiem traipiem un piepildīti ar gaismu. Tur Mana balss skanēs jūsu sirdsapziņā un pateiks 

jums, vai esat izpildījuši savu uzdevumu uz zemes un vai jau varat pacelties vēl pa vienu pakāpienu pa 

kāpnēm uz garīgo pilnību. 

29 Dienā, ko jūs šodien veltāt atpūtai, es nāku, lai priecātos par jums. Tas ir brīdis, kad jūs labāk 

saprotat, ka nevarat dzīvot tikai no maizes, bet ka jums ir nepieciešams Mans Vārds, kas ir jūsu garīgā 

barība. Daudzi no jums nāk Mani klausīties, bet jūs visi neticat Manai Klātbūtnei. Daži labprātāk gribētu 

Mani redzēt, nevis dzirdēt caur šiem intelekta orgāniem, vai vismaz dzirdēt Manu balsi Bezgalībā, garīgajā 

telpā. Bet kā jūs vēlaties Mani redzēt un dzirdēt garīgi, ja esat pilnībā piesaistīti fiziskajām maņām? Tāpēc 

jums ir jāstrādā pie sevis, lai jūs sasniegtu tās augstās garīgās vibrācijas, par kurām Es jūs informēju ar 

cilvēka intelekta orgāna starpniecību. Pēc šī Mana parādīšanās laika šajā formā jūs varēsiet saņemt Manu 

iedvesmu no gara uz garu. Tas būs ideāls garīgais savienojums. 

30 Jūs esat pārsteigts par zinātnes progresu. Apzinieties, ka pirms dažiem gadsimtiem jūs neticētu 

tam, ko cilvēks ir sasniedzis šodien, pateicoties gara attīstībai un materiālās dabas neatlaidībai. 
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31 Kāpēc jūs nevarētu garīgi attīstīties, ja esat neatlaidīgs? Kāpēc jūs apgalvojat, ka jums tiks atklātas 

jaunas mācības, ja jūs vēl neesat sapratuši iepriekšējās? 

32 Ticīgie, kas tic Manai eksistencei, un neticīgie visos laikos labprātāk būtu gribējuši redzēt Mani 

šodien redzamu cilvēku acīm, materializētu kādā formā. Bet kādēļ gan jums ir jāpiešķir Man forma, ja 

Man nav tādas formas kā garam? Es esmu redzams un taustāms gan jūsu ķermeņa, gan jūsu gara acīm, bet 

jums ir jāprot redzēt. Ir netaisnīgi, ka jūs sakāt, ka Dievs slēpjas no jūsu skatiena, ka Es esmu savtīgs, jo 

neļauju Sevi dzirdēt vai redzēt tiem, kurus Es saucu par Savas Dievišķības bērniem. Es vienmēr esmu 

gatavs ļaut jums Mani ieraudzīt, bet, tā kā jūs sevi uzskatāt par akliem garīgajam, lai gan viss ir jūsu 

sasniedzamajā attālumā, jūs nespējat to saskatīt un neapzināties Manu Klātbūtni, lai gan jūs Man 

pieskaraties. 

33 Katrā laikmetā bija jānāk Dieva sūtnim, lai mācītu cilvēkus meklēt savu Kungu, lūgt, pielūgt Viņu, 

sajust Viņu, skatīties, dzirdēt un skaidrot Viņu. Šajā laikmetā Elija nāca, lai sagatavotu ceļu, lai cilvēka 

gars varētu saņemt Svētā Gara klātbūtni un atklāsmi. 

34 Lai pasaulē, kas sava materiālisma dēļ ir kurla pret jebkādu garīgu atklāsmi, tiktu sadzirdēta un 

sajusta Elijas balss un soļi, Es sagatavoju cilvēku, kurš, sasniedzot dzīves briedumu, caur sevi atklās šī 

lielā Gara gaismu, kas viņu iedvesmoja, kas ar viņa starpniecību paveica brīnumainus darbus un ar savu 

gaismu sagatavoja cilvēci jauna laika atnākšanai. Elijam vajadzēja bruģēt ceļu, uz kura bija daudz ērkšķu, 

nezāļu un arī laukakmeņu. Tas bija reliģiskais fanātisms, nezināšana, jebkādas iedvesmas vajāšana, kas 

tika uzskatīta par jaunumu. Taču Elija iedvesmoja likumus, sagatavoja sirdis un sēja sēklu, kas veicināja 

dievišķās atklāsmes un tautas garīgās piepildīšanās izvēršanos, kura pasaules visnoslēptākajā nostūrī 

gaidīja norādīto laiku, lai sāktu pildīt savu uzdevumu. 

35 Tas vīrs, kuru Es izvēlējos par Elijas balss nesēju, saucās Roka Rojas. 1866. gadā viņš pasaulei 

paziņoja, ka cilvēcei sākas jauns laikmets, kurā valdīs tie paši likumi, kurus Kungs atklāja Trijos 

laikmetos, par kuriem es jums vienmēr esmu stāstījis: Mīliet cits citu! 

36 Tikai daži no viņiem spēja patiesi sajust Dieva vēstneša klātbūtni. Viņš atkal bija balss, kas 

aicināja tuksnesī, un atkal Viņš sagatavoja cilvēku sirdis Tā Kunga atnākšanai. Tā sestais zīmogs tika 

atraisīts, lai tā saturs būtu redzams, un izliets uz cilvēci kā taisnības un gaismas upe. Tā piepildījās daudzi 

apsolījumi un pravietojumi. 

37 Elija, tāpat kā Jēzus un Mozus, apgaismoja jūsu gara acis, lai jūs ieraudzītu Tēvu. Mozus jums 

mācīja: "Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu." Jēzus jums teica: "Mīliet cits citu." Elija pavēlēja jums 

arvien vairāk žēloties savu brāļu, un tūdaļ piebilda: "un jūs redzēsiet manu Tēvu visā Viņa godībā." 

38 Tas ir "Vārds", kas uzrunā jūs šajā laikā. Es nekļuvu par cilvēku, tomēr jūs varat atklāt līdzības 

starp Manu iepriekšējo izpausmi un šo izpausmi: tāpat kā Es esmu kļuvis par cilvēku. 

Ja Jēzus šūpulis bija nabadzīgs un Viņa nāve notika uz pasaules grēka krusta, tad arī vieta, kur šodien 

piedzima Trešās Ēras Gaisma, nevar būt nabadzīgāka un pazemīgāka, un krusts, no kura Es jums teikšu 

Savu pēdējo Vārdu, būs pats cilvēks, caur kuru Es Sevi daru zināmu. 

39 Caur šo starpnieku, caur kuru es runāju ar jums, arī es esmu saņēmis izsmieklu, pātagu, šaubas, 

ievainojumus. Tāda bija Mana griba, jo Mans krusts tagad esi tu. 

40 Šodien es jums saku: Tā kā jūsu acis ir atvērtas gaismai, apzinieties, ka jūsu pasaule, tās zinātne, 

morāle un reliģiskās kopienas tuvojas pastāvēšanas beigām. No tā visa izdzīvos tikai dvēsele, kas uz savas 

iepriekšējās dzīves drupām celsies jaunā garīgā laikmetā. 

41 Visas zīmes, kas tika paredzētas kā Mani jaunās atklāsmes vēstījumi jūsu vidū, jau ir piepildījušās. 

Vai pasaule gaidīs turpmākas izpausmes un tādējādi turpinās gaidīt Manu atnākšanu? Vai tā rīkosies tāpat 

kā jūdu tauta, kas zināja pravietojumus par Mesijas atnākšanu, bija liecinieki to piepildījumam, saņēma 

savā vidū Glābēju, bet neatpazina Viņu un joprojām Viņu gaida? Šī pieredze ir pārāk smaga un bēdīga, lai 

cilvēce vēl joprojām varētu apstāties pie sava materiālisma. Tā kā vēstījumi un apmeklējumi ir 

piepildījušies, bet Es neesmu parādījies ne sinagogā, ne baznīcā, vai pasaule nenojauš, ka Man drīzumā 

vajadzētu atklāties kādā vietā, jo Es nevaru rīkoties pret Savu Vārdu? 

42 Mācekļi, stingri turieties pie Manas mācības, lai rīt jūs varētu liecināt par Mani. 

43 Nebaidieties no bēdām, tās ir tikai īslaicīgas, un tajās jūs lūgsieties un ņemiet piemēru no Ījaba 

pacietības. Pārpilnība atgriezīsies, un tad jums nepietiks vārdu, lai pateiktos Man. 
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44 Ja reiz slimība jūs nomāc, svētītie slimie, nekrītiet izmisumā, jūsu gars nav slims. Paceliet sevi 

lūgšanā pie Manis, un jūsu ticība un garīgā attīstība atjaunos jūsu miesas veselību. Lūdzieties tādā veidā, 

kā es jums esmu mācījis: garīgi. 

45 Saprotiet, ka jums ir jūsu Skolotāja gaisma. Jēzus joprojām ir perfekts piemērs, kam jums 

vajadzētu līdzināties. Ne pirms, ne pēc Viņa pasaulē nav atrodams līdzvērtīgs piemērs. 

46 Jēzus, Kristus, ir bijis visskaidrākais mācību piemērs, ko Es jums devu uz zemes, lai parādītu, cik 

liela ir Tēva mīlestība un gudrība. Jēzus bija dzīvā vēsts, ko Radītājs sūtīja uz zemi, lai jūs varētu iepazīt 

Viņa, kas jūs radīja, augstās īpašības. Cilvēki Jehovā saskatīja dusmīgu un nepiedodošu Dievu, briesmīgu 

un atriebīgu tiesnesi, bet caur Jēzu Es jūs atbrīvoju no jūsu maldiem. 

47 Redziet Skolotājā Dievišķo Mīlestību, kas kļuvusi par cilvēku. Viņš ar Savu pazemības, 

upurēšanās un žēlsirdības dzīvi tiesāja visus jūsu darbus, bet tā vietā, lai sodītu jūs ar nāvi, Viņš jums 

piedāvāja Savas Asinis, lai jūs iepazītu patieso dzīvi - mīlestības dzīvi. Šī dievišķā vēsts izgaismoja 

cilvēces dzīvi, un vārds, ko Dievišķais Skolotājs deva cilvēkiem, kļuva par reliģisko kopienu un sektu 

aizsākumu, ar kuru palīdzību cilvēki Mani ir meklējuši un joprojām meklē. Bet patiesi, es jums saku, ka 

viņi vēl nav sapratuši šīs vēsts saturu. Cilvēce patiešām tic, ka Dieva mīlestība uz Saviem bērniem ir 

neierobežota, jo Viņš ir miris Jēzū no mīlestības pret cilvēci. To pat iekšēji aizkustina Jēzus ciešanas Viņa 

tiesnešu un bendes priekšā, un pamazām tā arī atpazīst Tēvu Dēlā, taču garīgais saturs, tas, ko Kungs 

vēlējās pateikt cilvēkiem ar šo atklāsmi, kas sākās jaunavai un beidzās Betānijas "mākonī", līdz pat 

mūsdienām nav pareizi interpretēts. 

48 Man bija jāatgriežas uz tā paša "mākoņa", kurā "Vārds" pacēlās pie Tēva, lai sniegtu jums 

skaidrojumu un parādītu patieso saturu visam, kas jums tika atklāts ar Jēzus dzimšanu, dzīvi, darbiem un 

nāvi. 

49 Patiesības Gars, ko toreiz apsolīja Kristus, ir šī Dievišķā izpausme, kas ir izgaismojusi tumsu un 

izskaidrojusi noslēpumus, kurus cilvēku prāti un sirdis nav spējušas izprast. 

50 Mans likums vienmēr ir viens un tas pats, tas nav mazāk dziļš vienā reizē nekā citā. Tas ir jūsu 

gars, kas reizēm atspoguļo Tā Kunga gaismu labāk nekā citkārt. Tas ir atkarīgs no jūsu gara attīstības 

pakāpes. 

51 Šodien es jums saku: Jūs gaida garīgais mielasts, apsēdieties pie galda un ēdiet. Es jums esmu 

dāvājis arī maizes vairošanos šajā laikā, jo tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku šobrīd klausās Manu Vārdu 

daudzās provincēs. 

52 Es jums novēlu mantojumu, un jūsu grēks nav iemesls, lai jūs uzskatītu par nevērtīgiem. Manas 

Valstības vārti paliek atvērti, gaidot tos, kas ieradīsies šeit pēc tam. Te jūsu priekšā ir Mana žēlastība, par 

kuru jūs negaidījāt, ka tā iet tik tālu, ka tā varētu sazināties ar jums. 

53 Tagad, kad pasaulē trūkst mīlestības, sajūtiet sava Skolotāja tīro mīlestību, lai jūs varētu sevi 

pabarot no visām savām brūcēm. 

54 Ja tava sirds nāk pie Manis pilna ar tukšām sēklām, nezālēm un dadžiem, Es to piedošu, attīrīšu un 

darīšu ziedošu. Es tikai gaidu, lai jūs tiecaties uz augšu, un tad Es jums atklāšu visu, ko Es joprojām 

glabāju gatavībā jūsu garam. Bet tad, kad jums būs tas, ko Es jums apsolīju, jūs nemeklēsiet katakombas, 

lai paslēptu sevi no cilvēku skatieniem; gluži otrādi, jūs iziesiet dienas gaismā un šajā spožumā atklāsiet šo 

patiesību. Atveriet savu sirdi, savu prātu un dzirdi, lai jūs varētu ļaut Manai mācībai iespiesties jūsu 

dvēselē. 

55 Kādu laiku tu vēl gaidi, lai mācītos no Manis? Vai jūs gaidāt, kad no miega pamosties 1950. gadā? 

Nē, Mana tauta, jo tad jūs vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu. Ir nepieciešams, lai jūs nonāktu pie absolūtas 

pārliecības, ka esat nākuši pasaulē, lai kalpotu saviem brāļiem. 

56 Jūs skatāties viens uz otru un saprotat, ka Es esmu izveidojis kopienu no grēciniekiem, no 

nezinātājiem, un jūs baidāties, ka nespēsiet izturēt pārbaudījumus. Bet es zinu, ko daru; jums tikai jātic, 

jāuzticas un jābūt paklausīgiem. Pienāks diena, kad jūs Man piedāvāsiet sēklu, ko Es no jums esmu 

prasījis. 

57 Cilvēki, sagatavojieties, ļaujiet, lai pie jums nāk jauni ļaužu pulki. Viņu vidū nāks tie, kurus Mana 

Mīlestība izvēlēsies, lai ar viņu starpniecību Es varētu pasludināt Savu Vārdu, jo jūs labi zināt, ka tos 

nevar izvēlēties jūsu intelekts. Tikai es zinu katra no viņiem likteni un dāvanas. 



U 81 

150 

58 Attīriet savus prātus, paceliet tos, lai šajā brīdī jūs varētu apvienoties ar tīrajiem gariem, kas dzīvo 

Man blakus. Sūtiet lūgšanu, ko iedvesmo mīlestība uz Dievu, pat jūsu sāpes vai nožēla par grēkiem, ko 

esat izdarījuši, kā arī pateicība par saņemtajiem labumiem. Tas tuvinās jūsu garu Tēvam. 

59 Viss, kas jūs ieskauj, ir vērsts uz jūsu attīrīšanu, taču ne visi to ir uztvēruši tieši tā. Neļaujiet, lai 

sāpes, ko dzerat no sava rūgtuma kausa, būtu neauglīgas. No sāpēm jūs varat iegūt gaismu, kas ir gudrība, 

maigums, spēks un jūtīgums. 

60 Nebaidieties, ka, ierodoties garīgajā pasaulē, jums būs jādomā par to, ko esat grēkojuši uz zemes. 

Ja jūs ļausiet sevi nomazgāt no sāpēm un nožēla izplūdīs no jūsu sirds, ja jūs cīnīsieties, lai labotu savus 

pārkāpumus, jūs ieiesiet Manā klātbūtnē cienīgi un šķīsti, un neviens, pat jūsu sirdsapziņa, neuzdrošināsies 

pieminēt jūsu pagātnes nepilnības. 

61 Perfektā mājoklī ir vieta katram garam, kas gaida sava īpašnieka ierašanos laikā vai mūžībā. Uz 

mīlestības, žēlastības, ticības un nopelnu kāpnēm jūs viens pēc otra ieiesiet Manā Valstībā. 

62 Rādiet labus piemērus savu bērnu priekšā, kas kalpos viņiem kā palīgs viņu ceļā, lai viņi turpinātu 

savu augšupeju pie Manis. Neuzskatiet viņus par garīgi nenozīmīgiem tāpēc, ka redzat viņus kā bērnus 

ķermenī. Vērojiet viņus, un jūs redzēsiet, ka viņu spējas ir attīstītākas nekā jūsu. Ar jūsu starpniecību viņi 

apgūs Manas mācības, bet pēc tam viņi iemācīs jums tās izprast. 

63 Jūs, kas šodien esat jauni cilvēki, kad sasniegsiet vecumu, būsiet piedzīvojuši daudzus brīnumus, 

pateicoties jaunajām spirituālistu paaudzēm. 

64 Es saku ģimeņu tēviem, ka, tāpat kā viņi rūpējas par savu bērnu materiālo nākotni, viņiem 

vajadzētu rūpēties arī par garīgo nākotni, jo viņi šajā ziņā ir nesuši pasaulē savu misiju. 

65 Atcerieties, ka šīs būtnes, pirms vēl bija ienākušas miesā, jau ir lūgušas par jums, tās ir jūs 

sargājušas un atbalstījušas jūsu cīņā par dzīvību. Tagad jūsu ziņā ir atbalstīt viņus pirmajos soļos, kurus 

viņi pakāpeniski sper uz zemes, izmantojot vāju miesu. 

66 Nāciet pie Manis, mācekļi. Šeit ir miers, nevis tā izlikšanās, ko jums dod pasaule, bet gan tas, kas 

plūst no Mana Gara. Piepildiet ar to savu sirdi, lai jūs Mani dzirdētu un saprastu, un tad īstenotu Manu 

pamācību. 

67 Katram no Maniem strādniekiem ir piešķirts noteikts skaits siržu. Tā ir zeme, kas katram no 

viņiem ir jāapstrādā, lai tā nestu augļus, un viņš beigās varētu man parādīt bagātīgu ražu. 

68 Neviens nespētu uzcelt tādu templi, kādu Es būvēju tavā garā. Universālā Radītāja mīlestība ar 

bezgalīgu pacietību būvē šo svētnīcu. Šis templis būs neiznīcināms, un, kamēr cilvēku radītie tempļi laika 

un vētru ietekmē drupinās akmeni pēc akmens, šis templis nesatricināmi pastāvēs, jo tā pamati būs 

noenkuroti jūsu garā, un tā torņi skars debesu valstību. 

Mans miers lai ir ar jums! 



U  82  

151 

Instrukcija 82  
1 Kāpēc daži Mani bērni jūtas necienīgi saukt Mani par Tēvu? Nāciet pie Manis, grēcinieki, atstājiet 

savu sāpju nastu. Paceliet savu seju un skatieties uz Mani, Mana Mīlestība dara jūs cienīgus. Ja es tev 

nepiedošu, kas tev piedos? 

2 Jūs bijāt izsalkuši pēc miera, jo jūsu sirdsapziņa pārmeta jums jūsu vainas, līdz jūs nonācāt pie 

Mana Vārda izpausmes, un jūsu raudāšana jūs nomazgāja. Tikai Es zinu, kam un kam šādi runāju, un tikai 

viņi zina, kam šie vārdi ir adresēti. 

3 Ilgu laiku jūs neesat svētījuši Manu Vārdu; jūsu mokas un ciešanas lika jums domāt, ka atrodaties 

bezgalīgā ellē. Iemesls ir tas, ka jūsu acis bija aizvērtas patiesībai, tai gaismai, kas jums rāda Manu 

Klātbūtni visur. Jums nepietika ne ar dabas krāšņumu, kas jūs ieskauj, ne ar brīnišķīgo veidu, kādā 

ikdienas maize nonāca līdz jūsu lūpām, lai jūs noticētu Manām svētībām. Tu savā apkārtnē redzēji tikai 

tumsu, un tikai savu ciešanu uguns bija tas, ko tu izjutīji. 

Bet, kad tu jau tuvojies sabrukumam, dievišķais palīgs nāca, lai tevi paceltu un palīdzētu nest tavu krustu. 

4 Jūsu acis arvien vairāk atveras dzīvei gaismā un ticībā. No visas sirds tu man saki: Kungs, cik akls 

es biju, cik nemierīga bija mana sirds! Šodien es redzu tavu klātbūtni ik uz soļa un katrā vietā un jūtu tavas 

svētības. 

5 Patiesi Es jums saku, ka tie, kas ir daudz cietuši un bieži Mani sāpinājuši, mīlēs Mani visdedzīgāk, 

viņu sirdis pastāvīgi izlies upuri Manai Dievišķībai. Tās nebūs ne materiālas dāvanas, ne psalmi, ne zemes 

altāri. Viņi zina, ka vispatīkamākais upuris un cieņa pret Mani ir mīlestības darbi, ko viņi dara saviem 

brāļiem. 

6 Mīļie bērni, jūs, kas esat nākuši pie Manis kā Pazudušais dēls, neaizmirstiet mīlestību, ar kādu Es 

jūs uzņēmu, un pazemību, ar kādu jūs šeit ieradāties, - būtu skumji, ja jūs kļūtu tukši pret saviem brāļiem, 

tiklīdz jūs atkal sajutīsieties mierā dzīvē, vai egoistiski pret tiem, kas jūs meklēs, lai pieprasītu no jums 

kaut ko no tā, kas jums šodien pieder, jo tad jūs būtu nepateicīgi bērni Manās acīs! Vienmēr vērojiet un 

lūdzieties, lai jūs neiekristu kārdinājumā. 

7 Saprotiet, mīļie mācekļi, ka šī eksistence, ko jūs šodien baudāt, ir laba iespēja attīstīt savu dvēseli 

uz augšu. Dažiem šī būs pēdējā inkarnācija, citiem nāksies atgriezties uz Zemes. - Šis ir īstais brīdis, lai ar 

jums šādi runātu; lai neviens neapvainojas un nebrīnās. 

8 Tajā laikā Jēzus jums atklāja daudzas nezināmas mācības un paveica daudzus darbus, kas sākumā 

radīja apjukumu, bet vēlāk tika atzīti par patiesām dievišķām atklāsmēm. Ņemiet vērā to, kas tikko tika 

teikts, lai jūs šajā laikā neizdarītu neapdomīgus spriedumus, pirms tam pamatīgi neizpētījuši Manu 

mācību. 

9 Ja cilvēce būtu spējusi izprast Pirmā un Otrā laikmeta pravietojumus, tā nebūtu apjukusi, 

saskaroties ar to, ka ir sapratusi to pašu. Tas pats notika Otrajā Laikā, kad Mesija piedzima starp 

cilvēkiem, tāpat kā tas notiek tagad, kad Es esmu nācis Garā. 

10 Manas mācības nozīme abos laikos ir vienāda. Tā sagatavo jūs, lai šī dzīve kļūtu par mīlošām, lai 

gan īslaicīgām mājām, kur cilvēki viens uz otru raugās un izturas kā brāļi un izrāda viens otram patiesas 

brālības siltumu. - Sagatavojiet arī dvēseli, lai pēc šīs dzīves ieietu tajās pasaulēs vai mājās, kuras Kungs ir 

sagatavojis Saviem bērniem. Es vēlos, lai tad, kad jūs tos sasniegsiet, jūs nejustos atsvešināti, bet jūsu 

garīgums un iekšējās zināšanas liktu jums uz visu, ar ko sastopaties, raudzīties tā, it kā jūs tur jau būtu 

bijuši. Te būs daudz patiesības, ja jūs jau esat kontaktējušies ar garīgo šeit ar lūgšanas palīdzību. 

11 Atveriet savas garīgās acis, līdz ieraudzīsiet gaismas spožumu, ko izstaro Mana Patiesība, lai jūs 

nejustos tumsā, kad pāriesiet uz citām mājām. 

12 Starp tik daudzām mājvietām, kādas ir Tēva namā, nav nevienas tumsas pasaules, visās tajās ir 

Viņa gaisma; bet, ja dvēseles tajās ienāk ar aizsietām acīm savas nezināšanas dēļ, kā tās var ieraudzīt šo 

godību? 

13 Ja jūs šeit, šajā pasaulē, pajautātu aklam cilvēkam, ko viņš redz, viņš atbildētu: tikai tumsu. Ne 

tāpēc, ka saules gaismas tur nav, bet tāpēc, ka viņš to neredz. 

14 Apzinieties, ka mīlestība, ar kādu Es jums dodu Savu mācību, ir ļoti liela, pat ja to cilvēku skaits, 

kas pulcējas, lai Mani klausītos, ir neliels. 
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15 Starp jums ir tie, kas liecinās, ka šis ir Trešais laiks, kad Svētais Gars caur sirdsapziņu runā uz 

visiem cilvēkiem. 

16 Starp šiem ļaudīm ir arī gari, kas citos laikos piederēja Izraēla ciltīm, ko sauca par "Dieva tautu", 

jo viņiem bija uzticēts Bauslība un atklāsmes, lai tās izplatītu visā pasaulē. Dažas no šīm būtnēm pēdējo 

reizi nāk uz Zemes, lai pabeigtu savu misiju un pabeigtu garīgo izlīgumu. Augšāmcelšanās laikā viņi 

veidos pakāpienus, pa kuriem varēs pacelties viņu brāļi, kas (pagaidām) vēl atrodas Zemes ielejā. 

17 Gaisma un mīlestība, kas piemīt Manam Vārdam, ir paveikusi brīnumu, liekot no purva izaugt 

tīriem un skaistiem ziediem; raugieties, lai jūsu dvēsele atdalītos no jūsu ķermeņa, kas pilns tīrības un 

gaismas, kad tas kļūst par zemes putekļiem. 

18 Ak, gari, kas vēl tikai saņemat Manu mācību, esiet pazemīgi un paklausīgi, kad reiz nonākat Manā 

klātbūtnē, un ļaujiet, lai ar jums notiek tikai Mana griba! Daudzas reizes jūs esat iemiesojušies uz zemes, 

jo dedzīgi lūdzāt Tēvu. Tagad Es jums saku, lai jūs Man to vairs nelūdzat. Ļaujiet, lai Mana griba 

piepildās jūsu labā. 

19 Ikreiz, kad jūs esat ieradušies pasaulē, jo Es tā esmu pavēlējis, Es neizbēgami esmu pieprasījis, lai 

pēc atgriešanās jūs atskaitītos par saviem darbiem. Kas notiks, kad jūs atgriezīsieties pēc tam, kad esat 

nācis (uz zemes), jo jūs esat lūguši to no Kunga? Kā beigsies jūsu tiesas process un kā jūs atbildēsiet paši 

par sevi? 

20 Jūs esat pārsteigti, kad klausāties Manu mācību un savās sirdīs sakāt: Cik perfekta ir Skolotāja 

mācība! Uz to es jums saku, ka tās vēl ir mazas, jo to mērķis ir tikai labot un veidot nepilnīgas būtnes. Kad 

būsiet sasnieguši garīgo pilnību, tad jūs dzirdēsiet Dieva Vārdu visā tā pilnībā. 

21 Tagad ar cilvēka prāta orgāna palīdzību jūsu gars ir piedzīvojis Manas jaunās atklāsmes laiku, un 

caur to jūs jūtat Manu dievišķo klātbūtni. Mana izpausme atkal ir bijusi Skolotāja izpausme, Es esmu tas, 

kas dod jums norādījumus, bet Man ir arī kalpi, kas pēc tam jums izskaidro saņemtos norādījumus. Tie nav 

cilvēki, jo patiesi Es jums saku, ka uz zemes nav neviena, kas spētu pareizi interpretēt Manas jaunās 

atklāsmes. Tā ir garīgā gaismas pasaule, kas nāk jums palīgā, lai jūs nekļūtu par kļūdu upuri un neveidotu 

jaunus noslēpumus no mācībām, kas ir tik skaidras kā dienas gaisma. 

22 Viss ir sagatavots šī garīgā darba īstenošanai. Ne tikai jūsu gars ir sagatavots, lai ieietu šajā ceļā, 

bet arī jūsu miesa, zeme, pa kuru jūs staigājat, apkārtējā vide, viss ir sagatavots, lai Mana gaisma spīdētu 

jūsu būtības dziļumos. 

23 Dvēsele aizsaulē attīrījās no traipiem, ko tā bija saņēmusi iepriekšējās inkarnācijās, ķermenis 

nomazgājās sāpēs un asarās, zeme atguva savu sākotnējo tīrību no cilvēkiem, un vide bija piesātināta ar 

lūgšanām un lūgšanām. Uz pilnības kāpnēm Kungs nolaidās pie Saviem ļaudīm un nonāca līdz tam 

pakāpienam, uz kura jūs atradāties, un no turienes caur Saviem vēstnešiem un balss nesējiem Viņš lika 

jums sadzirdēt Savu balsi. 

24 Cik daudz mācību, cik daudz norādījumu Es jums esmu devis kopš brīža, kad Es jums devu Savu 

pirmo izpausmi. Caur tiem jūs saskaņā ar Manu gribu sapratīsiet, ka Es cilvēkus nevis šķaidu, bet gan 

apvienoju. Jums, kas apliecināt reliģisko kopienu, Es saku: lasiet Manu Dievišķās Mīlestības un Gudrības 

Grāmatu, lai jūs iemācītos būt vienoti garā ar visiem saviem brāļiem neatkarīgi no ticības, reliģijas vai 

ideoloģijas. 

25 Sākumā jums tas būs grūti, bet, kad būsiet sapratuši šo mācību, jūs patiesībā identificēsieties ar 

visiem cilvēkiem, jo jūs sajutīsiet, ka ikviena jūsu tuvākā iekšienē vibrē gars, kuram, kā Dieva bērnam, ir 

jābūt jūsu brālim. 

26 Mācieties, mīļie ļaudis, lai jūs kļūtu par Trešās ēras mācekļiem, kas izceļas ar savu garīgumu. 

27 Padomājiet, un jūs sapratīsiet, ka dzīvojat pareizajā laikā, lai studētu Manu Doktrīnu. Nāciet, 

mācekļi, nāciet pie Manis, jo Es atvieglināšu jūsu krusta nastu. Es jums palīdzēšu iegūt vietu, kas katram 

no jums ir atvēlēta Apsolītajā zemē. 

28 Sajūtiet Manu mīlestību savā būtībā, lai jūs saprastu, ka Es eksistēju, un sajustu dievišķo vēlmi jūs 

glābt. Mana gaisma ir izlieta pār visu cilvēci, jo neviena radība nevarēja izvairīties no Mana skatiena. 

29 Kas notiktu ar cilvēkiem, ja Es viņiem liegtu Savu garīgo gaismu pašreizējos pārbaudījumu un 

sāpju laikos? Tumsa aptumšotu viņu saprātu, viņu domāšana kļūtu aplama, un, zaudējusi cerību, cilvēce 

mestos pretī nāvei un pazustu bezdibenī. Bet, ja cilvēki, neraugoties uz haosu, kurā viņi pūlas, slepeni 
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lolotu cerību uz pestīšanu, tad tas ir tāpēc, ka Mana Dievišķā Gaisma caur viņu garu iedveš viņos paļāvību 

un māca viņiem visu gaidīt no Visvarenā Dieva bezgalīgā spēka. 

30 Patiesi, Es jums saku: Mans Vārds pārveidos jūsu pašreizējās pasaules raksturu un visu jūsu dzīvi. 

Mūsdienu cilvēkiem pasaule un tās sniegtie prieki ir viņu dzīves jēga. Bet drīz vien viņi novērtēs garu 

vairāk nekā miesu un miesu vairāk nekā drēbes, un tā vietā, lai skrietu pēc pasaulīgās godības, viņi meklēs 

dvēseles nemirstību. 

31 Sākumā būs fanātisms garīgā labuma dēļ, tiekšanās pēc tā tiks novesta līdz galējībām, bet pēc tam 

sirdis nomierināsies, un garīgums uzplauks patiesības un tīrības pilnā ziedā. 

32 Kad jūs skatāties uz pasauli, ko satricina kari, kas nomāc badā vai ko satricina dabas spēku 

vardarbība, vienmēr ir tādi, kas saka, ka tas ir Mans taisnīgums, kas iznīcina cilvēci, bet patiesi Es jums 

saku, ka Es neesmu nācis jūs iznīcināt, bet gan glābt. Tie, kuri uzskata, ka viņu dzīve sakņojas tikai viņu 

materiālajā ķermenī, un netic dvēseles izdzīvošanai, uzskata, ka viņu došanās aizsaulē ir viņu eksistences 

beigas, un tāpēc uzskata Mani par neizbēgamu un nežēlīgu. 

33 Ja vien jūs saprastu, ka bieži vien ir jāmirst pasaulei, lai dzīvotu garīgajā, un ka dažkārt tikai 

stipras sāpes vai nežēlīga nāve spēj atmodināt un satricināt materiālismā atslābušo dvēseli. 

34 Ko jūs zināt par dzīvību un nāvi? Ko jūs zināt par garu? Ļoti maz, un tādēļ Es jūs mācu, lai jūs 

zinātu, kā dzīvot harmonijā ar to dzīves krāšņumu, kas jūs ieskauj. 

35 Šajā laikā pasaulē valda izsalkums - gan miesas, gan dvēseles izsalkums. Jūs vairāk moka ķermeņa 

izsalkums, un tas liek jums sacīt Man: "Kungs, kādreiz Tu esi sūtījis Savai tautai tuksnesī mannu, lai tā 

nepazustu. Pēc tam Tu viņiem uzticēji svētībām bagātu zemi, no Jēkaba akas ūdens dzēra viņa bērni, 

mazbērni un daudzas citas paaudzes, un, kad Tu nāc pasaulē mācīt ar Savu vārdu un aizvedi ļaužu pulkus 

tuksnesī, Tu apžēlojies par viņu nogurumu un badu un dari brīnumus, lai tiem būtu maize un zivis, ko ēst. 

Kāpēc Tevi šodien nesatrauc mūsu bads un posts, kad Tu redzi, ka mēs tik ļoti ciešam, lai iegūtu dienišķo 

maizi?" 

36 Ja es jums teiktu, ka atbilde uz visiem šiem jautājumiem ir jūsu sirdsapziņā, jūs neticētu. Tāpēc 

man ir jārunā ar jums un jāpasaka, ka neesmu jums atņēmis neko no tā, ko esmu jums devis pasaulē jūsu 

uzturēšanai un uzturēšanai. Tur ir viss, bet, ja tas nesasniedz visus, tad tas ir tāpēc, ka jūs esat laistījuši šīs 

sēklas ar savtīgumu un samaitātību, nevis ar brālības lietiem. 

37 Tādēļ ir nepieciešams, lai taisnības gaisma nolaistos pār dvēselēm, un tā ir Mana iedvesma, kas 

šajā laikā izplūst pār katru cilvēku. 

38 Kad cilvēki nogurstīs no rūgto augļu, ko tie ir nesuši, un pievērsīs savas acis Man, viņi atklās, ka 

Garīgā Dzīve un materiālā daba nekad nav liegusi savus augļus Tā Kunga bērniem. Tās ir klātesošas katrā 

radībā, un cilvēks ir tas, kurš ir aizvēris acis saprātam un priekšnojautu par mūžīgo dzīvi. Tad tie, kas 

agrāk zaimojuši, atzīs, ka šīs dzīves tuksnesī nekad nav trūcis mannas, ka Jēkaba aka joprojām dod 

kristāldzidru ūdeni un ka Kungs dienu no dienas dara brīnumus, lai cilvēce nepazustu no bada vai slāpēm. 

39 Kad cilvēka gars atvērs acis gaismai, tas ieraudzīs jaunu dzīvi tajā pašā dzīvē, kuru līdz šim 

uzskatīja par pilnīgi labi zināmu un kuru patiesībā nekad nav novērtējis. 

40 Es nāku pie jums kā Dievišķais Ārsts, kas vēršas pie tiem, kuri ir slimi miesā un dvēselē, lai 

atjaunotu viņu zaudēto veselību. Es paceļu jaunai dzīvei tos, kas ir miruši par patiesību un patiesu dzīvi. 

Mana žēlastība ir gatava nožāvēt asaras tiem, kas ir daudz raudājuši. Es tos visus svaidīšu ar vienu 

dziedinošu balzāmu, kas ir mīlestība. 

41 Lai sveicināti ir nabagi, raudošie un tie, kas cieš badu un slāpes pēc taisnības uz zemes un kas visu 

panes ar pacietību, jo Es tos meklēju, lai atalgotu viņu padevību un ticību. 

42 Šis laikmets ir iespēja sasniegt augšupejošu gara attīstību. Viss, pat ciešanas, darbojas, lai novērstu 

cilvēci no materiālisma, kas to ir paverdzinājis. 

43 cilvēki kāps Svētajā Kalnā, kura virsotnē viņi tiksies ar Mani, bet pirms viņiem Es jau būšu izgājis 

jaunu Golgātas ceļu cilvēku sirdīs, un Es vēl vienu reizi būšu piekauts pie Savas Misijas Krusta. 

44 Uz grēkiem, naidiem un netikumiem Es nebūvēšu jaunu pasauli, Es būvēšu uz stingriem 

atjaunotnes, pieredzes un grēku nožēlas pamatiem, Es pārveidošu visu jūsos. Pat no tumsas izspīdēs 

gaisma, un no nāves Es radīšu dzīvību. 
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45 Lai gan cilvēki ir apgānījuši un apgānījuši zemi - rīt viņi ar saviem labajiem darbiem padarīs šīs 

mājas cienīgas, tās tiks atzītas par apsolīto zemi, uz kuru viņi nāks, lai veiktu cēlus darbus. Kurš tad varētu 

apšaubīt pasaules pārvērtības? 

46 Es jums saku: Ja šī cilvēce savas bezdievības, novēršanās no taisnības un labestības dēļ vēl vairāk 

vērsīsies pret Mani, tad Es parādīšos uz tās ceļa pilnā godībā, kā to darīju Saula priekšā, un liku tai dzirdēt 

Manu balsi. Tad jūs redzēsiet, cik daudzi no tiem, kas, paši to neapzinoties, Mani vajāja, izies pārveidoti 

un apgaismoti, lai sekotu Man labestības, mīlestības un taisnīguma ceļā. Viņiem es teikšu: apstājies, 

ceļabiedri, un dzer no šī kristāldzidrā ūdens avota. Atpūtieties no grūtā dzīves ceļojuma, ko esmu jums 

uzspiedis. Uzticiet Man savas bēdas un ļaujiet Manam skatienam iedziļināties jūsu dvēselē, jo Es vēlos jūs 

piepildīt ar žēlastību un mierināt. 

47 Kurš no jums varētu teikt savam Skolotājam, ka viņš neslēpj skumjas, ka viņa sirdī ir miers, ka 

viņš ir uzvarējis šajā cīņu un apmeklējumu pilnajā dzīvē? Es redzu, ka jūs peldat apkārt pārbaudījumu jūrā, 

un tādēļ vēlos jūs iedrošināt. Mācieties lasīt dzīves grāmatā, ko Es jums uz mūžīgiem laikiem noliku 

priekšā, jo rīt jūs kļūsiet kungi. Katram no jums ir jāņem Mani par piemēru un jāpilda likums, lai būtu 

veseli dvēselē un miesā. Savā ceļā jūs sastapsieties ar daudzām mācībām, kas nevedīs jūs pie Manis; Es 

jums parādīšu taisnāko, īsāko ceļu - garīguma ceļu. 

48 Otrajā Laikā Es jums devu Savu Vārdu tikai uz trim gadiem, un tajos Es sagatavoju Savus 

mācekļus. Šajā Trešajā Laikmetā Es jums esmu runājis daudzus gadus ilgāk, bet Mani mācekļi nav 

progresējuši, tāpat arī Mani apustuļi nav atstājuši pasauli, lai sekotu Man. 

49 Kas grib Man sekot, lai uzvelk savām kājām vienkāršas sandales un neņem otru ceļojuma somu, jo 

Manā ceļā viņam netrūks. 

50 Attīstiet savu garīgo redzi, lai trešajā laikmetā jūs varētu redzēt, kas notiek garīgajos reģionos. Tad 

jūs varēsiet pasludināt pasaulei, ka Es esmu nācis, lai apgaismotu katru garu. Sagatavojieties iekšēji, lai jūs 

varētu sajust Mani un saprast, kā saņemt to, ko Es jums dodu. Es cilvēcei atstāju grāmatu, un katra tās 

lappuse būs mīlestības apliecinājums. Jūs apvienosiet šo grāmatu ar Mozus un Manu apustuļu agrākajiem 

rakstiem, un arī visu laiku Manu mācekļu darbi tiks ierakstīti šajā grāmatā, kurā būs ietverta Mana 

gudrība. 

51 Ja jūs vēl nespējat Man piedāvāt lielu ražu, lūdzieties un lūdziet Man spēku. Vērojiet, lai jūsu 

lukturis spīdētu ar lielāku spožumu un apgaismotu jūsu ceļu. Es esmu redzējis, kā jūs raudājat, kad 

piedzīvojat, ka šķēršļi neļauj jums strādāt. Jūs esat man teikuši: "Skolotāj, attīriet mūsu ceļu no ērkšķiem, 

lai mēs varētu doties uz priekšu." - Padariet savu miesas apvalku, ko Es jums esmu devis, mīloši 

paklausīgu un neizrādieties vāji vai noraidoši. Nesaki Man, ka esi vājš, jo Es tevi esmu darījis stipru. 

Nesakiet, ka jūsu misijas izpilde ir upuris. Strādājiet ar mīlestību, un jūsu darbi paliks pierakstīti. Kāpiet 

pilnības kalnā, līdz atradīsiet Manu Klātbūtni. Paļaujieties uz to, ko jums piedāvā Elija, skatieties uz viņa 

piemēru. Viņš, ko simbolizē vecs vīrs, kas balstās uz spieķa, ne mirkli neatpūšas, vienmēr meklē savas 

pazudušās avis, lai tās glābtu un ievestu Manā klātbūtnē. Viņa gars neatslābst nepaklausības un 

nepakļāvības priekšā, viņa dedzība un neatlaidība nemazinās. Tā būs arī jums. Dodieties ceļā un 

nebaidieties no pasaules vai kārdinājumiem. Esi stiprs ar Garu, ko Es tev esmu devis. 

52 Daudzas zemes jau ir sagatavotas un gaida strādniekus, bet viņi vēl nav iemācījušies pildīt savu 

uzdevumu. Tiklīdz jūs sajutīsiet savas misijas nozīmi, jūs labprāt izvēlēsieties šo ceļu un piepildīsiet savu 

likteni. Šajā laikā aktīvai žēlsirdībai nekļūstiet ierobežoti, bet neejiet tik tālu, lai upurētos, jo jūs varētu 

nogurt un pamest krustu. 

53 Kad būsiet dziedinājuši slimos un aizvākuši viņu tumšās domas, viņu miegainais gars pamodīsies 

un celsies jaunai dzīvei. Es jūs vienmēr aizsargāšu, ja jūs dzīvosiet saskaņā ar Maniem Likumiem, jo 

zinātnieki pie jums vērsīsies un prasīs no jums atskaiti par to, ka jūs dziedināt slimos, nesaņēmuši doktora 

grādu pasaules skolās, un cilvēki, kas vada jūsu tautas likteņus, arī jums jautās, kāds ir jūsu Likums, un tad 

jūs runāsiet par Manu parādīšanos šajā laikā un Manām atklāsmēm. 

54 Lai liecinātu par Manu mācību, pagodiniet Manu vārdu ar saviem darbiem, un jūsu upuris nāks pie 

Manis. 

55 Pie Manis nāks slimie, trūcīgie, nomocītie, tie, kam sirdī nav miera, un arī tie, kas grēkojuši vai 

zaimojuši; tos visus Es dziedināšu miesā un dvēselē. 
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56 Patiesi Es jums saku: tas slimais, kurš zinātu, kā saglabāt, izprast un īstenot kādu no Maniem 

Dzīvības Vārdiem, izveseļotos, jo viņš savā sirdī paturētu pilienu Mana Dievišķā Balzama. 

57 Es esmu jums devis pierādījumus par Savu spēku un Savu mīlestību, lai jūs varētu droši iet pa šo 

ceļu. Pieņemiet šo cerības vēsti, lai jūs būtu stipri šajā laikā, kad grēks ir izplatījies kā lipīga slimība. 

58 Virs zemes ir izplatījusies nefiziska veida lepras, kas grauj sirdis un iznīcina ticību un tikumību. 

Apklāti ar garīgām lupatām, cilvēki dzīvo līdzi, viņi zina, ka neviens nevar atklāt šo nožēlojamo stāvokli, 

jo cilvēki neredz tālāk par to, kas ir matērija. Bet sirdsapziņas stunda tuvojas, tas ir tas pats, kas sacīt, ka 

Tā Kunga diena jeb Viņa tiesa ir pie durvīm. Tad vieniem radīsies kauns, bet citiem - nožēla. 

59 Tie, kas dzird šo iekšējo balsi, kas dedzina un nesaudzē, sajutīs sevī uguni, kas iznīcina un attīra. 

Šo tiesas uguni nevar izturēt grēks vai jebkas, kas nav tīrs. Tikai dvēsele var tam pretoties, jo tā ir apveltīta 

ar dievišķu spēku. Tāpēc, kad tā būs izgājusi cauri sirdsapziņas ugunij, tā celsies no jauna, attīrīta no 

savām vainām. 

60 Agrāk Es bieži esmu jums runājis par šo uguni, par šo tiesu, par šo izpirkšanu, bet jūs uztvērāt šīs 

mācības materiālā nozīmē, un jūsu iztēle devalvēja šo atklāsmju realitāti. 

61 Cik daudz viltotu interpretāciju cilvēki sniedza šīm dievišķajām mācībām. Tie liek Man parādīties 

kā briesmīgas nežēlības tiesnesim. Cik daudz absurdu ir radījis cilvēka prāts un pēc tam uzspiedis tiem kā 

augstāko patiesību. 

62 Šodien Es nāku garā, lai jūs saprastu un izdzīvotu Manu dievišķo mācību. 

63 Putnu lūgšana ir viņu dziesma, cilvēku lūgšana ir viņu skaļākās domas, kas paceļas pie Manis. 

Visam radītajam ir dāvana savam Radītājam. Arī Tēvam ir dāvana katrai no Viņa radībām. Tomēr cilvēcei 

ir ciešanas, posts un sāpes. Tā ir brīvas gribas izmantošanas rezultāts, neieklausoties sirdsapziņas balsī, tā 

ir harmonijas trūkums starp dievišķo un materiālo cilvēku dzīvēs; bet visas šīs sāpes, kas šodien piemeklē 

pasauli, kalpos, lai to pamodinātu no dziļā miega. Kādu dienu, kad cilvēce apzināsies patiesību un attiecīgi 

pielāgos savu dzīvi, tā atklās garīgās dabas harmoniju ar apkārtējo materiālo dabu. 

64 Mans jaunais Vārds sasniegs cilvēci kā gaismas vēsts, kas izkliedēs neziņas tumsu. 

65 Šai laikā Es gatavoju jaunus dvēseļu zvejniekus, kas izglābs no nemierīgajiem viļņiem izmetušos. 

Starp šiem zvejniekiem būs tie, kas šajā laikā dzirdēs Manu Vārdu, un būs arī tādi, kas, Mani 

nedzirdēdami, būs pamodinājuši sevī iekšējās uztveres un iedvesmas dāvanas, lai saņemtu Manas 

atklāsmes. Viņi parādīsies dažādos zemes punktos un zinās, kā apvienoties un saliedēties, lai būtu spēcīgi 

cīņā. 

66 Maniem jaunajiem mācekļiem būs daudz veidu un līdzekļu, kā izplatīt šo svētīgo sēklu, bet nekad 

neaizmirstiet pazemību un vienkāršību, jo tieši tā Es pie jums atnācu, un tādā pašā veidā jūs pietuvosieties 

sirdīm, mājām un tautām. Ja jūs nāksiet šādā veidā, jūs tiksiet atzīti par garīgās vēsts vēstnešiem, un jūsu 

cīņa nesīs patiesas garīguma, atjaunotnes un brālības augļus. 

67 Otrajā laikmetā, kad Jēzus bija pabeidzis Savu dievišķo misiju pie krusta, Viņš pievērsa acis 

bezgalībai un sacīja: "Viss ir pabeigts." 

68 Kad Es jums došu Savu pēdējo Vārdu caur cilvēka sapratnes orgānu šajā Trešajā Laikā, Es 

atkārtošu tos pašus vārdus, tāpat kā tos izrunāšu pēdējo reizi, kad jūs visi garā būsiet nonākuši Apsolījumu 

zemē, kur jūs redzēsiet Mani nolaižamies no Mana Izpirkšanas krusta, lai no jauna jums teiktu: "Viss ir 

paveikts." 

Mans miers lai ir ar jums! 
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 Gaisma spīd tumsā  49 

Isaraēls pēc gara - dievišķo apsolījumu mantinieks. Solījumi 
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 Izredzētajai tautai  50 

 Pareizā hierarhija: prāts - dvēsele - ķermenis  51 

 Sāpes - brīdinājuma signāls par Dieva taisnīgumu  52 

 Ko cilvēks sēj, to viņam ir jāražo, lai no tā mācītos  68 

 

Instrukcija 59 
 Kāpēc mēs ciešam, ja Dievs mūs mīl?   4 

Garīgās Izraēlas attīstības ceļš 

 no dievišķās perspektīvas  6-15 

Iemesls atšķirīgiem uzskatiem  16  

"Kalna" simboliskā nozīme  17-18  

Ko Dievs prasa no saviem bērniem?   19  

Jaunie "Trešās ēras" mācekļi  25-28 

Dieva Vārdu caur Jēzu un šodien caur 

 "Balss nesēji" veido vienību  37-39 

Tur, kur nav mīlestības, nebūs ne patiesības, ne patiesības. 

var dot taisnīgumu daudz mazāk mieru 46-49 

Balsošanas komisijas locekļa uzdevums 

 Dievišķās atklāsmes  57-58 

Izraēla nedrīkst būt vienaldzīga pret 

 Notikumi cilvēcē  84-87 

 

Instrukcija 60 
Tiks panākta tautu vienotība 

 ar garīguma palīdzību  7-9 

Noslēpuma atrisinājums: 

 Tēvs ─ Kristus ─ Vārds  12 

Ne kulta pielūgsme Dieva, bet gan 

 Pielūgsme Garā  13-15 

 Pamudinājums strādniekiem Tā Kunga vīna dārzā  17-38 

 Pēdējo dienu notikumi  39-41 

 Dieva Trīsvienība nav noslēpums  43 

 Garīgā Izraēla "trīs laikos"  48-56 

Elija, nenogurstošais Dieva karotājs pret 

 Herēzes un tumsa  71 

 Dievišķo atklāsmju pretinieki  84 

 Kristus otrā atnākšana Garā  85-88 

Sapņotā tautas vienotība ir sasniedzama tikai ar 

 lai īstenojas Dieva mīlestība95 

 Viltus pravieši un iznīcināšanas kari - mosties!  98-99 

 

Instrukcija 61 
 Mūsu atbildība par savu tuvāko ...  4-5 

Bez labdarības akta arī tas, ka no 

 labas domas un cēlas jūtas  6 

Dievišķais pilnvarojums mācekļiem, Dieva vārds 

 nodot tālāk  9 

Cilvēks ar dievišķā gara dzirksti stāv augstāk. 

 nekā viss, kas viņu ieskauj  17 

 Vai mēs varam atkal redzēt savus tuviniekus pēcnāves dzīvē?   31 

atdodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam,  

kas ir Dieva  

Cīņa ir pietuvojusies: Mīlestība un gaisma 

 

35 
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pret naidu un tumsu   

42-43 

Dievišķās izpausmes caur cilvēka prātu sajūsmas stāvoklī (no 1866. līdz 1950. gadam) un caur 

dievišķo iedvesmu. 

Paralēles starp Jēzus ierobežoto laiku uz zemes 48 

 

Instrukcija 62 

Reliģiskais fanātisms kavē garīgo attīstību   8 

Kas sasniedz sava gara svētlaimi?   13-14 

 Kristus otrā atnākšana  26-33+46+53 

 Septiņu zīmogu un to noslēpumu atklāšana30 

Dieva vārda patiesā nozīme: Drīzāk, kamielis būs 

caur adatas aci, nekā bagāts cilvēks, lai iekļūtu 

 Debesu valstība ienāk  65-67 

 144 000 aizzīmogoto misija  68 

 

Instrukcija 63 
 Domas un skaidrojumi par "Totēma dienu"  4-11 

Dievišķais pilnvarojums pierakstīt izpausmes 

 un izplatīt  25 

 Gara dāvanas  26-29 

Mīlestība tikai Dieva iedvesmota, tuvākā mīlestībā 

 īstenots, ir mūsu pestīšana  49 

 Dieva Trīsvienības noslēpums nav neviens  50-51 

Dievišķo sirdsapziņas balsi dzird visi 

Cilvēki un jo īpaši no visiem 

 Atbildīgo personu atbildības pieprasīšana  60-62 

 "Izraēlas" tauta - tās liktenis un neveiksme  65-67 

 Izraēla saskaņā ar Garu - patiesā Dieva tauta69 

Reinkarnācija ir mīlestības likums. 

 Dieva taisnīgums  76 

Kristus garīgās atgriešanās pazīmes un pierādījumi 79-82 

 Kristus, "Tēva Vārds" trešajā laikmetā  86-87 

 

Instrukcija 64 
 Gara un dvēseles pāreja aizsaulē ....  2-5 

Dievs piedod mūsu kļūdas, bet mums ir. 

 atlīdzināt zaudējumus  14 

 Kristīgo tikumu praktizēšana ir ceļš uz pestīšanu  16 

 Divu veidu eksāmeni  44 

 Garīgā miera noslēpums  45-50 

 Israēla garīgā tauta  52-57 

 Ir pienācis dievišķās taisnības laiks  67-68 

 Bērnu mācīšana  70+73 

 

Instrukcija 65 
Tikai viens sirsnīgas grēku nožēlas solis šķir grēcinieku 

 no Viņa Debesu Tēva  10 

Tagad piepildās pravieša Joēla apsolījums (Joēla 3:1) 13-14. 

Sakarā ar patiesības pasludināšanu un tāpēc, ka 

Kristus ir noraidīts kā mīlestības piemērs, 

 un Viņa mācekļi piedzīvos to pašu  24 

 Patiesa lūgšana no gara uz garu  30 
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 Jaunie plūdi - tos izraisījis pats cilvēks  31-32 

Salauztā cilvēce - zīmes 

 Tuvojas haoss  47 

 Kā mums vajadzētu pieminēt Jēzus ciešanas50-51 

 

Instrukcija 66 
Ne fanātisms, ne reliģisko simbolu elkdievība  7 

Daudzi no klausītājiem jau bija liecinieki mācību 

un brīnumi Jēzus laikā uz zemes  11-12 

Dieva darbu nevar saprast ar prātu, bet tikai ar Gara apgaismotu sirdi 27-28. 

Kopš cilvēces radīšanas Dievs ir runājis ar viņiem par 

un runāja caur tiem līdz pat šodienai 39 - 42   

Dievišķās Trīsvienības skaidrojums 43+45  

Jēkaba kāpnes, garīgās augšupejas simbols 49 

Garīgā Izraēla misija  

Meksikas tauta  

Apmeklējumu laiki un 

 

53 

sāpes, bet arī par brīnišķīgo palīdzību.... 

Kristietība ir nepareizi interpretējusi Kristus mācību 

56 

un viltoti 63 - 65   

Vīrieša un sievietes dievišķais liktenis 68 - 69 

 

Instrukcija 67 
Pēc garīgās pēdējās cīņas viena 

 

 

 

 

Palieciet mācīt   7 

 Vispilnīgākais savienojums ar Dievišķo Meistaru  10 

Atslēga uz Debesu valstību  

Sociālā vide, kurā cilvēks piedzimst,  

 

18-19 

nav sagadīšanās.   26 

Dievišķās saziņas daudzveidība  

Ne ar zinātniskiem terminiem, bet ar 

 33 

Ar reinkarnācijas palīdzību dievišķā mīlestība un 

taisnīgums dod iespēju. 

 44 

Tālāka prāta un dvēseles attīstība  

Lielā garīgā cīņa kopienā ar 

 

46+48 

neredzamie saimnieki  

 

Instrukcija 68 
Pamudinājums garīgajam Izraēlam nepieļaut kļūdas. 

 

53-58 

seno Israēla tautu  

Svētā Gara atklāsmes 

 4 

Satricināt reliģiskās kopienas  

Visiem ir garīgās dāvanas, kuras ir nepieciešams 

atmodināt un attīstīt. 

 6 

ar mīlestības darbiem tuvākajam   23 

Kristus garīgo pārvērtību, izpaužoties maizes un vīna 

veidā Kunga Vakarēdiena laikā, aizstāja 

 24 

dievišķā Vārda izpausmju uzticīga uzņemšana Tagad 

Kristus nosaka vēl trūkstošos no 

 27 

144 000 izredzēto caur garīgo iedvesmu 30 - 31  

Israēla garīgo tautu Tas Kungs vadīs no 

 veidojas no visām zemes tautām  38+44-45 
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 Līdzība par Tā Kunga un Viņa sūtņu darbu  47-54 

 

Instrukcija 69 
 Pamudinājums žēlsirdīgi palīdzēt savam tuvākajam  2-3+13 

Mūsu tīro domu apvienošana lūgšanā 

 ar gaismas gariem  6-7 

Daudzi no šodienas klausītājiem jau ir dzirdējuši. 

 tad Jēzus vārdi  15-16 

Sieviete stāv vīrietim blakus. 

 jaunā apustulība  17 

 Kristus otrā atnākšana Garā  18 

Jēzus upurējošā nāve un jaunā maize Kristus vārdos šodien 19-21  

Kristus paziņojumu transkripcija saskaņā ar Viņa rīkojumu  26  

Cīņa pret Kristus atklāsmēm....  30-31  

Cilvēce no jauna krustā sisto Jēzu34 

Kristus pamudinājumi Viņa jaunajiem apustuļiem 

 par cienīgu mantošanu  40-53 

 Dieva taisnīgums un tiesa  54-59 

 Sekas, ko rada mūsu brīvas gribas nepareiza izmantošana  60 

 

Instrukcija 70 
Sagatavošanās uz zemes atgriešanai 

 garīgajā dzīvē  10-18 

Spirituālismā nav piespiešanas, bet ir brīvprātīga mīlestība  21-23  

Kristus misijas mandāts 

 Garīgā Izraēla  29-31,35-36,65-72 

Tikai caur nopelniem un atteikšanos garīgais progress 51-52 

 Taisnīgums un Dieva mīlestība caur reinkarnāciju  62-64 

 

Instrukcija 71 
 Dievišķais taisnīgums un mūsu pienākums izlīdzināt grēkus  6-10 

Trešās ēras jauno apustuļu daudzveidīgie uzdevumi 15-21 

 Dievišķais taisnīgums mīlestībā  22-26 

Ļaunums pāraug nepanesamā un 

 kļūst ārpus cilvēku kontroles  30 

Aizsargājošu un palīdzošu garīgo būtņu armija 

 gaisma ap mums  37-39+41 

 Garīgā Izraēla, tās diženums un atbildība  61-67 

 

Instrukcija 72 
 Īstie mācekļi mīl Mani savā tuvākajā  4-6 

Trešās ēras proklamācijas notiek 

 Lielākā materiālisma laiks  17 

 Cilvēka sirds ir nejūtīga pret garīgo  18 

 Dievišķā vēsts dažos vārdos  21-24 

 Arī mums šodien ar Kristus palīdzību ir jānes krusts  33 

 Visi sasniegs mērķi  34-37 

Visas acis Mani ieraudzīs.  

 Kā tas ir jāsaprot?   38-39 

 Uzvara pār zvēru Atklāsmes grāmatā Jņ.ev. 43 

Kristietība, kas nepazīst Kristu un neseko Viņam 47 

 Jauno mācekļu uzdevumi saskaņā ar Dieva gribu  54-58 

 Meksikas kā nācijas nākotnes uzdevums  59-63 
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Instrukcija 73 
 Liela cilvēces transformācija visos līmeņos  3-7 

 Mums pašiem ir jādod savs ieguldījums pestīšanā  8-13 

 Esiet vārda darītāji  17-18 

 Visspēcīgākais ienaidnieks ir mūsos pašos  19-20 

Gara cildenums cilvēkā un 

 tās verdzība  21-22 

 Neviena reliģiskā kopiena nav perfekta Dieva priekšā  26-30 

 Lieliska Dieva liecība par sevi  33-37 

 Dievišķās Trīsvienības skaidrojums  39-42 

 Nopietni Tā Kunga pamācījumi pašpārbaudei 43-46 

Aicinājums uz modrību, jo tas ir 

 Sprieduma laiks  51 

Gara dāvanas pastāvēja pirms 

 mēs nācām uz zemes  54-56 

 

Instrukcija 74 
Daiļrunas laiks tuvojas beigām 2 - 6  

Relikviju pielūgšana ir elkdievība 7 - 9  

Visiem cilvēkiem vajadzētu saņemt Kristus jauno 

atklāsmi. 

 

iepazīt 18 - 19    

Šodienas faraonu paverdzināšana 27   

Jēzus mācība tika daļēji falsificēta un nepareizi interpretēta 28-31  

Cilvēka lepnums ir sasniedzis savu robežu  32 

 Dvēseles īslaicīga atraušanās no ķermeņa miega laikā  41 

Garīgo dzīvi var dzīvot tikai nobriedis gars. 

tiek reģistrēti 44 - 48 

Debesu valstība nav vieta, bet gan stāvoklis. 

 

no aptaujas 49 - 50 

Mēs esam tikai svētceļnieki uz zemes ceļā uz 

 

Garīgās mājas 51 - 55  

 

Instrukcija 75 

  

Garīgās mājas godība 1 - 3a  

Izturība šajā pasaulē, neskatoties uz ciešanām un sāpēm.  

Maltītes laikā mums vajadzētu iztēloties Kristus 

klātbūtni...  

 3b 

vizualizēt 8   

Labdarība no savtīgiem motīviem 22 - 24  

Ideāls Jēzus piemērs ved mūs uz 

 

Apsolītā pilsēta 28 

Lielie apvērsumi dabā un 

  

garīgās pārmaiņas 41 - 44   

Nopietns vārds materiālistiem  

Zinātnieki  

 

44-48 

Mācekļu raksturojums un uzdevumi  

Trešā reize  

Augšāmcelšanās un Kristus otrā atnākšana in 

 

50-51 

spožais gaismas mākonis 56 - 57 

 

 

Instrukcija 76 

Visu cilvēku izpirkšana 2 
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Jēra asinis pie iziešanas no Ēģiptes 

un Jēzus asinis 6 - 7   

Mācekļu kalpošana pie slimnieku un mirstošo gultas.   12 

Vārda dzirdēšana liek rīkoties   20 

Šaurais ceļš un šaurie vārti 27 + 30   

Domas spēks - labā un ļaunā 32 - 35 

Katrai ieceltajai personai ir jāuzņemas tikai viens 

uzdevums, 

 

kas atbilst viņa dāvanām  

Ne visi garīdznieki, skolotāji vai valdnieki 

 36 

ir Dieva aicināti   37 

Kas ir "elles uguns"?          38 - 40  

Kas ir "miesas augšāmcelšanās"?  41 - 42  

Kas ir "Tā Kunga diena" un "beigas"?  

pasaulē"? 43 - 44 

 

Trešās ēras izpausmes ir šādas.  

Trešā Derība  

 

Instrukcija 77 

 

58-59 

Lieciniet bez bailēm un apmulsuma 1 - 6   

Garīgo dāvanu nenovērtējamā vērtība 7 - 8  

Kristus iezīmēto misija 10 - 17   

Netrenēts prāts, bet attīstīts gars 18 

Bezgaismas, zemes būtnes, kas klīst kosmosā.   20 

 Kristus garīgā atgriešanās  19+24-28 

Jauno Dieva vārdu nedrīkst sajaukt ar citām doktrīnām. 

 jāsajauc  31 

Darba ietvaros notiekošās debates 

 sniedz dziļākas zināšanas par to pašu  32 

Aicinājums uz aktīvu labdarību un lielāku garīgumu 34-37 

Nepieciešamā kulta aktu attīrīšana 

 un simboli  38-44 

Jēzus mācības sākotnējā jēga un gars 

 tika zaudēts  52-53 

 

Instrukcija 78 

 Meksikas garīgā misija3-7 

Dievišķo atklāsmju pārraide prasa  

 Empātija un pacietība...  8-11 

 Dzīve matērijā kalpo dvēseles attīstībai  12-13 

Dvēseles kā cēloņa materializācija 

 apjukuma garīgie stāvokļi pēcnāves dzīvē  16-24 

 Paskaidrojumi par reinkarnāciju  26-28 

 Nav mūžīgā nolādējuma  28-30 

 Sirdsapziņas balss ir Dieva balss...  31-33 

 Mūsdienu elkdievības formas  44 

 Dievišķās gudrības grāmata  46-51 

 Garīgā Izraēla rašanās  56-67 

 

Instrukcija 79 
Jēzus pravietojuma garīgais skaidrojums par 

 Zālamana templis  4 
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 Šaubītājs Tomass  8 

Tuvojas konfrontācija starp  

Reliģiskās kopienas noved pie apvienošanās 

 par to pašu Kunga darbā  10-11 

Ieskats Radītāja motīvos un nodomos. 

 cilvēka radīšanā un attīstībā  14-21 

"Trīsvienība" kā izpausme no 

 Dieva atklāsmes fāzes  23-26 

 Brīvā griba un sirdsapziņa  31-33 

Radība un līdz ar to katra dvēsele attīstās 

 un nepārtraukti pilnveidojas  34 

 Neticīgais zinātnieks  36-37 

"Kāpnes uz debesīm" - mūsu garīgā stāvokļa simbols 

 Attīstības ceļš  45-54+58 

 Mīlestības sēkla kā mūžības sēkla59-61 

 

Instrukcija 80 
 No garīgajām dāvanām  4-6 

 Cilvēkam pašam jāiegūst pestīšanas ceļš  8-14 

 Ciešanu krusts ved uz gaismu  20 

 Tikai sirsnīga nožēla var nomazgāt kauna traipus  21-22. 

 Dievam nav ateistu23 

Kas pārkāpj garīgos likumus, tiks 

 pārbiedēts  24-27+43 

Cilvēku veidotā pasaule kļūst 

 arī iznīcināt ar tiem  28 

Visa cilvēce iepazīs garīgo mācību  30  

Dzīve harmonijā ar dabas elementiem 44-46+59-60 

 Mūsdienu pasaules spīdīgā fasāde ir trausla  49-50 

 

Instrukcija 81 
 Ļaunuma koka augļi  6-7 

Dzīve no gara perspektīvas - un 

 ar zemi saistīts prāts  18-19 

Cilvēka garīgais aklums padara viņu 

 Dieva klātbūtnes neatzīšana  29-32 

Elias, pionieris Trešās ēras, atklāja. 

 paši caur Roque Rojas  33-37 

 Kristus atnākšana - reiz un šodien  38-41 

Jēzus, dzīvā vēsts un iemiesojums 

 Dievišķā mīlestība  45-48 

Atklāta sāpe, nožēla un gandarīšana 

 mums garīgos vārtus uz gaismas valstību ....  60-61 

 

Instrukcija 82 
 Patiess Dieva pielūgsme un patīkamākais upuris  5 

 Reinkarnācija  7-8+16-18 

Apsolījumu piepildījums bija un ir 

 atšķiras no tā, ko cilvēki sagaida  9 

Aicinājums sagatavoties garīgajām mājām 10-12  

Cilvēkiem vajadzētu sevi uzskatīt par Dieva bērniem neatkarīgi no viņu atšķirīgās reliģiskās 

pārliecības. 

izjust savstarpēju solidaritāti  24-25  
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Cilvēka dzīves pārvērtēšana  30-31 

Dvēseles glābšana ir svarīgāka par ciešanām, 

 Sāpes un nāve  32-34 

 Kāpēc pasaulē ir trūkums, trūkums un bads?  35-38 

Cilvēces atgriešanās pie Kristus ─  

 pat caur debesu parādīšanos  44-46 

 Cilvēku vidū izplatās garīga lepras slimība  57-61 
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