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Piezīme par šo jautājumu:  
 

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

ProVersion, kas tiek tulkota 12 valodās.  

Līdz šim ar to ir iztulkoti šādi sējumi: 

 

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 ir pieejami visi 6 līdz šim publicētie mana personiskā, garīgā 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Hos...t...A (A kā mans vārds, Anna)  

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Miermīlīgs Kristus uz zemes 

 

E-pasts: a.m.hosta@web.de  
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Priekšvārds  
Ar prieku un pateicību mēs iepazīstinām ar sērijas "Īstās dzīves grāmata" IV sējumu. Mēs atkal esam to 

rūpīgi un iejūtīgi tulkojuši no spāņu valodas vācu valodā. Kā vienmēr, iesakām lasīt tikai nelielas sadaļas 

ar iekšēju apkopojumu un pārdomāt katrā gadījumā izlasīto, lai pilnībā atklātos Kristus vārdu garīgā jēga. 

Ja lasītājs pirmo reizi saskaras ar Meksikas Dievišķajiem pasludinājumiem, izmantojot šo IV sējumu, 

mēs vēlamies viņam teikt: lai studētu Kristus mācības "Patiesās dzīves grāmatas" sējumos, nav absolūti 

nepieciešams sējumus lasīt secīgi, t. i., sākt ar I sējumu, jo ne tikai katrs atsevišķs sējums, bet jau katra 

mācība satur sevī patstāvīgu un saprotamu Kristus doktrinālo uzrunu. 

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

atklājās caur Roka Rojasa prātu, sakot: "Es esmu pravietis Elija, tas, kas bija Pārvērtību dienā uz Taboras 

kalna. Viņš atklāja klātesošajiem, ka sākas "trešā ēra", Svētā Gara laikmets. Dažus gadus vēlāk, kad 

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

sava izredzētā instrumenta Damiānas Ovjedo cilvēcisko prātu. Ļaujam Kristum pašam runāt ar mums par 

šiem neparastajiem notikumiem: 

U 236, 50: "Vai jūs zināt par to mākoni, uz kura Mani mācekļi redzēja Mani uzkāpjam, kad Es viņiem 

pēdējo reizi parādīju Sevi? ─ Tad ir pareizi rakstīts, ka Es nāku no jauna uz mākoņa, un Es to piepildīju. 

1866. gada 1. septembrī Mans Gars nāca uz simboliska mākoņa, lai sagatavotu jūs jaunās mācības 

saņemšanai. Vēlāk, 1884. gadā, Es sāku jums sniegt Savas mācības. Es atnācu nevis kā cilvēks, bet garīgi, 

ierobežots gaismas starā, lai to pašu atstātu uz cilvēka prāta. Tas ir Manas gribas izvēlēts līdzeklis, lai 

runātu ar jums šajā laikā, un Es jums piedēvēšu ticību šim Vārdam, jo tas nebūs Mozus, kas jūs vedīs caur 

tuksnesi uz Apsolīto zemi, nedz arī Kristus kā cilvēks, kas liks jums dzirdēt Viņa Dzīvības Vārdu kā 

pestīšanas un brīvības ceļu. Tagad jūsu ausis sasniedz šo radību cilvēciskā balss, un ir nepieciešams, lai jūs 

garīgi izjustu dievišķo jēgu, kurā Es esmu klātesošs; tādēļ Es jums saku, ka jūsu ticību šim Vārdam Es 

atzīstu, jo tā tiek dota caur nepilnīgām būtnēm." 

Saskaņā ar Dieva gribu pasludinājumi Meksikā turpinājās līdz 1950. gada beigām. Pēdējos 

pasludinājumu perioda gados tika pierakstītas Dievišķā Skolotāja mācības, vēlāk to noraksti tika apkopoti, 

un 1956. gadā no lielā to skaita tika sākts izdot pirmais sējums. Kopumā atlasītās mācības ir 12 sējumi, kas 

sarakstīti spāņu valodā, kurā tās tika sniegtas. Līdz šim vācu valodā ir iztulkoti un izdoti 4 sējumi, un jūs 

turat rokās pēdējo sējumu. 

Tulkotāji 
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Ievads  
Šīs sērijas "Īstā dzīve" IV sējuma ievadvārdi tika rakstīti 1995. gada martā. Saskaņā ar Kristus mācībās 

Meksikā no 1866. līdz 1950. gadam izteiktajām prognozēm, šogad turpināsies dabas katastrofas un 

apmeklējumi visā pasaulē, kas kulminēs nākamajos gados. 

Jau 1995. gada sākumā turpinājās iepriekšējo gadu dabas katastrofu sērija, jo jau pirmajās nedēļās 

Japānā, Kobes un Osakas pilsētu rajonos, notika spēcīga zemestrīce, kas iznīcināja vairāk nekā 5000 

cilvēku dzīvību un nodarīja lielus postījumus. ─ Ziemeļrietumeiropā straumes izplūda no savilkušajām 

upju gultnēm, applūdinot laukus, ciemus un pilsētas, izraisot vairākus nāves gadījumus un ievērojamus 

materiālos zaudējumus. ─ Pasaulē plosās daudzi kari, kas ir lokāli un dažkārt mazpazīstami, bet vēl 

nežēlīgāk skar civiliedzīvotājus. Neārstējamas slimības prasa daudz dzīvību, jo īpaši jaunattīstības valstīs. 

─ Bagātīgajās industriālajās valstīs aizvien vairāk izplatās bezdarbs, kuram vēl nav atrasts ārstēšanas 

līdzeklis. Un kopumā cilvēku vidū valda liels nemiers. 

Šie apstākļi un notikumi nekad agrāk nav bijuši tik daudzveidīgi un nežēlīgi, un nav brīnums, ka arvien 

vairāk cilvēku sev uzdod jautājumu: kas ir noticis uz mūsu zemes? Jo šie notikumi vairs nav normāli. 

Jau apmēram pirms 50 gadiem Kristus pravietiski atbildēja uz iepriekš minēto jautājumu Savās 

atklāsmēs Meksikā, un no šī IV sējuma tiks citēts Kristus paziņojums šajā sakarā: 

U 100, 5-7: "Cilvēce, es meklēju jūsu izlīgumu. Jūs nedzīvojat Manā likumā. Tiek sagrauta harmonija 

starp jums un jūsu Dievu un visām radītajām lietām. Jūs nemīlat viens otru kā brāļi un māsas, un tas ir 

laimes noslēpums, ko Jēzus jums atklāja. Bet, ja jūs esat zaudējuši harmoniju savā starpā, ─ vai domājat, 

ka varat to saglabāt ar radības dabas valstībām? (6) Cilvēka roka pati sev ir uzlikusi sodu. Viņa smadzenēs 

plosās vētra, viņa sirdī plosās vētra, un tas viss izpaužas arī dabā. Viņas stihijas ir atraisījušās, gadalaiki 

kļūst nedraudzīgi, sākas un vairojas sērgas, un tas notiek tāpēc, ka jūsu grēki pieaug un izraisa slimības, un 

tāpēc, ka muļķīgā un augstprātīgā zinātne neatzīst kārtību, ko noteicis Radītājs. (7) Ja es jums to teiktu, jūs 

neticētu. Tāpēc ir nepieciešams, lai jūs varētu ar savām rokām satvert savu darbu rezultātu, lai jūs varētu 

būt vīlušies tajos. Tieši tagad tu esi sasniedzis to brīdi savā dzīvē, kad piedzīvo visa, ko esi sējis, 

rezultātu." 

Zeme piedzīvo Dievišķā Taisnīguma periodu, kurā cilvēcei ir jānovāc savas ļaunuma sēklas. Caur to tā 

piedzīvo savu attīrīšanos, jo tai ir jāmainās un jāatrod ceļš atpakaļ pie Dieva. Zemes virsma piedzīvos 

pārmaiņas, un daudzi cilvēki zaudēs dzīvību, taču planēta nepazudīs. 

Pēc spēcīgās attīrošās vētras atkal parādīsies miera varavīksne. Šeit ir vēl viens Kristus izteikums no IV 

sējuma: 

U 87, 9: "Cilvēki, palieciet nemainīgi pie Manas mācības, un patiesi Es jums saku: trīs paaudzes pēc 

jūsu paaudzes jūsu pēcnācēju gars būs sasniedzis lielu garīgumu. Meklējiet patiesu pacēlumu, un pēc tam 

tā darīs visa cilvēce, jo jūsu pasaule nav lemta mūžīgi būt asaru ieleja, grēka zeme, netiklības un kara elle. 

Tā Kunga diena jau ir ar jums, Mans taisnības zobens iznīcinās postu. Kas notiks, kad es iznīcināšu 

ļaunuma sēklu, netikumu un lepnumu? ─ un tā vietā piedāvāt patvērumu miera, saskaņas, atjaunošanās un 

patiesas ticības sēklai Man? Pasaulei būs jāmainās; cilvēks mainīsies, kad viņa garīgā uzticība Dievam un 

viņa dzīve kļūs labāka." 

Tulkotāji  



 

8 

Instrukcija 83  
1 Šis ir laiks, kad, kā jums pravieši pasludināja, katra acs Mani redzēs; tagad Es piebilstu: šis ir laiks, 

kad katra auss Mani dzirdēs un katra smadzene sapratīs Manus pasludinājumus. 

2 Gars tagad spēj interpretēt daudzas mācības un iedziļināties daudzos noslēpumos; tas vairs nav 

pirmo laiku zīdainis, no kura man bija jāslēpj daudzas mācības, lai tas nesapinoties, un kuram man bija 

jāatklāj visi noslēpumi, kas tam tika atklāti ar simbolisku tēlu palīdzību, lai tas varētu uzsākt garīgo ceļu. 

3 Katrs laikmets ir gaisma, jauna mācība, un, ja Es esmu paildzinājis pašreizējo attīstības posmu, tad 

tas ir tādēļ, lai dotu lielajām garīgo būtņu masām iespēju iet pa zemes ceļu, lai izprastu Manu Mācību un 

sekotu Maniem norādījumiem; tādējādi tās pavirzīsies soli uz priekšu patiesās dzīves ceļā. 

4 Mans jaunais Vārds ļaus jums saprast daudz ko no jūsu pagātnes, un šī sapratne būs lukturis, kas 

izgaismos jūsu garīgo ceļu. Tāpēc Es jums esmu daudzkārt sacījis: "Paceliet sejas augšup un apzinieties 

laiku, kurā dzīvojat!" Tikai tā jūs varēsiet lietderīgi izmantot dzīves laiku, ko Es jums uzticēju uz zemes. 

5 Daudzos cilvēkos garīgie labumi, spējas un iespējas ir palikušas nepamodinātas, citos tās ir tikai 

vāji attīstījušās, bet tagad Mana Dievišķā Gaisma ir atnākusi un ir uzmodinājusi viņu miegā esošos garus, 

lai paceltu tos uz augstāku dzīvi, caur kuru tie var Mani izprast pilnīgāk. 

Izpētiet Manu Mācību un pasakiet Man, vai šo Mācību varētu iekļaut kādā no jūsu reliģijām; Es jums 

esmu atklājis tās visaptverošās iezīmes un universālo nozīmi, kas neaprobežojas tikai ar daļu cilvēces vai 

(noteiktām) tautām, bet pārsniedz jūsu pasaules planētas orbītu, ietverot bezgalību ar visām tās dzīvības 

pasaulēm, kur - tāpat kā šajā pasaulē - dzīvo arī Dieva bērni. 

6 Mācekļi: Pamodieties, atveriet savas garīgās acis, dzirdiet Manu Vārdu, iedziļinieties tā jēgā un tad 

nesiet labo vēsti saviem brāļiem. Bet pārliecinieties, ka jūsu vēstījumā vienmēr ir patiesība un sirsnība, ar 

kādu Es pie jums nācu. Tad jūs maigi pamodināsiet no miega visus tos, kas ir aizmiguši, tāpat kā Es 

pamodināju jūs. 

7 Nāciet pie Manis, mīļotā tauta, nāciet pie Manis, lai atpūstos no zemes darba. Jūsu sirds atveras, lai 

saņemtu Manu mīlestību un spēku, un Es jūs pieņemu un svētīju. 

8 Es vēlos, lai jūs dzīvotu ar modru garu šajā materiālisma laikmetā, kurā tiek nicinātas visas garīgās 

izpausmes, neatceroties, ka cilvēka būtiskā daļa ir gars un ka šajā dzīvē tam ir jākļūst spēcīgam un jākāpj 

augšup, pateicoties saviem nopelniem. 

9 Tā ir Mana Griba, lai jūs, kurus Es esmu ietērpis Savā Mīlestībā, mācītu un atmodinātu jūsu brāļos 

ticību un uzticību Man. Es neņemšu vērā viņu vienaldzību un mīlestības trūkumu pret Manu Garu. 

Neviens nespēs pārraut svētās saites, kas saista cilvēku ar Mani, un neviens nespēs aizkavēt Mani mīlēt 

jūs. Kāpēc cilvēki, neraugoties uz savām sāpēm, nav Mani meklējuši? Viņu vārdi un darbi aizskar Manas 

tēvišķās jūtas, viņi nenovērtē Manu mīlestību un nejūt Manu svētību. 

10 Risinājums visām problēmām, kas moka jūsu brāļus, ir jūsos pašos. Es jums esmu devis miera 

atslēgu, lai jūsu starpā valdītu izpalīdzība un mīlestība. Jūs visi varat piesaistīt Manu Garu un sajust Manu 

dievišķo ietekmi, kad jūs Mani piesaucat ar mīlestību. 

11 Es vēlos redzēt, ka pēc cīņas jūs smaidāt ar gandarījumu. Es gribu, lai jūs jūtat, ka esmu bijis jums 

ļoti tuvs. Nesūdzies Man, ja tagadējie laiki ir nedraudzīgi; ja tu būtu palicis tikumīgs, sāpes nebūtu 

ievainojušas tavu sirdi un tu nebūtu paklupis. Es esmu jūs sūtījis, lai piepildītu mīlestības likteni, ko jūs vēl 

neesat sapratuši. 

12 Tuvojas laiks, kad jums vajadzētu sākt strādāt citās valstīs. Lūdzieties un sargājiet par visām 

tautām jau tagad, jo jūs ar tām saista pienākumi, kas jums ir jāpilda. Jūsu lūgšana apgaismos un glābs 

dvēseles. 

13 Kā jūs varat mierīgi noskatīties, kā jūsu brāļi atgriežas garīgajā ielejā ar materiālismu un sāpēm, ko 

viņi ir uzkrājuši uz zemes, kas dziļi iespiedušās viņos? Daudzi no viņiem iemiesosies vēlreiz un tad ļaus 

jums redzēt viņu nepaklausības radīto ciešanu sekas. Tad jūs uzzināsiet, ka dvēseles cīņa beidzas tikai tad, 

kad tā ir sevi pilnveidojusi. 

14 Uzticieties savam laipnajam Skolotājam, kas jūs vedīs patiesības ceļā, lai kur jūs atrastos. Vieni ir 

ceļa sākumā, citi tā beigās, bet visus jūs vadu Es. 
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15 Manas jaunās dievišķās atklāsmes šajā laikā pārsteigs cilvēku garu, lai gan patiesībā Es jums saku, 

ka viņu pārsteigums būs nepamatots, jo tas ir visdabiskāk, ka gars savā attīstības ceļā pamazām saņem 

augļus. 

16 Es esmu tas, kuram bija jāseko jums pa ceļiem, pa kuriem esat gājuši, lai jūs izglābtu no briesmām 

un pasargātu no pazušanas. Kad jūs sekosiet Man, iedrošināti tās balss, kas teica Sīmanim, Andrejam un 

Jānim: "Atstājiet savas laivas un tīklus un sekojiet Man!" 

17 Cīņa ir apmetusies tavā sirdī, tu dzirdi Manu balsi, kas skar tavu garu un caur tavu sirdsapziņu tev 

saka: seko Man, kamēr miesa un pasaule ļoti ietekmē dvēseli. 

18 Man ir pareizi, ka šī iekšējā cīņa pastāv, jo tas nozīmē, ka jūs joprojām saglabājat mīlestību pret 

Mani, neraugoties uz kārdinājumiem, kuriem jūtaties pakļauti uz zemes, un jūs protat sadzirdēt gara balsi, 

kas pieprasa savas tiesības no pasaules un miesas. Bet bēdas tiem, kas nejūt sevī šo pretestību, jo viņu 

sirds būs auksta kā kaps, kurā glabājas mirušais! 

19 Visu, kas notiek tagad, ir izteikuši un pierakstījuši Mani pravieši. Meklējiet šos Svētos Rakstus, un 

jūs atradīsiet visu to, ko jūs šobrīd piedzīvojat pasaulē, paredzamo vēsturi. Taču es jums saku, ka vēl 

gaidāmi notikumi, kas tajos laikos netika pravietoti, jo Kungs bija paturējis šos pravietojumus, lai tos 

atklātu šajā laikā ar cilvēka saprašanas orgānu palīdzību. 

20 Varbūt jūs ticat, ka viss jau ir iepriekš pateikts un ka uz zemes vairs nebūs praviešu? 

21 Saprotiet, ka Es esmu nācis atklāt jums daudzus pravietojumus, kas piepildīsies rīt, un ka Es to 

esmu darījis caur būtnēm, kuru prāts ir maz izglītots un kuru vārdi nav izvēlēti, lai sniegtu jums Mana 

spēka pierādījumus. Dažus no šiem pravietojumiem, kas nāk no tik vienkāršām lūpām, jūs jau esat 

redzējuši piepildāmies, un nākotnē cilvēce redzēs, kā piepildīsies visi pārējie, izņemot pēdējo. 

22 Dārgie mācekļi, atsvaidziniet sevi ar šo garīguma gaisotni, kas jūs ieskauj Mana pasludinājuma 

īsajos periodos. Baudiet šo maizi un stipriniet sevi ar to, jo drīz jūs vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu. Es jūs 

atstāju piepildītus ar Savu žēlastību un Savu mīlestību, lai jūs steigtos izplatīt labo vēsti, ko Es jums esmu 

atnesis šajā Trešajā Laikā. 

23 Rūpējieties, lai jūsu sirdī, šajā traukā, vienmēr būtu tīrība, un jums vajadzētu uzturēt to tikpat tīru 

gan no iekšpuses, gan no ārpuses, jo tieši tur Mana mīlestība iemājo kā mūžīgās dzīvības ūdens. 

24 Saglabājiet šīs savas tikšanās un dariet no tām Svēto Komūniju. Nedomājiet, ka Mans Gars ir tālu 

no Maniem mācekļiem, jo jūs redzat, ka Es atkāpjos no sava Vārda jūsu vidū. Vienmēr atstājiet vietu pie 

galda Skolotājam, jo Es vienmēr vadīšu jūsu sapulces un izdalīšu garīgo maizi katram no jums, bet Es 

jums saku, ka šī vieta būs jūsu sirdī. 

25 Jūsu liecība par Manu atgriešanos kļūs skaļāka, un tad jūs redzēsiet, kā cilvēku masas celsies no 

visām pusēm un dzirdēsiet tos sakām: "Kungs ir atnācis "uz mākoņa", kā Viņš mums bija paziņojis; Viņš 

ir sūtījis pie mums Savus ļaudis, un mēs esam apvienojušies ar Viņu. 

26 Ak, jūs, daudzie cilvēki, kas dzirdat Mani šajos brīžos, jūs nezināt, kuri no jums būs Mani rītdienas 

vēstneši! Cilvēki viņus uzklausīs, bet vēstneši negaidīs no viņiem ne atlīdzību, ne glaimojošus vārdus; viņi 

dosies izkliedēt Manu sēklu pa visu pasauli, skatienu pievērsuši Kungam. 

27 Maniem vēstnešiem nebūs jāpaļaujas tikai uz saviem spēkiem, citādi viņi drīz vien tiktu sakauti 

kaujā; viņi tiks apgādāti ar augstāku varu un lielāku spēku, kas neļaus viņiem nogurt un padarīs tos 

neuzvaramus. 

28 Manis sūtītais cilvēks nekad nav bijis viens kaujā, viņu ir pavadījuši un sargājuši gaismas būtņu 

leģioni. Lai neviens nešaubās un nebaidās, kad tuvojas sludināšanas un sējas stunda, jo Mana mīlestība būs 

ar jums, lai dotu jums drosmi, ticību un spēku. 

29 Sestais zīmogs ir atraisīts, un tā gaismu ir ieraudzījuši vienkāršie cilvēki, pazemīgie, tie, kas ir tīras 

sirds. Lukturis ir iedegts, bet cilvēce joprojām guļ, un šī tauta šeit vēl nav sapratusi saņemtās 

manifestācijas nozīmi, tāpēc viņi baidās to darīt zināmu pasaulei. Vismaz lai šīs strūklakas ūdens nekļūst 

duļķains, lai nogurušie un izslāpušie ceļinieki, atnākuši pie tevis, varētu remdēt savas slāpes un atzīt, ka tas 

ir tīrs. 

30 Jūs esat pieraduši pie šī koka ēnas un baidāties iet pa ceļiem, kas ved pie citām tautām un 

reģioniem. Bet es jums saku, lai jūs negaidītu, kad iestāsies nakts, lai dalītos ar labajām ziņām, jo tad visi 

gulēs. Ejiet dienas gaismā, lai jūsu darbos nebūtu noslēpumu. Neesiet pārsteidzīgi, bet ikreiz, kad 
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gatavojaties, speriet soli uz priekšu, jo tuvojas jūsu cīņas stunda. Kas domā, ka ir sagatavojies un ir pāragri 

devies ceļā, to Es apturēšu ar pārbaudījumiem, kurus Es nostādīšu viņam ceļā, lai viņš saprastu, ka vēl 

nejūt Manu Darbu savā sirdī, ka nav to pietiekami izpētījis, lai to pasludinātu, ka viņa sirdī nerodas 

mīlestības jūtas un viņa gars nav pietiekami nostiprināts, lai izturētu vētras. Jūsu vidū ir daudz piemēru, 

kas ir tie, kuri paši no savas gribas ir devušies ceļā un nav paklausījuši Maniem pavēlēm. Viņi ir krituši 

savos ceļos, un viņu atgriešanās ir bijusi bēdīga. Kāpēc tad jūs kļūstat nepateicīgi Manai gādīgajai 

mīlestībai? 

31 Kad vieni no jums bija noguruši no dzīves, citi bija apmaldījušies neskaidros ceļos, bet vēl citi bija 

nogrimuši dubļos - Kas jums sniedza palīdzību? Varbūt tas bija cilvēks? Nē, mācekļi, tas, kas jūs pacēla, 

bija šis Vārds, kas dod dzīvību un cerību. To, kas jūs bijāt, pirms saņēmāt Manu Gaismu, Es neesmu jums 

piešķīris. Bet par to, ko jūs tagad darāt, man ir jāuzņemas atbildība. Tu zini, ka Mans skatiens atklāja to, 

kurš slēpa savu roku, kas aptraipīta ar brāļu asinīm, to, kurš slēpa "atlauzto rožu ziedlapiņas", un to, kurš 

centās slēpt zādzību vai laulības pārkāpšanu savā sirdī: Es visu redzēju, un pār mēteli, ar kuru jūs centāties 

noslēpt savu negodu, Es izklāju Savas žēlastības plīvuru, lai neviens cits, kā vien Es jūs tiesātu, un ar 

piedošanu un mīlestību Es jūs pārveidoju un šķīstīju. 

32 Saskaroties ar šo balsi, jums vajadzēja pamosties, un, saskaroties ar neredzamo klātbūtni Tā, kurš 

ar jums runā, jums vajadzēja ticēt. Es jums atkal saku: svētīgi tie, kas ir ticējuši, neredzēdami. 

33 Sieviešu sirdis dziļi saviļņoja Dievišķās Mātes balss, un katrs Marijas vārds bija kā rasas piliens uz 

ciešanu nomāktajām sirdīm. Bet jaunās meitenes, sievas, mātes, atraitnes, atraitnes un arī novecojušās 

puķes tika aizvestas uz brīnišķīgo Jaunavas dārzu, un no tām visām izdalījās jauns aromāts. 

34 Kad jūs būsiet gatavi nest mācības, ko esat saņēmuši, citām tautām? Apzinieties, ka šīs cilvēces 

sirdī vēl nav sadīgusi mīlestības un garīguma sēkla. Cilvēku dzīvē valda fanātisms - reliģiskais fanātisms, 

rasu fanātisms, fanātisms pasaules slavas un varas dēļ un fanātisms paša cilvēka dēļ. 

35 Ir nepieciešams, lai jūs katru dienu uzlabotu savu dzīvi, lai jūs kļūtu par piemēru un pamudinājumu 

jūsu tuvāko dzīvē: pildiet misiju, ko jūsu Tēvs jums ir uzticējis, jo Es jums dāvāšu, lai jūs redzētu 

piepildītas savas visaugstākās ilgas. 

36 Bet jums ir jāmācās un jāizprot Mana mācība, jo, ja Es jums jautātu par iepriekšējo nodarbību, vai 

jūs varētu to atkārtot? Patiesi es jums saku: Nē, bet nešaubies, jo šodien es tev nesu vēl vienu, kas 

atgādinās tev iepriekšējo un palīdzēs tev to saprast. Tāds ir jūsu Skolotājs, ietērpts pacietībā un mīlestībā. 

37 Otrajā Laikmetā Dievišķais Vārds kļuva par cilvēku, lai Viņa mācība būtu dzirdama uz zemes; šajā 

Laikmetā Vārds ir gaisma, kas nolaižas uz cilvēka saprašanas orgāniem un uzplaukst Dzīvības Vārdā. 

38 Pravietis Jānis pasludināja Manu atnākšanu tajā laikā; tagad Elija sagatavo Manu garīgo 

parādīšanos šajā laikā, darot sevi zināmu cilvēkiem garīgi; bet patiesi Es jums saku: gan viens, gan otrs 

vēstnesis ir viens un tas pats Gars. 

39 Katrs jaunais laikmets jums bija saistīts ar atklāsmēm, kas izskaidroja pagātnes notikumus, kurus 

jūs vēl nesapratāt. Pēdējā raža sniegs jums patieso gudrību. 

40 Kamēr turpinās Mana izpausme caur šiem balss nesējiem, Es netiksšu atpazīts visā pasaulē; ir 

jāpaiet zināmam laikam, Manu vēstnešu sirdīm ir jāattīrās, un tad šī vēsts varēs sasniegt cilvēci, brīva no 

materiālās ietekmes. 

41 Šī mācība ir ceļš uz mūžīgo dzīvību; ikviens, kurš šajā mācībā atklās pacilājošu spēku un pilnību, 

zinās, kā to apvienot ar to, ko Es jums mācīju, kad Es biju uz zemes, jo tās būtība ir viena un tā pati. 

42 Tie, kas nezina, kā atrast patiesību, kas ietverta Manā mācībā, pat varēs pārliecināties, ka šī mācība 

neved uz to pašu mērķi, ko Jēzus mācība; dvēseles, kuras apžilbinājusi slikta interpretācija vai sajaucis 

reliģiskais fanātisms, nespēs uzreiz aptvert šo atklāsmju patiesību. Viņiem būs jāiziet cauri pārbaudījumu 

ceļam, lai atteiktos no materiālā domāšanas veida, kas neļauj viņiem saprast un pildīt Manu bausli, kurš 

māca mīlēt vienam otru. 

43 Es, Skolotājs, esmu vienīgais, kas var jums atklāt, ka tieši šobrīd miljoniem un miljoniem būtņu iet 

cauri sāpīgajam pārbaudījumu, pārdzīvojumu un atmodas ceļam, lai viņu acis atvērtos un meklētu 

apvāršņus, kas pārsniedz to, ko viņu sirdis un prāti ir spējuši radīt. 

44 "Es esmu izslāpis," Es jums no jauna saku, "izslāpis pēc jūsu pacēluma un jūsu mīlestības." Bet 

neviens Manām lūpām neiedod ūdeni, kas to varētu remdēt, drīzāk Es esmu spiests uzturēt brūci Manā 

pusē atvērtu un svaigu, lai tā nepārstāj izliet dzīvības ūdeni uz pasauli. 
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45 Šis ir lielās cīņas laiks, ko pravieši aprakstīja savos garīgajos sapņos un vīzijās; laiks, kad cilvēki 

pretstatīs savu vardarbību Manam Likumam, kad katra materiālā vai garīgā būtne, kas savā sirdī glabā 

egoismu, celsies cīņā pret Manu taisnīgumu. Mans zobens ir gatavs, tas nav ierocis, kas soda vai nogalina  

- tas ir zobens, kas cīņā par glābšanu tam, kurš iet bojā kā upuris pats no sevis, pacels viņu ar tādu spēku, 

ka reizēm pat viņa miesa iet bojā, lai ļautu viņam sasniegt mūžīgo gara dzīvi. 

46 Uztveriet šīs mācības pareizi, un jūs nebūsiet apjukuši, bet sapratīsiet daudzu briesmīgo 

pārbaudījumu iemeslu, kurus cilvēce piedzīvo un kurus jūs nespējat izskaidrot. 

47 Manas parādīšanās mērķis ir aizvest jūsu garu no ciešanu ceļa. Es esmu uzstājīgi aicinājis, līdz jūs 

atvērāt savas sirds durvis; tad Es varēju likt jums sajust Manas svētības un Mana miera maigumu, un jūs 

iesaucāties: Cik tuvs man bija Kungs! 

48 Rīt tu nesīsi šo labo vēsti cilvēcei, kas domāja, ka tā ir tālu no sava Kunga, jo, kad tā runā par 

Dievu, tā to dara kā par kaut ko nepieejamu, nesaprotamu un nepieejamu. 

49 Cilvēces priekšstats par Mani ir bērnišķīgs, jo tā nav spējusi aptvert atklāsmes, ko Es tai nemitīgi 

esmu devis. Cilvēkam, kurš zina, kā sagatavoties, Es esmu redzams un taustāms, Es esmu klātesošs visur; 

bet tam, kuram nav jūtīguma, jo materiālisms viņu ir nocietinājis, ir grūti aptvert, ka Es eksistēju, un viņš 

jūt, ka Es esmu neizmērojami tālu, ka Mani nav iespējams sajust vai redzēt. 

50 Cilvēkam ir jāzina, ka viņš nes Mani sevī, ka viņa garā un sirdsapziņas gaismā ir Dievišķā 

klātbūtne. 

51 Kad cilvēce saņems Manu jauno vēsti, tā izjutīs prieka sajūtu, kas liks tai atgriezties pie garīguma, 

caur kuru tā jutīsies tuvāk savam Kungam. 

52 Viens no iemesliem, kādēļ Es esmu kļuvis dzirdams materiālā veidā, lai parādītu Sevi šajā laikā, 

bija tas, lai jūs sajustu, ka Es nevaru būt tālu no neviena no Saviem bērniem un ka arī garīgā Dzīve nav 

tālu no jums. Lai jums to parādītu, Es pieļāvu garīgās pasaules izpausmi un klātbūtni jūsu vidū. 

53 Tie ir darbi, kurus tikai es varu un drīkst darīt, neņemot vērā cilvēku spriedumus par tiem. Es zinu, 

ka galu galā visi atzīs Manus darbus par pilnīgiem. 

54 Visu to izpausmju kopums, kas jums ir bijušas šajā laikā, tiks pētīts ar vislielāko interesi, un tajās 

cilvēce atradīs lielās patiesības un lielās atklāsmes, jo Manā Darbā nekas nav mazs. 

55 Uzticieties, ka šis Vārds nostādīs jūs uz droša ceļa, jo, ja reiz Jēzus gāja garām un daudzi Viņu 

nejuta, tad tagad sagatavojiet savu sirdi, lai saņemtu dzīvības būtību, ko Es esmu atnesusi cilvēcei. 

Apsolījumu atgriezties, ko Es devu saviem apustuļiem, Es esmu piepildījis, bet Man vēl ir daudz mācību, 

ar kurām Man ar jums jādalās. 

56 Kāpēc Es daru Sevi zināmu starp neizglītotajiem, neveiklajiem un grēciniekiem? Patiesi, Es jums 

to darīju zināmu tajās dienās, ka Mana atnākšana notiks tad, kad pasaulē būs liela korupcija.  

57 Arī jums ir pasludināts liels apjukums, un tas tuvojas; ir nepieciešams, lai tad būtu spilgta bāka, 

kas orientētu bēgļus, lai viņi varētu atrast pareizo ceļu. Bet patiesi, Es jums saku, šī bāka jau ir iedegusi 

savu gaismu un apgaismo pasauli: Es esmu Tas, kas tuvojas cilvēka sirdij, lai liktu viņam sadzirdēt Manu 

balsi. 

58 Atkal Es jums saku, ka tas, kas tur Manu Vārdu un seko Manai mācībai, tiks glābts. 

59 Es neesmu nācis, lai izraisītu cilvēku vidū reliģisku fanātismu; Mana Doktrīna ir ļoti tālu no viltus 

mācību sludināšanas; Es vēlos uzlabojumu, ticību, labdarību, garīgumu. Fanātisms ir tumšs pārsējs acu 

priekšā, neveselīga kaislība, tumsa. Uzmanieties, lai šī ļaunā sēkla neiekļūst jūsu sirdī. Atcerieties, ka 

fanātismam dažkārt ir mīlestības izskats. 

60 Saprotiet, ka šī tumsa ir skārusi cilvēci šajā laikā. Apzinieties, ka, lai gan pagānu tautas ir 

izzudušas no zemes virsas un lielākā daļa cilvēces apliecina, ka pielūdz patieso Dievu, cilvēki Mani 

nepazīst un nemīl, jo viņu kari, naids un harmonijas trūkums liecina, ka viņi vēl neļauj Man dzīvot savās 

sirdīs. 

61 Virs šī reliģiskā fanātisma un elkdievības tumsas tuvojas lieli vētras, kas attīrīs šīs cilvēces garīgo 

kultu. Kad šis darbs būs paveikts, miera varavīksne spīdēs bezgalībā. 

62 Tikai Mana balss savā dievišķajā taisnīgumā var jums pateikt, ka jūs neesat izpildījuši savu misiju 

ne uz zemes, ne garīgajā telpā, kad gājāt caur to. 
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63 Man nav nekādu šķēršļu, lai sazinātos ar cilvēkiem un darītu tiem zināmu Savu gribu. Redzi, 

Manām izpausmēm nebija vajadzīgi taisni cilvēki, jo Es jums devu Savu Vārdu caur grēciniekiem, un tajā 

jūs varat atrast vēl citus pierādījumus par Manu spēku un žēlastību. 

64 Es vēlos, lai ikviens, kuru sasniedz šī vēsts, attīrītu sevi šeit, uz zemes, praktizējot šo debesu 

mācību, lai, atgriežoties aizsaulē, viņš to darītu ar jau šķīstu dvēseli. 

65 Katrs vārds, kas nāk no Manis, ir mūžīgā dzīvība. Šodien jūs to saņemat ar cilvēka balss nesēja 

starpniecību. 

66 Es jums saku, ka tā ir laba zīme, ka šobrīd jūs ar sava saprašanas orgāna starpniecību esat 

sazinājušies ar Tēvu; taču jums arī jāzina, ka šī forma nav ne mērķis, ne pilnības virsotne, ka agrāk un 

visos laikos Kungs ir runājis ar pasauli caur cilvēku mutēm. Tomēr šī izpausme šeit, materiālisma 

nomāktās cilvēces un pret garīgo nejūtīgās pasaules vidū, ir brīnums, ko cilvēki tikai rīt piedēvēs 

mīlestībai, ko Dievs izjūt pret jums; bet tas ir arī pierādījums tam, ka cilvēka gars jūt impulsu garīgi 

pacelties. 

67 Šis ir jaunā laikmeta rītausma; pirmie stari sāk modināt cilvēkus. Kad jūsu ticība un garīgais 

pacēlums aptvers Mani ar dziļāku izpratni nekā to, ko jūs patlaban vēl uzskatāt par taisnīgu, mūžīgu un 

perfektu, tad jūs ieraudzīsiet Mani bezgalībā, jo Es sūtīšu Savu gaismu visām būtnēm. 

68 Mana Dievišķība būs jūsu garam kā gaisma pusdienlaikā. Tāpat kā zvaigzne, kas apgaismo 

Visumu un dod tam dzīvību, tā spīdēs savā zenītā. Un sirdis, esot vienotībā ar Tēvu, saņems Viņa 

dievišķos starus tieši caur garu pilnīgu kopību ar garu, kas ir mērķis un ideāls harmonijai starp Tēvu un 

bērniem, kā arī starp brāļiem un māsām. 

69 Cilvēki, man jums jājautā: ko jūs esat darījuši ar sēklu, ko es jums uzticēju? Ko jūs esat sējuši 

savos laukos? Vai jūs esat atbrīvojuši ceļus, lai jūsu brāļi varētu nākt pie Manis? Liels ir tas ļaužu pulks, 

kas klausās Mani šajā laikā, bet maza ir tā daļa, kas seko Man patiesībā. Es ielūkojos jūsu sirds dziļumos 

un saku jums: neprasiet Mani kā Tiesnesi, vienmēr meklējiet Mani kā Tēvu un kā Skolotāju, tad Es jums 

atvēršu Savu slepeno dārgumu un jūs jutīsieties droši. 

70 Savas jaunās atnākšanas laikā, tāpat kā iepriekšējos laikos, Es esmu atstājis atvērtu Savu dārgumu, 

lai atklātu jums daudzas mācības, jo Tēvs priecājas, kad Viņš atklāj jaunas mācības Saviem bērniem. Bet 

bēdas jums, ja arī jūs, saņēmuši Manus dievišķos baušļus, tos aizmirstat vai nepilda mīlestības trūkuma 

dēļ, jo tad jūs pārvērstu savu Tēvu par tiesnesi! 

71 Kā Marija raudāja par tavu postu! Cik daudz tu esi parādā viņas maigumam un mīlestībai! Gan 

tiem, kas Viņu aicina, gan tiem, kas Viņu neatzīst, viņa visiem liek sajust Viņas mātes siltumu un 

bezgalīgo prieku, ko sniedz viņas glāsti. Patiesi, Es jums saku, pirms dvēseles nonāk pie Manis, tām savā 

ceļā jāatrod Marija, Dievišķā Māte. 

72 Šajā laikā jums ir arī gans. Tāpat kā Mozus, kas jūs izveda no Ēģiptes un vienotus aizveda caur 

tuksnesi līdz Sinaja kalna pakājē, lai jūs dzirdētu Tēva balsi un saņemtu Viņa Bauslību, tā arī Elija jūs šajā 

laikā ir izvēlējies no dažādiem zemes nostūriem, lai garīgās sagatavošanās ceļā jūs aizvestu līdz jaunā 

kalna pakājē, no kura jūs dzirdēsiet Manu Dievišķo balsi un saņemsiet Manu atklāsmi. 

73 Lūk, šeit ir Elija, tas, kuru mācekļi redzēja kopā ar Mozu un Jēzu garīgā vīzijā uz Taboras kalna. 

Šis ir viņa laiks. Stipriniet savu garu Viņa klātbūtnes siltumā un atmodiniet cerību. 

74 Patiesi, Es jums saku, ka šis izšķiršanās laiks uz zemes ir izšķirošs arī visam Visumam, un, kamēr 

Es runāju ar jums šajā formā, Es sajūtu Sevi arī citās pasaulēs un sfērās. Mans Gars ir visur klātesošs. 

75 Lūdzieties, cilvēki, ar miera garu un domām, lai jūs varētu uzvarēt kārdinājumus. Neapmierinieties 

ar mieru savās mājās vai savā valstī. Strādājiet par visu savu brāļu mieru. "Mīliet cits citu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 84  
1 Es neesmu jūs uzskatījis ne par lieliem, ne par maziem, šajā laikā esmu runājis ar jums visiem kā 

ar bērniem, kurus es mīlu vienādi. Meklējiet Manas mācības garīgo saturu un izplatiet to, un, jo vairāk jūs 

to nodosiet saviem brāļiem, jo vairāk jums tiks dots. 

2 Mana žēlsirdība palīdz jums panest sāpes, kas saistītas ar jūsu izpirkšanu, caur kuru jūs šķīstāt savu 

dvēseli. Saglabājiet garīgā pacēluma stāvokli, cik vien spējat, lai Manā klātbūtnē jūs no jauna neizplūstu 

asarās. 

3 No dažādām vietām ir nākuši ļaužu pūļi, kas meklē Manu Vārdu; tie nes Manas priekšā savas 

bēdas un ikdienas vajadzības. Es redzu ciešanas un bēdas, ko pārdzīvo tautas, un es jūs lūdzu, lai jūs ar 

savu dziļi izjusto un līdzjūtības pilno lūgšanu sūtītu tām miera vēsti. Aizlūdziet par saviem brāļiem un 

māsām: "Lūdziet, un jums tiks dots". 

4 Ja jums ir ticība Man un paļāvība uz Manu Vārdu, tad karš neieies šajā tautā, un tas būs vēl viens 

apliecinājums tam, ka Mans Dievišķais Gars ir nolaidies pār jums. Lai tavā ceļā notiktu brīnumi, tev ir 

jāiegūst šādi nopelni: (morālā) atjaunošanās, lūgšana, žēlsirdība, labā griba un mīlestība pret brāļiem. 

5 Jūs, kas veidojat kopienu, kurai ir lemts liecināt un apliecināt Manu parādīšanos šajā laikā, 

nevilcinieties, neļaujiet savai tautai, saviem tirgiem un laukiem redzēt savu brāļu asiņu plūdumu, nedz arī 

liecināt par skumjām vai badu jūsu bērniem. Es dodu jums gaismas ieročus, lai jūs varētu aizsargāties pret 

katru lamatas lamatām. Es jums esmu arī parādījis, kā uzturēt dvēseles un ķermeņa veselību, lai jūs būtu 

stipri. Jā, cilvēki, neturpiniet izaicināt slimības, neaizmirstiet, ka durvis uz tām vienmēr atver 

nepaklausība. Lūdzieties par sevi un par visu cilvēci. Tiem, kas izlej asaras par tām tautām, kuras piedzīvo 

smagus pārbaudījumus, es saku, ka miers atgriezīsies pie tām no jauna. No tiem, kas šodien viens otru 

nogalina un karo brāļu starpā, Es izaudzināšu tos, kas rīt sludinās un praktizēs mīlestību savā starpā. Mans 

spēks ir liels, nešaubieties par to. Jūs dzīvosiet, lai redzētu, kā Es uz šīs cilvēces drupām uzbūvēšu jaunu 

pasauli, kurā nebūs ne miņas no tā, kas bija grēks. 

6 Ja Es daudzas tautas un cilvēkus esmu saucis par kurliem, tad tikai tāpēc, ka Mana balss zvanīja 

pie visu siržu durvīm, bet tās nesaprata Manu aicinājumu. Tie, kas ir iekrituši kaislību bezdibenī, var 

zaimot Mani šeit, pasaulē, bet, kad viņi būs Manā Klātbūtnē, viņiem būs jāatzīst, ka Es savlaicīgi biju ar 

katru cilvēku un katru tautu, lai tos pamācītu un brīdinātu. Es neesmu jūs noskaņojis pret nevienu, es 

vienmēr jums saku, lai jūsu domas klīst pa pasauli kā miera gars, lai gan es jūs brīdinu, lai jūs neļaujiet 

sevi pievilt svešām mācībām vai viltus solījumiem, lai jūs neļautu savās sirdīs sēt nezāles, nesaskaņas un 

egoismu. Pildiet savu uzdevumu un pārējo atstājiet Man. 

7 Patiesi es jums saku: dabas spēki ir gatavi izlauzties, paklausot dievišķajam taisnīgumam. Viņi 

veiks attīrīšanas darbu. Bet Es jums arī saku: pat ja cilvēce pazudīs no zemes, Mans Vārds un Mana 

Klātbūtne nekad netiks izdzēsti no gara. 

8 Mācekļi, izturiet ņirgāšanos un izsmieklu, līdz pasaule sapratīs, ka jūs neesat kļūdījušies. Es došu 

tai daudz zīmju un pierādījumu, kas liks tai pamosties un atvērt acis gaismai. Bet jums ir jāpieliek pūles, jo 

es neesmu jūs sūtījis pasaulē gulēt. Šodien, kad esat pamodušies sava Skolotāja aicinājumam, jums ir 

maksimāli jāizmanto laiks, lai galu galā jūs varētu parādīt Man bagātīgu savu sēklu ražu. 

9 Nāciet pie Mana mācību vārda un piepildiet savu garu ar gudrību. Haosa, kas valda jūsu pasaulē, 

vidū jūs esat atraduši šo miera oāzi, kur varat dzirdēt eņģeļu balsi, kas jums saka: "Miers virs zemes labas 

gribas cilvēkiem!". 

10 Ja daži no jūsu līdzcilvēkiem apgūst šīs mācības, ļaujiet viņiem to darīt. Mani jaunie mācekļi ir 

izkaisīti cilvēces vidū, un, ja neticīgie jūs izsmej un apmelo, piedodiet viņiem, Es jūs attaisnos. Daudzi no 

tiem, kas šodien jūs nepareizi novērtē, rīt jūs svētīs. savā ceļā vienmēr paturiet prātā piemēru, ko Es jums 

devu Otrajā Laikā; tas palīdzēs jums pacietīgi nest savu krustu. Atcerieties, ka, kamēr Es dzīvoju uz 

zemes, Mani neatpazina, un tikai ilgi pēc Manas pārvērtības Mani atzina cilvēku vidū. 

11 Esiet pacietīgi un saprotoši, jo ne jūs cilvēce atpazīs, bet Mans darbs, Mana mācība, un tā ir 

mūžīga. Jūsu uzdevums ir ar saviem vārdiem un darbiem nodot cilvēkiem vēstījumu, kas atklāj veidu, kā 

viņi var spert soli ceļā uz pilnību. 
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12 Es patiesi alkstos un slāpstu pēc jūsu mīlestības un sapratnes. Jūs visi intuitīvi zināt, ka Es 

eksistēju, bet kas Mani pazīst? Patiesībā jūsu priekšstats par Manu Dievišķību ir izplūdis, jo ar savu rituālu 

un tēlu palīdzību jūs Mani esat ierobežojuši un izkropļojuši. Lai jūs atbrīvotu no šīs kļūdas, Mans Vārds 

turpinās kā neizsīkstoša straume nolaisties jūsu garā līdz laikam, ko noteiks Mana Griba. Lai gan Mana 

mācība un Manas atklāsmes jums atklās, kas jūs esat, kāda ir jūsu izcelsme un kāds ir jūsu galīgais mērķis, 

iepazīstot sevi, jūs labāk iepazīsiet arī savu Tēvu. Es jums saku, ka to, ko Es jums esmu atklājis šajā Vārdā 

un ko Es jums vēl atklāšu, jums nevarētu iemācīt neviens pasaules meistars, lai cik gudrs viņš arī būtu, jo 

tikai Es varu atklāt neaptveramo, kad jums tas ir nepieciešams. 

13 Tādējādi Mana parādīšanās Trešajā Laikā bija kaut kas tāds, ko cilvēce nebija paredzējusi, jo tā 

aizmirsa pravietojumus, bet šodien Es esmu nācis, lai tos piepildītu. Balss nesēju valoda, ar kuras 

palīdzību Es esmu atklājis Sevi cilvēkiem, ir vienkārša, bet šī vārda būtībā ir ietverta Mana mīlestība un 

Mana gudrība. 

14 Tas, kurš izzinās Manu Trešās Ēras Garīgo Doktrīnu un apliecinās to ar saviem darbiem, ar savu 

garu, sirdi un prātu aptvers visu, ko Mana Dievišķība atklājusi pagātnē, un viņa šo mācību interpretācija 

būs pareiza. Mans Likums no jauna celsies cilvēku vidū, lai iznīcinātu visus melus, ko tie ir radījuši, lai 

piesegtu un aizsargātu savu ļaunumu. Dzīvības un Patiesības Grāmata tiks atvērta visu zemes tautu 

priekšā, un neviens nevarēs tās maldināt. 

15 No farizeju sejas nokritīs liekulības maska, un viņu mute, kas vienmēr meloja, piedāvājot glābšanu 

cilvēkiem, mūžīgi klusēs; bet jūs uz viņiem nenorādiet un viņus neatmaskojiet. 

16 Kad Rakstu mācītāji atveda pie Manis laulības pārkāpēju Otrajā Laikā, Es aizskāru katra no viņiem 

garu, publiski tos neizpaužot, bet sajaucot tos ar Savu spriedumu. Mans rādītājpirksts ierakstīja zemes 

putekļos visu to pārkāpumus, kuri pietuvojās, lai redzētu, ko Jēzus uzrakstīja. Tiem no jums, kas klausās, 

bet netic, Es šodien saku: klusējiet un domājiet, kamēr klausāties šo Vārdu, lai vēlāk jūs varētu spriest, tad 

jūs sapratīsiet, ka šajā laikā Es esmu jums devis Savu mīlestību, lai jūs pilienu pa pilienam dzertu šo 

spēku, ko jūs nevarētu atrast savā vidū. Maz ir to, kas seko Man, un Es tos izmantošu, lai izplatītu Savu 

sēklu. 

17 Es esmu visu cilvēku, visu reliģisko kopienu un sektu Dievs, vienīgais, un, kad Es atveru Savu 

slepeno dārgumu lādi un bagātīgi izdalu visiem - kāpēc gan viņiem tur Mani neatpazīt? Neviens cilvēks 

nevar dzīvot bez Dieva idejas, pat ja veids, kā viņš Viņu iedomājas, ir nepilnīgs un viņa pielūgsme Dievam 

ir nepilnīga. Es pieņemu visu Savu bērnu upurus, bet Tēvs tagad vēlas saņemt Viņa cienīgu un pareizu 

veltījumu. 

18 Mana mācība nevienu nepadara vergu, tā tikai cilvēciski un garīgi paceļ jūsu dzīvi. Kas vēlas būt 

patiess Dieva bērns savu darbu dēļ, tas nespēs paturēt pie sevis visu, ko ir saņēmis no Manis. Cik daudz ir 

tādu, kas, apveltīti ar daudzām zināšanām, šķiet gudrības avoti, bet patiesībā sava egoisma dēļ ir tikai 

tumsas bedres! 

19 Esiet Jēzus mācekļi, un jūs būsiet cilvēku brāļi. Izjūtiet, ko darāt un ko runājat. Kas savā sirdī nejūt 

Manu mīlestību, lai nerunā par mīlestību, jo viņš rīkojas nepatiesi. Lai runātu par mīlestību, viņam būtu 

jāgaida, līdz Mana sēkla sadīgst viņa sirdī. Es došu jums pietiekami daudz laika, lai sasniegtu savu 

aprīkošanu, savu pārveidi un pilnīgu pārvērtību. Atcerieties, ka daudzi no jums bija neticīgie, kad atnāca 

šeit, lai dzirdētu šo Vārdu. Manas manifestācijas laikā daži pat ņirgājās un citi ņirgājās par balss nesējiem, 

caur kuriem Es jums runāju tajos brīžos. Bet Es tevi gaidīju, runāju ar tevi caur tavu sirdsapziņu, un pēc 

tam tu ar nožēlas asarām lūdz Mani piedot tev tavas šaubas. Tagad jūs sekojat Man ar nelokāmu ticību, 

neskatoties uz pārbaudījumiem un šķēršļiem, kas bieži vien sastopami jūsu dzīves ceļā. Es esmu sējējs, 

cīnītājs, kas nekad neatpūšas. 

20 Lai sniegtu jums taustāmu pierādījumu par Manu patiesīgumu, Es jums esmu pareģojis daudzus 

notikumus, kas bija tuvu tam, lai notiktu. Tā jūs esat piedzīvojuši kara sākšanos pēc tam, kad Es jums biju 

paziņojis par gaidāmo karu, kad visur vēl valdīja miers. Kad Es jums teicu, ka dabas spēki tiks atraisīti un 

ka tie būs kā draugi vieniem, bet ienaidnieki citiem, kā drīz vien jūs pieredzējāt, kā tas piepildās. Bet es 

esmu arī izpildījis solījumu, ko esmu devis katram no jums viņa dzīves noslēgtībā. Un, ja jūs neredzat, ka 

daudzi Mani pravietojumi piepildās, tas ir tāpēc, ka tie ir doti laikam, kas ir daudzām paaudzēm pēc jums. 

Bet tagad jūs zināt, kas notiks ar šo pasauli, ar cilvēku un viņa dvēseli nākamajos laikos. Jau sen pagātnē 

Es jums pasludināju zīmes, kas vēstīs par pašreizējo laikmetu un Manu jauno atklāsmi; arī vēstneši 
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parādījās nozīmīgi un skaidri, lai apstiprinātu Manu patiesību. Jau tagad Es jums pasludinu tos, kas būs 

pirms garīgās cīņas un pēc tās - miera laiks. Pravietojuma gaisma atkal ir starp cilvēkiem. Mans Vārds ir 

pilns ar pravietojumiem, cilvēki redz nākotni caur sapņiem, vīzijām vai priekšnojautām. Senie pravieši 

pareģoja šī laika praviešus. Tās nav mirāžas, ko jūs redzat, bet jums ir jāvirza savas garīgās dāvanas labā 

veidā, lai Svētā Gara gaisma varētu atspoguļoties jūsos. Jums ir jāsniedz cilvēkiem reāli pierādījumi, un 

tad daudzi noticēs šo pierādījumu dēļ. Vīrieši un sievietes nāks pie šīs tautas lielos daudzumos, citu rasu 

cilvēki, kas runā citās valodās; jūs viņus visus uzņemsiet. Patiesi Es jums saku: Tā kā Tā Kunga namā pie 

Viņa galda nav ne svešinieku, ne svešinieku, tad arī jūs, kas esat Tā Kunga bērni, nedrīkstat novērsties no 

tiem, kas ir jūsu brāļi un māsas. 

21 Es jums parādīšu jūsu uzdevumu. Pieņemiet dzīvi tādu, kādu Es jums to dodu. Ejiet mierīgi soli pa 

solim. Šādā veidā jūs būsiet ievākuši bagātīgu ražu uz zemes, pat ja dzīvosiet uz tās tikai īsu brīdi. Tad jūs 

nebūsiet līdzīgi tiem, kas, lai gan ilgi dzīvojuši uz zemes, ierodas Manā klātbūtnē tikpat nožēlojami un 

kaili, kādi viņi bija, uzsākot dzīves ceļu. 

22 Dariet labus darbus savā dzīvē, kuriem ir garīgs saturs vai mērķis. Dariet daudzus darbus, kas nav 

zināmi vai redzami, jo tie tiek darīti ar sirdi. 

23 Glabājiet Manu pamācību grāmatu savā priekšā, neļaujiet tās mācībām iet garām bez ievērības. 

Patiesi es jums saku, pienāks brīdis, kad es prasīšu no jums kopsavilkumu un paskaidrojumu par visu, kas 

ir atklāts jums. Arī dzīve prasīs no jums šo mācību caur pārbaudījumiem, ko tā liks jūsu ceļā, bet kas gan 

ir dzīve, ja ne Es, kas esmu devis gaismu jūsu prātam, jūtīgumu jūsu sirdij un dāvanas un spējas visai jūsu 

būtnei, lai jūs saprastu savas būtības dziļo un mūžīgo valodu? 

24 Savā mācībā Es jums rādu, kā dzīvot tā, lai pat vissāpīgākajās dzīves situācijās jūs justos laimīgi, 

zinot, ka esat Dieva bērni, un Es arī mācu jums novērtēt visu, kas jums apkārt, lai jūsu prieki būtu veselīgi 

un patiesi. 

25 Pasaule ir liels dārzs, kurā es kopju sirdis, bet šoreiz es atradu visus tās ziedus nokaltušus. Es nāku, 

lai jūs no jauna aplaistītu, un nepārtraucu Savus centienus tās uzticīgi kopt, līdz es ieelpos šī garīgā dārza 

smaržu. Kad reiz kausiņi atvērsies, cilvēku vidū būs brīnišķīgas zīmes un atklāsmes. 

26 Šie balss nesēji, no kuriem šajā laikā izplūst Mans Vārds, bija sāpju dedzinošās saules apdeguši 

augi, bet uz tiem lija Dievišķais lietus, un tie uzziedēja. Skaistums un nektārs, kas izplūst no viņu lūpām, ir 

kā ziedi. 

27 Šī tauta, kas zināja, kā ieelpot šo smaržu un saglabāt sēklu, arī ir uzplaukusi un devusi augļus. Tas 

ir mazs dārziņš, no kura Mana gādīgā mīlestība izvēlas auglīgākos augus, lai uzturētu lielo ļaužu ticību, jo 

patiesi Es jums saku: Es esmu mūžības sēkla. Marija ir Dievišķais lietus. Redziet, kā Dievišķajā Radītājs 

un Māte uzrauga savu darbu. 

28 Mani otrās ēras vārdi ir bijuši glābšanas ceļš tiem, kas ir turējušies pie tiem. Svētīgi tie, kas uzticas 

Manai mācībai. Bet nedomājiet, ka visi, kas apgalvo, ka tic Man, uzticas Manam Vārdam vai praktizē 

Manu Mācību. Es redzu cilvēkus, kuri šaubās brīdī, kad viņi ir nonākuši pārbaudījumā par piedošanu, kā 

mācīja Jēzus, vai aizstāv sevi, kā viņiem iesaka instinkts. Savā sirdī viņi jūt, ka ir grūti īstenot Skolotāja 

mācību praksē. Es viņiem saku: kamēr viņiem nebūs ticības un mīlestības uz savu tuvāko, Mana mācība 

nevarēs vadīt viņu sirdis. Bet Es sūtīšu pie zemes tautām tikumīgus vīrus, kas pierādīs tām ticības spēku 

un arī brīnumus, ko dara piedošana, žēlastība un mīlestība. 

29 Bez ticības un bez Bauslības pildīšanas Mans Vārds ir tikai kā snaudoša sēkla, kas pēc sēšanas 

neaug, jo tas, kas padara šo sēklu auglīgu, ir tikums. Kad šis Vārds sasniegs visu sirdis, būs daudzi, kas 

uzskatīs Tā Kunga spriedumu par pārāk bargu. Tāpēc Es jums saku, ka jūs esat pasaule, kurai ir vajadzīga 

ticība, lai spētu Mani sajust un saprast. 

30 Es jums visiem, kas sevi saucat par kristīgās pasaules daļu, saku, ka Mans spriedums ir labvēlīgs, 

ja ņemat vērā, ka ir pagājuši divdesmit gadsimti, kopš Es jums atnesu dievišķo vēsti, lai jūs ar tās 

palīdzību uzvarētu pasauli, miesu, kaislības un nāvi, un tomēr Es redzu, ka jūs joprojām visā uzticaties 

saviem spēkiem, savam jūtu un domāšanas veidam. Bet, ja miesas instinkti joprojām ir pārāki par gara 

tikumiem, tas ir tikai tāpēc, ka jūs joprojām esat vairāk matērija nekā gars. 

31 Cīņa tuvojas; dažu ticība cīnīsies pret citu šaubām, dažu morāle - pret citu ļaunumu. Bet, tāpat kā 

agrāk, Mana gādīgā mīlestība būs ar tiem bērniem, kas Man uzticas, un Es viņiem palīdzēšu paveikt 

brīnišķīgus darbus, kā tas var notikt tikai tad, ja cilvēkam ir patiesa ticība Manai Dievišķībai. 
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32 Jums jāsaprot, ka Es meklēju ne tikai tos, kas Man tic, bet drīzāk Es nāku to dēļ, kas šaubās par 

Manu esamību. Otrajā Laikā, kad Es atnācu kā apsolītais Mesija, Es parādījos starp cilvēkiem, kas ticēja 

neredzamajam Dievam, bet Mana vēsts nebija domāta tikai Izraēlam, bet visām pagānu tautām, kas Mani 

nepazina. Es neesmu nācis glābt vienus un ļaut citiem iet bojā. 

33 Varens koks izstiepj savus zarus, lai visiem sniegtu patvērumu, un tas piedāvā savus augļus bez 

jebkādas labvēlības. Vai jūs atceraties, ka Es kādreiz esmu jūs aicinājis par tautām, kurām jūs nedrīkstat 

nest Manu Vārdu? Es nekad neesmu jums mācījis meklēt iemeslus, lai kādam liegtu Manu Gaismu. Vai 

jūs bijāt taisni, kad Es jūs darīju cienīgus dzirdēt Manu Vārdu un saņemt Manas žēlastības dāvanas? Es 

jums saku: Nē. 

34 Es atradu jūs grēciniekus, un tādēļ (kā jau jūs bijāt) es jūs izvēlējos, lai jūs vestu pie atjaunošanās 

avota, lai rīt jūs darītu to pašu saviem brāļiem. Šis ir laiks, kad grēcinieki glābs grēciniekus un kad 

"mirušie" celsies augšāmcelt savus "mirušos". Sacietējušās sirdis, tās, kas redzēja, kā atraitnes, bāreņi, 

izsalkušie un slimie iet garām, nesatraucot savas sirds stīgas, tagad pamostas mīlestībai, satrūkst svešo 

sāpju priekšā un iznīcina savu egoismu. Viņi pat aizmirst sevi, lai dalītos ar savu brāļu sāpēm. 

35 Tie, kas nepazīst sāpes, nevar saprast tos, kas cieš. Tādēļ Es izmantoju tos, kas bieži dzēruši no 

ciešanu kausa, lai viņi spētu izprast cilvēku ciešanas un sniegtu viņiem patiesu mierinājumu. 

36 Tas, kurš ir grēkojis un pēc tam atgriezies uz labā ceļa, nekad nevar sašust par savu tuvinieku 

pārkāpumiem. Tā vietā viņš būs žēlsirdīgs un saprotošs. 

37 Ikviens, kurš pamostas, šīs gaismas skaidrības ietekmēts, sapratīs, ka šis ir īstais laiks, kad viņam 

jāstrādā cilvēces labā, atvēlot dažus mirkļus no laika, ko viņš velta pasaulei, lai veltītu tos labdarības 

garīgajām nodarbībām. Tā jūs mīlēsiet savu Kungu un kalposiet savam brālim. 

38 Nepalieciet to vidū, kas, redzot visu, kas notiek pasaulē, sauc: "Šis ir tiesas un nāves laiks, pēc 

kura mūs, iespējams, gaida elle!" 

39 Es jums saku, ka šis ir izlīgšanas un augšāmcelšanās laiks un ka pēc tam Mans Debesu miers gaida 

visus, kas tic un seko Manam Vārdam. 

40 Priecājos savā garā, kad redzu Sevi, ko ieskauj tie, kurus Es esmu aicinājis par Saviem mācekļiem 

šajā laikā. Jūs esat tie, kam ir lemts veikt garīgo misiju šajā Trešajā laikmetā. 

41 Ceļš, kas jums bija jānoiet, lai beidzot saņemtu šo atklāsmi, bija garš. Taču jūs nejūtat nogurumu, 

jo gars, kas spēj pacelties pāri matērijai un pasaules kaislībām, nekad nenogurst, meklējot Mani vai sekojot 

Man. Šajā laikā Es esmu izlējis Savu Mīlestības Garu uz katru garu un prātu, lai jūs atvērtu savas garīgās 

acis un ieraudzītu patieso dzīvi visā tās pilnībā. "Ikviena acs Mani redzēs," Es jums teicu attiecībā uz šo 

laiku, un patiesībā katra acs tagad sāk Mani redzēt. 

42 Tagad cilvēki mostas un sāk nojaust patiesību. Daudzas mācības viņu garam tiks atklātas tieši, jo 

tie nebūs cilvēki, kas viņiem tās mācīs. Kad šodienas cilvēki dzirdēs Manu balsi savas sirds dziļumos, viņi 

vairs neatkāpsies no Manis, jo būs sajutuši Manu mīlestību un ieraudzījuši Manas patiesības gaismu. Jūs 

esat gaismas bērni, Trīsvienības un Mārijas spirituālisti, jo tieši jūs esat piedzīvojuši Svētā Gara atnākšanu 

un dzirdējuši Viņa atklāsmi. Vai būtu pareizi, ja gaismas bērni radītu tumsu starp cilvēkiem? Nē, Mani 

bērni. 

43 Jūsu sirds ir satraukta un saka Man: "Mācītāj, kāpēc Tu mums netic?" Uz to es jums atbildu: Es 

jums dodu šīs norādes, jo šis gaismas laiks ir arī melu, viltus un briesmu laiks, jo ap jums ļaunie spēki 

spēlē savu spēli, kas sagrauj cilvēkus un kas var aptumšot jūsu gaismu, ja jūs neuzmanieties. Šis nav 

gaismas laiks tāpēc, ka cilvēks to ir iededzis, bet gan tāpēc, ka Es esmu atnesis jums Savas atklāsmes, 

piepildot apsolījumus. Tas ir melu laiks - taču ne tādēļ, ka Es nāku pie cilvēkiem, bet gan tādēļ, ka viņu 

ļaunums ir sasniedzis kulmināciju. 

44 Tuvojas pēdējā cīņa, bet es nerunāju par jūsu brālības kariem, bet gan par Gaismas cīņu pret visu, 

kas ir viltus, netīrs un nepilnīgs. Apzinieties laiku, kurā dzīvojat, lai steigšus apgādātos ar mīlestības un 

garīgā spēka ieročiem. Saprotiet jau tagad, ka šajā cīņā jūs cīnāties ne tikai par savu ticību un pestīšanu, 

bet ka, aizmirstot par sevi, jums ir jāvēršas pie tiem, kam draud pazušana. 

45 Šis laiks ir gaismas laiks, jo cilvēka gars ir uzkrājis gaismu, pateicoties savai dzīves attīstībai un 

pieredzei. Neraudiet vairs par savu pagātni, bet izmantojiet visas tās mācības, lai jūsu ceļš kļūtu arvien 

apgaismotāks un jūs vairs nekļūdītos un nešaubītos krustcelēs. 
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46 Jūsu garīgā pagātne nav zināma jūsu miesai. Es ļauju tam iespiesties jūsu garā tā, lai tas būtu kā 

atvērta grāmata un atklājas jums caur sirdsapziņu un intuīciju. Tas ir Mans taisnīgums, kas tā vietā, lai jūs 

nosodītu, dod jums iespēju labot pārkāpumu vai labot kļūdu. Ja pagātne tiktu izdzēsta no jūsu prāta, jums 

atkal un atkal nāktos iziet cauri pagātnes pārbaudījumiem, bet, ja jūs sadzirdēsiet savas pieredzes balsi un 

ļausiet šai gaismai jūs apgaismot, jūs skaidrāk redzēsiet savu ceļu un gaišāku horizontu. 

47 Pasaule jums sniedz daudz prieku, no kuriem dažus Es jums dāvāju, bet citus radījis cilvēks. Tagad 

jūs esat piedzīvojuši, ka nevarat tās iegūt, un tas ir izraisījis nemieru dažos un skumjas citos. Man jums 

jāsaka, ka daudziem šajā laikā nav ļauts aizmigt vai iet bojā miesas priekos un apmierinājumā, jo viņu 

uzdevums ir pavisam cits. Patiesībā es jums saku, ka cilvēcē nav neviena gara, kas nebūtu iepazinis visus 

priekus un ēdis visus augļus. Šodien tavs gars ir nācis (uz zemes), lai baudītu brīvību mīlēt Mani, nevis lai 

kļūtu par jaunu vergu pasaulei, zeltam, iekārei vai elkdievībai. 

48 Jēkaba sapņa kāpnes ir parādītas jūsu acu priekšā*, lai jūs varētu pa tām kāpt, tiecoties pēc savas 

lielākas vērtības un pilnības. Mans garīgais likums neatbrīvo jūs no jūsu zemes pienākumiem. Jums ir 

jāmeklē veids, kā saskaņot abus likumus, lai jūsu piepildījums varētu būt pilnīgs Manas Dievišķības un 

pasaules priekšā. 
* Tas attiecas uz Jēkaba kāpnēm, kas simboliski attēlotas šajā un citās sapulču telpās. 

49 Labs kareivis nedrīkst bēgt no kaujas, viņš nedrīkst zaudēt drosmi kara baumu dēļ. Šajā pasaules 

kaujā, kas tuvojas jūsu ceļā, jums ir jābūt kareivjiem. Jūsu mērķim jābūt taisnīgumam, bet jūsu ieročiem - 

mīlestībai, labai gribai un aktīvai žēlsirdībai. Jūs, paši to pilnībā neapzinoties, jau ilgu laiku cīnāties pret 

ienaidnieku, kas ir ļaunums, kurš iedvesmo karu un naidu. Jūsu ieroči cīnās ne tikai pret redzamiem 

elementiem, bet arī pret neredzamām būtnēm. Lai palīdzētu jums šajā cīņā, Es jums esmu devis garīgās 

redzes un atklāsmes dāvanas, lai jūs varētu pamanīt vilku, kad tas jūs vajā. 

50 Es vēlos, lai Mani mācekļi iemācītos dzīvot saskaņā ar visu radību, dzīvot saskaņā ar laiku, lai viņi 

sasniegtu galamērķi īstajā stundā, Manis noteiktajā stundā, lai jūs jau būtu klāt un varētu atbildēt Man, kad 

Es jūs aicinu pie Manis. 

51 Tajā brīdī jūsu gars pacelsies pie Manis, lai lūgtu Manu palīdzību. Tā zina, ka Es tai esmu devis 

mūžīgas un iedzimtas spējas. Bet miesa kā vājš radījums arī paceļ acis uz Radītāju, lai lūgtu Viņu, un tas, 

ko tā lūdz, ir tikai apmierinājums attiecībā uz pasauli, un daudzi no tiem ir sīkumi. 

52 Ļaujiet jaunpienācējam izteikt Man lūgumus, bet jūs - ko jūs varat lūgt no Manis, kas jums 

nepieder? Vai jūs vēlaties lūgt Man to, kas jums jau ir jūsu būtībā? Kad jūs sakāt lūgšanu "Kunga 

lūgšana", ko es jums mācīju, sajūtiet un saprotiet tās garīgo saturu un tad noslēdziet to ar lūgšanu, lai Tēva 

griba notiek "kā debesīs, tā arī virs zemes". Iedziļinieties Manā mācībā, un jūs atklāsiet sevī dārgumus un 

spējas, par kurām šodien neticat, ka jums piemīt. 

53 Ir nepieciešams, lai jūs iemācītos lūgt, gaidīt un saņemt, un lai jūs nekad neaizmirstu nodot tālāk 

to, ko Es jums dodu, kas ir lielākais nopelns. Lūdzieties par tiem, kas dienu pēc dienas mirst karā. Es došu 

tiem, kas lūdz ar tīru sirdi, lai pirms 1950. gada ikviens, kas kritis karā, garīgi celtos gaismā. 

54 Elijas gars jau nāk un ved pazudušās avis uz aitu ganāmpulka mieru. Kad būsiet stiprs garā, jūs 

vairs nebaidīsieties no vilka, kas jums draud ar savām asinskārsnīgajām žokļiem. Jūs varēsiet nolaisties 

bezdibenī, lai glābtu pazudušos, nebaidoties tur palikt. Jūs varēsiet pārbrist dubļu ezerus, neaptraipot sevi, 

un jūs varēsiet šķērsot vētrainas jūras pat ar šķietami trauslu laivu, nebaidoties apgāzties. Jūsu ticība un 

tikumība dos jums šo spēku. Vai jūs nedomājat, ka nākotnē spēsiet paveikt lielus darbus? Vai jūs 

nedomājat, ka jaunās paaudzes labāk interpretēs un sapratīs Manu mācību? Izpratne: Ja tas tā nebūtu, es ar 

jums nerunātu, neiesaku jums padomu un pamācību. 

55 Skatieties uz cilvēkiem, tautām, nācijām, kā viņi atdod savas dzīvības par ideālu. Viņi tiek 

sadedzināti uz savas cīņas bēru kausiem, sapņojot par pasaules spožumu, par īpašumu, par varu. Viņi mirst 

zemes īslaicīgās godības dēļ. Bet jūs, kas savā garā sākat iedegt dievišķo ideālu, kura mērķis ir sasniegt 

mūžīgo godību, vai jūs neatdosiet, ja ne savu dzīvību, tad vismaz daļu no tās, lai izpildītu savus 

pienākumus kā brāļi? 

56 Virs jums notiek neredzama cīņa, kuru var pamanīt tikai sagatavotie. Viss ļaunums, kas izplūst no 

cilvēkiem domās, vārdos un darbos, visi gadsimtu grēki, visi apjukušie cilvēki un dvēseles, visas novirzes, 

netaisnības, cilvēku reliģiskais fanātisms un elkdievība, muļķīgie, ambiciozie centieni un viltus ir 

apvienojušies vienā spēkā, kas visu sagrauj, sagrābj un caurstrāvo, lai vērstu pret Mani. Tas ir spēks, kas 
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pretojas Kristum. Lieli ir viņu karaspēki, stipri viņu ieroči, bet tie nav stipri pret Mani, bet pret cilvēkiem. 

Es ar Savas taisnības zobenu cīnīšos ar šiem karaspēkiem un būšu kaujā ar Savu armiju, kurā jūs būsiet 

daļa no Manas gribas. Kamēr šī cīņa satrauc cilvēkus, kas dzenas pēc baudām, jums, kam Es esmu 

uzticējis dāvanu sajust to, kas notiek aizsaulē, ir jāuzmana un jālūdz par saviem brāļiem, jo tā jūs sargāsiet 

paši sevi. 

57 Kristus, Kņazu uzvarētājs, jau ir izvilcis Savu zobenu; ir nepieciešams, lai tas kā sirpis izrautu 

ļaunumu no saknēm un ar saviem stariem radītu gaismu visumā. Bēdas pasaulei un tev, ja tavas lūpas 

klusē! Jūs esat garīgais Jēkaba dzimums, un viņam Es apsolīju, ka caur jums tiks glābtas un svētītas visas 

zemes tautas. Es jūs apvienošu kā vienu ģimeni, lai jūs būtu stipri. 

58 Kādu skaistu harmonijas piemēru jums piedāvā kosmoss! Starojuma pilni debesu ķermeņi, 

vibrējoši un dzīvības pilni kosmosā, ap kuriem riņķo citi debesu ķermeņi. Es esmu starojošs, dievišķs 

debesu ķermenis, kas dvēselēm dod dzīvību un siltumu; bet cik maz ir tādu, kas pārvietojas pa savu 

iezīmēto orbītu, un cik daudz ir tādu, kas riņķo tālu no savas orbītas! - Jūs varētu Man teikt, ka 

materiālajiem debesu ķermeņiem nav gribas brīvības un ka, no otras puses, tieši šī brīvība ir likusi 

cilvēkiem novirzīties no ceļa. Tāpēc es jums saku: Cik nopelniem bagāta būs katra gara cīņa, jo, 

neraugoties uz brīvās gribas dāvanu, tas zināja, kā pakļaut sevi harmonijas likumam ar savu Radītāju. 

59 Cīņa, ko Es jums pasludinu, nebūs ilga, drīz iestāsies miers, jo Mana taisnīguma gaisma apspīdēs 

visus Manus bērnus. 

60 Kopā ar tautu, kuru Es celšu un kuru Es izrauju no tumsas un nezināšanas, Es piepildīšu 

iepriekšējos laikos dotos pravietojumus, un Manu pierādījumu un brīnumu priekšā pasaule drebēs, un 

teologi un pravietojumu skaidrotāji sadedzinās savas grāmatas un iekšēji sagatavosies šīs atklāsmes 

studēšanai. Vīri ar tituliem, zinātnes vīri, vīri ar skepetām un kronēm apstāsies, lai uzklausītu Manu 

mācību, un daudzi sacīs: Kristus Glābējs atkal ir nācis! 

61 mācekļi, centieties sagatavoties, jo es vēl neesmu jums pateicis, cik daudz man jums vēl jāstāsta, 

un jau tuvojas 1950. gads. 

62 Lūdzieties ar patiesu sirsnību un apvienojiet savas domas ar eņģeļu domām, lai upurētu savu upuri 

Manas Dievišķības priekšā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 85  
1 Svētīgi tie, kas praktizē garīgu lūgšanu, jo viņi jūt Manu klātbūtni, bet patiesi, Es jums saku, Es 

saņemu visas lūgšanas, lai kādā formā jūs tās sūtītu pie Manis. Es pievēršu uzmanību katram aicinājumam 

un lūgumam, nevērtējot tā formu, un pievēršu uzmanību tikai tai vajadzībai, ar kādu jūs meklējat Mani. 

2 Kāpēc gan man neuzklausīt tos, kas lūdzas nepilnīgākā veidā, ja es zinu, ka galu galā visi praktizēs 

patiesu lūgšanu? Šobrīd Es jūs uzklausu dažādos veidos, kādos jūs vēršaties pie Manis ar saviem 

lūgumiem, jo būtiskākais ir tas, ka jūs meklējat Mani. Bet patiesi, Es jums saku, nav lūgšanas, ko Es 

nebūtu uzklausījis. Man ir svarīga tikai manu bērnu labā griba. 

3 Es jums atklāju patiesību caur perfektu mācību. Mēģiniet to praktizēt, un lūgšanā jūs jutīsiet, ka 

redzat Manu gaismu un dzirdat Manu maigo padomu. 

4 Jūs vēl esat tālu no pilnības sasniegšanas, bet tiecieties uz to, neapstājoties, sapņojiet par savas 

misijas cildenumu un par savu ideālu uzskatiet patiesību. 

5 Cilvēki, jūsu misija ir veidot ceļu uz gaismu un vest pie tās ļaužu pūļus, kas tuvojas šodien, kā arī 

nākamās paaudzes. 

6 Ļaujiet savai sirdsapziņai vadīt jūs šajā ceļā, lai jūs nekad nepieļautu, ka jūsu sirds tiek izmantota 

kā tumsonības tronis, jo tad jūs strādātu veltīgi. 

7 Neļaujiet savām acīm novirzīties no spožā mērķa, uz kuru jūs tiecaties. Neuztraucieties par 

grūtībām, šķēršļiem vai ērkšķiem ceļā; šīs nelaimes liks jums vēl dedzīgāk ilgoties pēc laimes sasniegt 

miera valstību. - Jūs Man jautājat: Skolotāj, vai ir nepieciešams izdzert rūgtuma biķeri šajā dzīvē, lai 

vēlētos un pelnītu priekus, ko Tava žēlastība mums sola garīgajā dzīvē? Nē, Mans 

Bērni. Kad šī cilvēce savā nemitīgajā garīgajā attīstībā reiz sapratīs, kāda ir cilvēka mantas patiesā vērtība, 

kad tā sapratīs, ka zemes prieki un labumi ir tikai blāvs atspulgs tam, kas ir svētlaime Garīgajā dzīvē, tai 

vairs nevajadzēs ciest uz šīs planētas, lai sasniegtu garīgās baudas un priekus; jo tad cilvēki iemācīsies 

dzīvot ar savu laimi un uzvarām, nepieķeroties pārejošajam, un cīnīsies, lai ar garīgiem nopelniem 

sasniegtu augstāko dzīvi, kas viņus nenovēršami gaida, - patieso dzīvi. 

8 Cilvēki, šajā laikmetā jums atkal jāsavāc lielais ticības un cerības dārgums, ko esat izdzinuši no 

savām sirdīm, lai ar to varētu kāpt kalnā, it kā jūs sevī nestu degošu lāpu, kas apgaismotu jūsu ceļu. 

9 Ikviens, kurš dzīvo šādā veidā un iet pa šo ceļu, būs Dieva tautas bērns; nav svarīgi, kurā zemes 

vietā viņš dzīvo, kādas asinis viņā plūst vai kādā valodā viņš runā. Viņš būs Mans māceklis, jo liecinās par 

Manu patiesību. 

10 Jūs vairs neticēsiet, ka izraēliešu tauta ir Dieva tauta. Es liku šai rasei izklīst pa visu pasauli, jo 

patiesi Izraēla nav rase, tā ir garīga tauta, kurai jūs visi esat aicināti piederēt. 

11 Ja Mana Israēla tauta būtu no šīs pasaules, vai jūs ticat, ka Es būtu pieļāvis tās padzīšanu no 

Jūdejas, ka Es būtu pieļāvis tās ciltis izkliedēt tautās? Vai jūs ticat, ka tad, ja tā būtu taisnība, Es būtu ļāvis 

sagraut un apgānīt Salamana Templi un Jeruzalemes pilsētu nopostīt un nodedzināt tā, ka nebūtu palicis ne 

akmens uz akmens? 

12 Padomājiet par to visu, lai jūs saprastu, ka garīgās Valstības pamati nevar būt šajā pasaulē. Tāpēc 

Es jums caur Jēzu teicu: "Mana Valstība nav no šīs pasaules." 

13 Dieva tautas bērni, īstie Israēla bērni ir tie, kas mīl patiesību, kas pilda bauslību, kas mīl Dievu 

savā tuvākajā. 

14 Pārbaudiet Manu Vārdu, pārbaudiet to, ja vēlaties. Izņemiet graudus no vārpām un apskatiet 

sēklas. 

15 Vai jūs domājat, ka Mani pirmie vārdi šajā mācībā, kad Es jums teicu, ka daudzi lūdzas nepilnīgi, 

varētu aizvainot jūsu līdzcilvēkus? 

16 Patiesi, es jums saku, ka jums visiem ir jāzina patiesība, un šī patiesība ir tāda, ka cilvēka kulta akti 

attiecībā pret Dievu ir piedzīvojuši ilgu evolūciju un nemitīgas pārmaiņas. Arī lūgšana, kas ir kulta 

darbības pamatā, ir piedzīvojusi pārmaiņas. Es vienmēr esmu licis jums sajust Manu klātbūtni, Manu 

žēlastību un Manu gaismu visā jūsu attīstības laikā. 

17 Kad jūs klupāt elka priekšā, lai lūgtu viņam dienišķo maizi, viņš jums neko nedeva, jo tajā nebija 

dzīvības, bet Es jūs uzklausīju un devu jums maizi. Pēc tam jums kļuva zināma patiesā Dieva eksistence, 

un šī ticība nostiprinājās caur Vārdu, ko Kristus atstāja cilvēcei; bet, neskatoties uz ticību Dieva kā Gara 
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eksistencei, jūsu tradicionālā tieksme atveidot Dievišķo materiālā veidā, lai varētu to sajust un redzēt 

tuvāk, lika jums ar savām rokām veidot Dieva tēlu, kas tika atveidots krustā sistā Kristus miesīgā veidā. 

Cilvēka darinātās figūras priekšā tu kleņoji, lai lūgtos, un tu pievērs acis asiņainajam tēlam, lai tas 

saviļņotu tavu sirdi un tu sajustu, ka pielūdz Mani. 

18 Tagad jums priekšā ir garīgās pilnveidošanās laiks, ko jūs varat saukt par "Pilnīgas Lūgšanas 

Laiku", jo Es esmu atnācis, lai mācītu jums kontaktēties ar Mani no gara uz garu. Lai jūsu gars iemācītos 

runāt savā valodā, "valodā", kas cilvēkiem šodien vēl nav zināma, bet kuru Dievs un gari labi pazīst un 

saprot, Es gribu, lai jūs saprastu, ka jums jāatsakās no visām ārējām kulta darbībām un materiālajiem 

upuriem. Šobrīd jūs esat tam pietiekami nobrieduši, jo zināt, kā pazemīgi klausīties Mani, un vairs neesat 

tādi, kādi bijāt, kad pirmo reizi ieradāties šeit un nosodījāt šo vārdu kā zaimošanu, lai gan uzskatījāt sevi 

par kristiešiem. 

19 Šodien jūs saprotat un apliecināt Manas mācības, pārliecināti, ka jūs tikai tagad mācāties būt īsti 

kristieši, jo esat procesā, kad izprotat, kā šīs mācības pielietot savā dzīvē, un jūs arī piedzīvojat jaunu 

laiku, kas nes jums tās pašas gaismas dzirksti, garīguma vēstījumu. 

20 Tajā laikā es jums mācīju lielāko tikumu - labdarību; es iedvesmoju jūsu sirdis un padarīju jūsu 

jūtas jūtīgas. Tagad es jums atklāju dāvanas, ar kurām jūsu gars ir apveltīts, lai jūs tās attīstītu un 

izmantotu, lai darītu labu saviem tuvākajiem. 

21 Zināšanas par garīgo dzīvi ļaus jums darīt darbus, līdzīgus tiem, ko darīja jūsu Skolotājs. 

Atcerieties, ka esmu jums teicis, ka, ja attīstīsiet savas spējas, jūs darīsiet īstus brīnumus. 

22 Viss, ko esat dzirdējuši, tiks rakstveidā pierakstīts, lai to varētu izprast nākamajos laikos. Es jums 

atstāju grāmatu, kurā būs ietverta visu Manu mācību būtība. Šī grāmata tiks sastādīta no lapām, kuras pēc 

Manas diktāta būs uzrakstījuši Mani izredzētie, kurus Es saucu par "zelta spalvām". 

23 Šī pildspalva ir sirdsapziņas un patiesības pildspalva, tā ir tā pati, kuru Es ieliku Mozus labajā 

rokā, lai uzrakstītu Pirmo laiku grāmatas, tā pati, kuru Es ieliku Marka, Lūkas, Mateja un Jāņa rokās, lai 

uzrakstītu Dievišķā Skolotāja Dzīvību un Vārdu, grāmatu, ko jūs saucat par Jauno Derību. 

24 Jūs, jaunie mācekļi, kas esat dzirdējuši Manu Vārdu šajā laikā, Es jums saku: jums nav jācīnās, lai 

apvienotu šo Testamentu jeb Grāmatu (kas tagad tiek rakstīta) ar iepriekšējām, jo tieši Es esmu apvienojis 

šajā Grāmatā Trīs Laiku atklāsmes un mācības, smeļot no tām būtību, lai veidotu vienotu vēstījumu. 

25 Es redzu, kā tie, kas vēlas sevi pasargāt no tuvākajā nākotnē gaidāmajām ciešanām, sāk gatavoties. 

Es saku tam, kas vēlas tikt glābts: ņem Mani par piemēru, un, ja tu patiešām gribi būt Mans tēls, ņem savu 

krustu un seko Man. 

26 Ja jūs nezināt, kas ir šis krusts, es jums saku: tas ir pazemības, paklausības, mīlestības tikums; tas, 

kurš pieņem savu krustu, zina, ka Tēvs viņu tā mācījis un ka tādēļ viņš dzīvo savā liktenī. 

27 Paceliet savu garu, salabojiet savu dzīvi, un jūs varēsiet sludināt Manu mācību ar darbiem. 

Nedomājiet tikai par savu pestīšanu, bet labāk padomājiet, kā jūs varētu sniegt pestīšanu saviem brāļiem. 

Vērojiet un lūdzieties, un iemetiet savus tīklus jūrā, kas ir šī cilvēce, un patiesi, es jums saku, jūsu loms 

būs liels. 

28 Pārāk neuztraucieties, ja Mani teikumi nepaliek jūsu atmiņā, jo tas, kurš izjūt mīlestību pret savu 

tuvāko, būs neizsmeļamas valodas īpašnieks - mīlestības valodas, kas būs saprotama visiem viņa brāļiem. 

29 Reizēm, kad es šādi runāju ar klausītājiem, kāda sirds man klusi saka: "Tēvs, ja šīs dāvanas, ko Tu 

mums esi uzticējis, ir īstas Tavas Valstības dārgakmeņi, tad kāpēc Tu tās esi iedevis grēcīgās rokās, zinot, 

ka mēs tās varam apgānīt?" Uz to Es jums atbildu, ka dievišķās dāvanas, ko Es devu cilvēkiem, 

nemainīsies savā būtībā; gaisma vienmēr būs gaisma, patiesība nekad nepārstās būt patiesa, mūžīgais 

nevarēs nomirt. Es zinu, mīļotā tauta, ka jūs Mani saprotat, tādēļ Es jums šādi runāju. 

30 Cilvēces priekšā ir atvēries bezdibenis, un no tā Es gribu jūs glābt šajā laikā; tādēļ bija 

nepieciešams, lai jūs sajustu Mani tuvu savai sirdij. 

31 Es lasu visas jūsu domas un zinu, ka kāds no jums tieši tagad domā: ja Tu patiešām esi Dievs, ko 

Tu dari šeit starp grēciniekiem, Tu, kam vienmēr vajadzētu būt starp eņģeļiem un taisnajiem? 

32 Ak, sirds, kas nejūtīga pret dievišķo mīlestību! Ja jūs zinātu, ka es izjūtu lielāku prieku, dzirdot 

grēcinieka grēku nožēlas vārdus, nekā dzirdot taisno lūgšanu. 

33 Atpazīstiet Mani tagad, kad Es esmu jums tuvojies. Saprotiet Mani, kad Es jums saku: Svētīgi jūs, 

kas nākat pēc Mana Vārda, jo tas aizdarīs jūsu sirds brūces un remdēs jūsu slāpes pēc taisnības, patiesības 
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un atziņas. Jūs nāksiet pie akas, kas piepildīta ar neizsmeļamu mīlestības un gudrības ūdeni. Dzeriet un 

ņemiet līdzi ūdeni ceļam, lai remdētu savu brāļu slāpes. 

34 Šie ir vētraini laiki; neļaujiet grēkam piesārņot ūdeni, ko esat smēlušies no šīs strūklakas. 

Lūdzieties, un jūs atradīsiet pestīšanu. 

35 Rīt jūs dosieties uz provincēm un ciemiem, un tur jūs atradīsiet daudzus izslākušus; tad jūs 

sapratīsiet, ka tieši Mana Žēlsirdība jūs vadīja, lai nestu viņiem Manu Debesu Vēsti. 

36 Mans ceļš nav redzams kā zemes ceļi, to iezīmē Mana mīlestība jūsu sirdīs. Ja jūs zināt, kā ieiet 

savā svētnīcā, jūs tur atradīsiet gaismu, kas jūs vadīs mūžīgi. 

37 Lai gan līdz šim cilvēki attēloja Dievišķo ar materiālo priekšmetu palīdzību, rīt viņi meklēs Manu 

Klātbūtni Bezgalībā, savā garā. 

38 Cilvēce ir pakļauta aprīkošanai un attīrīšanai; nav dienas, kad nenotiktu kāds notikums, kas to 

apliecinātu. Ir nepieciešams, lai visa tumsa pazustu no cilvēku dzīves, lai viņi varētu ieraudzīt Svētā Gara 

gaismu. 

39 No kalna virsotnes Es jūs aicinu uzkāpt tajā, lai jūs varētu sasniegt Manu Krūšu. Šī tauta, kas jau 

sen ir dzirdējusi Tā Kunga balsi no augstuma, tuvojas ar nestabilo un klupstošo gaitu, bet ar mērķtiecīgu 

ticību. Dažus pārsteidza nāves stunda, kad viņi tikko bija veikuši sākotnējos sagatavošanās darbus, lai 

sāktu kāpšanu, citus - kad viņi bija uzkāpuši tikai dažus soļus kalna nogāzē. Es saku tiem, kas dzird Mani 

vēl uz zemes, lai tie palielina savu dedzību, lai divkāršo savus pūliņus, lai šis tiesas brīdis pārsteigtu viņus 

pēc iespējas tuvāk virsotnei. 

40 Atcerieties, ka jūsu piemēram ir jābūt kā ceļam, pa kuru nākamajām paaudzēm ar drošu un ātru 

soli jāiet uz pilnību. 

41 Patiesi Es jums saku: nākamajos laikos cilvēki garīgi staigās ļoti tuvu kalna virsotnei pat uz zemes. 

42 Manā Radībā nav nekā tāda, kas, tāpat kā miesas nāve, būtu piemērots, lai parādītu katram garam 

tā dzīves laikā sasniegto attīstības pakāpi, un nekas tik ļoti nepalīdz kā Mans Vārds, lai paceltos uz pilnību. 

Tas ir iemesls, kādēļ Mans Likums un Mana Doktrīna vienmēr un neatlaidīgi cenšas iekļūt sirdīs un kādēļ 

sāpes un ciešanas iesaka cilvēkiem pamest tos ceļus, kas dvēseli nevis paceļ, bet gan ved uz bezdibeni. 

43 Esiet laipni gaidīti pie Manis, jūs, kas nākat bez bailēm no cilvēku spriedumiem, tiecoties pēc 

Mana Vārda. Svētīgi "pirmie", jo viņi ar asarām un asinīm sagatavo ceļu tiem, kas pēc tam augšāmcelsies 

garīgi. 

44 Dievišķā zvana skaņa ir sasniegusi visas sirdis un visus garus. Bet tāpat es jums saku, ka tikai daži 

zināja, no kurienes nāk šī skaņa. 

45 Kad Tēvs redzēja, ka bērni nespēj saprast Viņa Gara aicinājumu, Viņš meklēja cilvēkam 

piemērotāku veidu, kā darīt Sevi zināmu, un Viņš to darīja caur pašu cilvēku. Kad cilvēku sirdīs pieauga 

šaubas par to, vai tas ir Skolotājs, kas izpaužas šādā veidā, Es apbēru cilvēku ceļu ar brīnumiem, lai 

atdzīvinātu viņu ticību un apliecinātu, ka Es esmu jūsu vidū, jo pierādījumus, ko Es jums dodu, varu dot 

tikai Es. 

46 Šādā veidā es darīšu tā, ka daudziem, kas agrāk nespēja klausīties Jēzu, tagad būs iespēja 

atsvaidzināt savu garu, dzirdot Patiesības Garu. 

47 Es jums esmu atklājis, ka ne visi Mani dzirdēs šajā formā, jo tā nav vispilnīgākā, bet tuvojas diena, 

kad Mani dzirdēs visi cilvēki caur Manu garīgo izpausmi; tas būs praviešu pravietotais laiks, kad katra acs 

Mani ieraudzīs un katra auss Mani dzirdēs. 

48 Ja tava lūgšana, kas ir grēcinieka balss, sasniedz Mani, tad kāpēc lai Tavā Tēva tīrā un visvarenā 

balss nesasniegtu cilvēku sirdis? 

49 Neaizmirstiet, ka Es esmu Gans, kas meklē pazudušās avis pat visdziļākajos bezdibeņos. Ak, 

mīļotā tauta! Vienmēr sekojiet Man ar tādu pašu drosmi un ticību, ar kādu jūs Man sekojat šodien, lai jūsu 

piemērs iedrošinātu tās ļaužu masas, kas vēl nāks pie jums, lai vairotu Tā Kunga tautu. 

50 Pirmajā Laikā Izraēlam bija nepieciešama šī drosme un ticība, lai izturētu smago ceļu cauri 

tuksnesim. Vīri, kuri sajuta savā sirdī aicinājumu, ko Jehova viņiem bija devis, zaudēja bailes no faraona 

un kopā ar savām ģimenēm devās ceļā uz materiālo un garīgo atbrīvošanu. 

51 Pārdomājiet šīs tautas vēsturi. Vai es jums neesmu teicis, ka viņa dzīve ir dievišķo atklāsmju, 

cilvēciskās pieredzes un piemēru grāmata? 
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52 šajās ļaužu masās, kas tagad pulcējas, lai uzklausītu Manu jauno mācību, ir arī tie gari, kas Man 

sekoja tuksnesī; tos Es esmu sūtījis, lai jūs mācītu būt stipriem un uzticīgiem savam Tēvam dzīves 

pārmaiņu laikā. 

53 Pierakstiet arī savu vēsturi; es vēlos, lai tā būtu neizdzēšama ar labajiem piemēriem, ko atstājat 

nākamajām paaudzēm. 

54 Labi interpretējiet Manu mācību, lai jūs zinātu, kā to pareizi īstenot praksē. Es negribu, lai tie, kas 

pamazām apgūst Manu mācību, kļūtu par tukšiem un justos pārāki par tiem, kas pārāk lēni izprot būtisko. 

Es negribu, lai tie, kas nepareizi sapratuši Manu Vārdu, vadītu lielo Vārdu, jo viņi domā, ka ir to sapratuši. 

Tas nav cilvēks, kas ar jums runā, ne zemes tiesnesis, kas jūs tiesā, ne arī šīs pasaules ārsts, kas jūs 

dziedina. 

55 Saprotiet, ka Mans Vārds neaizpilda jūsu prātu ar tukšām filozofijām, tas ir dzīves būtība. Es 

neesmu bagāts cilvēks, kas jums piedāvā pasaulīgu bagātību. Es esmu vienīgais Dievs, kas jums sola 

patiesas dzīves valstību. Es esmu pazemīgs Dievs, kas bez izlikšanās tuvojas Saviem bērniem, lai ar Savu 

glāstu un brīnumaino Vārdu celtu tos uz Izpirkšanas ceļa. 

56 Kamēr pasaulē vieni dzenas pēc viltus diženuma, citi saka, ka cilvēks Dieva priekšā ir nenozīmīgs 

radījums, un ir pat tādi, kas sevi salīdzina ar zemes tārpu. Protams, jūsu materiālais ķermenis jums var 

šķist mazs Manas radības vidū, bet Man tas tāds nešķiet, pateicoties gudrībai un spēkam, ar kādu Es to 

radīju. Bet kā jūs varat spriest par savas būtnes diženumu pēc ķermeņa izmēriem? Vai jūs nejūtat tajā 

dvēseles klātbūtni? Tā ir lielāka par jūsu ķermeni, tās eksistence ir mūžīga, tās ceļš bezgalīgs, jūs nevarat 

zināt tās evolūcijas beigas, tāpat kā tās izcelsmi. Es nevēlos, lai jūs būtu mazi, Es radīju jūs, lai sasniegtu 

diženumu. Vai jūs zināt, kad es uzskatu, ka cilvēks ir mazs? Kad viņš ir zaudējis sevi grēkā, jo tad viņš ir 

zaudējis savu cēlumu un cieņu. 

57 Jau ilgu laiku jūs vairs neesat Man pieķērušies, jūs vairs nezināt, kas esat patiesībā, jo esat ļāvuši 

daudzām īpašībām, spējām un dāvanām, ko jūsu Radītājs ir ielicis jūsos, palikt bezdarbībā. Jūs esat 

aizmiguši attiecībā uz garu un sirdsapziņu, un tieši to garīgajās īpašībās slēpjas cilvēka patiesais varenums. 

Jūs dzīvojat kā šīs pasaules būtnes, jo tās rodas un mirst šajā pasaulē. 

58 Es esmu licis jums iet pa visiem ceļiem, lai jūs nogaršotu dažādus augļus. Bet galu galā es esmu 

jūs aicinājis, un es jums saku: Neviens nav jaunais dzīves ceļā, nevienu Es neesmu pārsteidzis ar Savām 

atklāsmēm nesagatavotu. 

59 Jūs jau esat ēduši garīgo maizi, ko piedāvā dažādas reliģiskās kopienas; jūs jau esat pieredzējuši, 

kas ir zinātne; jūs jau esat dzirdējuši pietiekami daudz cilvēku teoriju; tagad klausieties Mani: ja pēc Mana 

pēdējā vārda uzklausīšanas Mana mācība jūs neapmierina, tad ejiet un meklējiet patiesību citā ceļā. Šeit 

jūs pārliecinās Manas mācības gaisma, mīlestība un pacilājošais spēks, jo Es negribu gara vergus! 

60 Šajā laikā Kristus Garā ir tas, kas dod jums Savu mācību, tas nav Elija; viņš kā vēstnesis 

sagatavoja Manu atnākšanu šajā laikā, viņš palīdz jums saprast Manu Vārdu, ko Es jums dodu. 

61 Jūs Man jautājat, kā jūs varētu rīkoties saskaņā ar Manu Voli, un Es jums saku: vispirms 

sasniedziet savu iekšējo harmoniju un tad dzīvojiet harmonijā ar visu Manu Darbu. Es jums to saku, jo, ja 

jūs godīgi izvērtētu sevi, jūs atklātu, ka jūsu sirds nav saskaņā ar prātu, ka jūsu ķermenis nav saskaņā ar 

dvēseli un ka pat dvēsele ne vienmēr ir saskaņā ar sirdsapziņu. Bet, ja jūs esat sašķelti sevī, jūs neizbēgami 

esat sašķelti arī ar citiem un neesat harmonijā ar dabas likumiem un dievišķajiem likumiem. Tieši šī 

nesaskaņas sēkla ir vairojusies uz zemes, un tāpēc cilvēce šobrīd dzīvo haosā. Bet Mana žēlastība palīdz 

jums attīrīties, un tā lūdz jūs: Kad jūs visi atpazīsiet sevi Manī? 

62 Studējiet visu, ko Es jums mācu, lai jūs nejustu vajadzību meklēt Manu patiesību grāmatās, jo 

jums vairāk palīdzēs uzticēšanās savai sirdsapziņai, nevis cilvēku grāmatām. Mana gaisma vienmēr ir 

sirdsapziņā, bet, lai saprastu tās norādījumus, jums ir jādzīvo kā labas gribas cilvēkiem. 

63 Cik laimīgs jūsu gars jutīsies aizsaulē, kad sirdsapziņa pateiks, ka tas sējis mīlestības sēklu uz 

zemes! Visa pagātne parādīsies jūsu acu priekšā, un katrs jūsu darbu redzējums jums sagādās bezgalīgu 

prieku. 

64 Manu likumu baušļi, kurus jūsu atmiņa ne vienmēr ir spējusi saglabāt, arī jūsu prātā izies 

skaidrības un gaismas pilni. Iegūstiet tādas īpašības, kas ļaus jums iekļūt nezināmajā ar patiesībai atvērtām 

acīm. 
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65 Ir daudz noslēpumu, kurus cilvēks velti ir mēģinājis atšķetināt; ne cilvēka intuīcija, ne zinātne nav 

spējusi atbildēt uz daudziem jautājumiem, kurus cilvēki sev ir uzdevuši, un tas ir tāpēc, ka ir atziņas, kas ir 

domātas tikai garam, kad tas ir iegājis garīgajā ielejā. Šie pārsteigumi, kas viņu sagaida, šie brīnumi, šīs 

atklāsmes būs daļa no viņa atlīdzības. Bet patiesi, es jums saku, ja gars ienāks Garīgajā Pasaulē ar 

aizsietām acīm, viņš neko neredzēs, bet redzēs tikai noslēpumus ap sevi - tur, kur visam vajadzētu būt 

skaidrībai. 

66 Šī Debesu Mācība, ko Es jums šodien nesu, atklāj jums daudz skaistumu un sagatavo jūs, lai tad, 

kad kādu dienu jūs garā nonāksiet Mūžīgā Tiesas priekšā, jūs spētu izturēt brīnišķīgo realitāti, kas jūs no tā 

brīža ieskauj. 

67 Esiet patiesi šī darba mācekļi, un jūs nekļūdīsieties un iegūsiet pilnīgu patiesības atziņu savas 

dzīves izcilākajos brīžos. 

68 Vai jūs varat iedomāties, kāds apjukums ir tiem, kas norobežojas no matērijas, nezinot, kur 

vērsties? Vai jūs varat iedomāties, kādas sāpes un izmisumu izjūt tie, kas nāk uz garīgo pasauli, apkrauti ar 

grēkiem, asinīm un kļūdām? Vai viņi spēs atvērt durvis uz Noslēpumu un būs sajūsmā, kad ieraudzīs 

Manu Darbu godību? Tie, kas šādā veidā nāk pie Manis, tikai iepazīs Manu taisnību, kas valda viņu 

sirdsapziņā un kas ir kā uguns, kas dedzina, iznīcina un šķīstī. 

69 Lietojiet Manas mācības, saprotiet, ka Es runāju ar jums, mācekļi, kas dzirdat Manu Vārdu caur 

Manu balss nesēju cilvēciskām lūpām, bet Es ieklausos jūsu balsī, kas runā ar Mani no jūsu sirds 

visapslēptākās daļas. 

70 Kad arī jūs spēsiet sadzirdēt Manu garīgo balsi savas būtības dziļumos...? Kad starp Tēvu un Viņa 

bērniem notiek pilnīgs dialogs - patiesa gara sadraudzība ar garu. 

71 Apzinieties, ka dievišķās mācības nebeidzas; laiku pa laikam Es jums dodu jaunas mācības, kas 

izskaidro un paplašina iepriekšējās. Kad jūs dzirdat Mani šajā laikā, nerīkojieties kā farizeji, kas bija 

sašutuši par Jēzus mīlestības darbiem, kad Viņš dziedināja apsēstos, un publiski kliedza, ka cilvēks, kas 

sevi sauc par Dieva Dēlu, ir viltus pravietis, kas sludina mācību, kura ir pretrunā ar Mozus Bauslību. - 

Nesakiet, ka tagad sniegtā mācība ir pretrunā ar to, ko Jēzus jums atstāja savā laikā. 

72 Ja vēlaties pareizi spriest par šo mācību, vispirms attīriet savu sirdi no aizspriedumiem, zemām 

kaislībām, fanātisma un tad ņemiet kādu no Manām mācībām, vienalga, kuru, pārbaudiet to, un jūs 

sapratīsiet, cik daudz gaismas tajā ir un cik ļoti tā palīdz jums nonākt pie Manis. 

73 Es saviļņoju tos, kas izraudzīti Maniem pasludinājumiem, caur viņu sirdsapziņu, lai viņi ne mirkli 

neaizmirstu atbildību par misiju, kuru Es viņiem esmu uzticējis. No viņu sagatavotības ir atkarīgs tas, kādu 

spožumu iegūs Mans pasludinājums, un no tā ir atkarīgs arī tas, kādu iespaidu cilvēks saņems savā sirdī. 

74 Reiz, kad Es biju sists krustā, ļaudis sauca uz Mani: "Ja Tu patiesi esi Dieva Dēls, tad nokāp no 

krusta, un mēs Tev ticēsim." Šodien viņi sacīs jums, kas nododat Manu Vārdu: ja jūsu mute patiesi runā 

Dieva Vārdu, tad sniedziet mums pierādījumus, ko mēs pieprasām. 

75 Piedodiet tiem, kas jūs pārbauda, un tiem, kas apšauba jūsu misiju vai izsmej jūs. Es noņemšu šo 

smago krustu no jūsu pleciem, kuru jūs ar visu lēnprātību nodosiet Man, un tad jūs no sirds lūgsiet Tēvu: 

"Piedod viņiem, jo viņi nezina, ko tie dara." 

76 Mana žēlastība jums saka: Gariem, kas ir nākuši šeit, savienojušies ar cilvēka ķermeni, un ir daudz 

cīnījušies un piedzīvojuši, atpūšas šeit kopā ar Skolotāju. Dažiem dzīve ir bijusi nasta, citiem - jūgs. Cik 

maz ir tādu, kas zina, ka dzīve ir dziļa mācība! 

77 Nebīstieties, iedziļinieties Manā Vārdā, un jūsu vētrām sekos miers un klusums. Jūs Mani saucat 

par vislabāko Ārstu, un Es patiešām izlieju Savu balzāmu uz jūsu sāpēm. Bet Es vēlos ne tikai jums to dot, 

bet arī pateikt, ka esmu jūs izvēlējies, lai jūs palīdzētu Man dievišķajā misijā - mierināt un dziedināt visus 

slimos, kurus atrodat uz sava ceļa. 

78 Vai jūs domājat, ka neesat spējīgi veikt šos darbus? Ņemiet piemēru no Maniem otrās ēras 

apustuļiem; arī viņus Es atradu skumjus un slimus, bet viņu skumjas bija viņu garā, viņi bija slimi no 

ilgām, jo viņi un viņu tauta jau ilgu laiku gaidīja apsolītā Mesijas atnākšanu, kurš atnesīs Savu mīlestības 

Valstību un kura maize apmierinās tik lielo alkas pēc taisnīguma. 

79 Kad viņi pirmo reizi ieraudzīja Skolotāju un dzirdēja Viņa balsi, viņi sajuta, ka vairs nav no šīs 

pasaules, bet no tās, kas viņus aicināja ar savu dievišķo vārdu; viņi apbruņojās ar pārdabisku spēku un 

sekoja Viņam līdz galam. 
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80 Jums, kas šajā laikā esat sēdējuši pie Mana galda, Es saku: nevilcinieties vairs pildīt uzdevumu un 

runāt pasaulei par šo debesu mielastu. Centieties jau tagad saņemt Gara dāvanas, kas būs vienīgais, ko jūs 

paņemsiet līdzi no šīs pasaules. Es jums nelieku atstāt novārtā savus materiālos pienākumus, bet 

neuztraucieties par to, kā jūs iegūsiet to, kas jums nepieciešams, lai dzīvotu un iztiktu. Es jums jau citkārt 

teicu, ka putni ne sēj, ne pļauj, un tomēr tiem netrūkst ne barības, ne pajumtes. Nav iespējams, ka jums, 

kam jūsu būtībā ir daļiņa no Dieva un kas turklāt dedzīgi cenšaties sasniegt to, ko prasa jūsu vajadzības, 

tiktu liegts tas, par ko jūs strādājat ar savām pūlēm, zinātni un dažkārt ar sāpēm. 

81 Jums trūkst tikai ticības dzīvei, bet tai augstākajai dzīvei, ko jūsu Debesu Tēvs jums piedāvā šajā 

Vārdā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 86  
1 Vai jūs Mani patiesi mīlat, cilvēki? Vai jūs ticat, ka patiesi atrodaties Manā klātbūtnē? Tad 

parādiet Man savu grēku nožēlu, sirsnīgi apņemoties laboties. Es vēlos dzīvot jūsu sirdīs, lai vēlāk jūs 

varētu komunicēt ar Mani no gara uz garu. 

2 Kad dzīves ceļā jūs arvien vairāk sastopaties ar grūtībām, jūs tās uzskatāt par šķērsli jūsu 

garīgajam progresam un sakāt Man to, neapzinoties, ka ceļš bez pārbaudījumiem būtu ceļš, uz kura jums 

nebūtu iespējas iegūt nopelnus, lai panāktu savu kļūdu labojumu. 

3 Kad saules stari tevi ir apdedzinājuši, nāc atpūsties šī dievišķā koka ēnā, lai atgūtu spēkus un 

smeltos drosmi. Šeit es jums atklāsim mīlestības spēku, kas atpestī, šķīstī un dod mieru. Mīlestība jūs 

tuvina un tuvina Radītājam, lai jūs kļūtu vienoti ar universālo harmoniju. 

4 Padomājiet par svētlaimi, ko jūsu gars izjutīs, dzirdot Tēva balsi savā iekšienē neatkarīgi no tā, kur 

tas atrodas. Ar to Es jums apliecinu, ka Es tikai gaidu, lai parādītu Savu godību ikvienam, kurš ar 

pazemību, kas dzimusi mīlestībā, tuvojas, lai jautātu vai jautātu Man. Viņš dzīvos Manī, un Es dzīvoju 

viņā. 

5 Dažreiz tu šaubies, vai vispār ir iespējams, lai Dieva Gars varētu mājot tevī. Uz to es jums saku, ka 

jums pietiek novērot, kā jūsu ķermenim ne mirkli netrūkst gaisa, ko tas elpo, lai dzīvotu. Tāpat arī Mans 

Gars iespiežas jūsu būtībā, lai jūs iemantotu Tēva gaismu un spēku, kas ir mūžīgā dzīvība. 

6 Es esmu šeit, darot Sevi zināmu un runājot caur jūsu muti. Tas ir vēl viens pierādījums tam, ka Es 

esmu jūsos, un tā ir arī mācība tiem, kas šaubās, ka tas ir Mans Gars, kas šādā veidā atklāj Sevi. 

7 Otrajā laikmetā es sacīju farizejiem, kuri bija sašutuši par to, ka es sabatā dziedināju slimniekus: 

"Kungs ir Kungs pār laiku, nevis laiks pār Viņu, tāpēc Viņš var izmantot laiku, kā Viņam patīk." Tādēļ 

tagad Es saku tiem, kas netic Manam, ka Es pasludinu ar cilvēka saprašanas orgānu palīdzību: "Es esmu 

cilvēka Kungs, nevis viņš Kunga Kungs, tādēļ Es viņu izmantoju tā, kā Man ir vēlēšanās." 

8 Dažkārt ir nepieciešams zaudēt to, kas jums pieder, lai jūs varētu apzināties tā vērtību. Es jums to 

saku tādēļ, ka daudzi šaubīsies, kamēr Es jums pasludinu Savu pasludinājumu caur cilvēku mutēm. Bet, 

kad šī balss tiks apklusināta un sirdis sāks izjust izsalkumu pēc šīs dievišķās būtības, tās sapratīs, ka šīs 

mācības patiešām nav nākušas no cilvēkiem, bet ka jūs izgaismojusi Tēva gaisma. 

9 Jau tagad Es jūs brīdinu, lai jūs būtu gatavi, jo šo mācību dēļ daudzi izdarīs krāpšanu, dēvējot sevi 

par Manas balss nesējiem, lai gan Es jau būšu pārstājis darīt jums Sevi zināmu ar cilvēka intelekta orgānu 

starpniecību. 

10 Manas Manifestācijas laikā neviens nav klusējis, un arī Mana balss neklusēs, bet, ja pēc šī laika 

kāds apgalvos, ka saņem Manas Gaismas Dievišķo Staru, zinot, ka, to darot, viņš nav paklausīgs Tēvam 

un maldina savu brāli, viņam vienmēr būs jābaidās, ka Mana taisnība viņu pārņems, vai arī vienmēr būs 

jāuzmanās, lai viņu nesatver cilvēciskā taisnība. 

11 Es gribu no jums paklausību, Es gribu, lai jūs veidotu ticībā un garīgumā stipru tautu, jo tāpat kā 

Es liku no Jēkaba cēlušām paaudzēm vairoties, neskatoties uz lielajām grūtībām, kas piemeklēja šo tautu, 

tāpat Es liku arī jums, kas nesat sevī šo sēklu garā, būt neatlaidīgiem savās cīņās, lai jūsu tauta atkal 

vairotos kā zvaigznes debesīs un kā smiltis uz jūras. 

12 Es jums esmu devis zināt, ka garīgi esat daļa no Izraēla tautas, lai jūs varētu pilnīgāk iepazīt savu 

likteni. Bet tajā pašā laikā es esmu ieteicis jums publiski nesludināt pravietojumus, kas attiecas uz šo 

jautājumu, līdz cilvēce tos atklās pati no sevis. Jo, tā kā uz zemes vēl joprojām pastāv izraēliešu tauta, jūdi 

pēc miesas, viņi jums šo vārdu noliegs un nepiešķirs, lai gan tas nav pamatots iemesls strīdam. Viņi par 

jums vēl neko nezina, turpretī jūs par viņiem zināt daudz. Es jums esmu atklājis, ka šī tauta, kas klīst pa 

zemi un bez miera, soli pa solim un pati to neapzinoties, virzās pretī Krustā sistajam, kuru tā atzīs par savu 

Kungu un kuram lūgs piedošanu par savu tik lielo nepateicību un cietsirdību Viņa mīlestības priekšā. 

13 Mana Miesa ir noņemta no krusta, bet tiem, kas Mani ir noliedzuši gadsimtiem ilgi, Es palieku pie 

krusta, un Es turpinu gaidīt viņu atmodas un grēku nožēlas brīdi, lai dotu viņiem visu, ko Es viņiem 

piedāvāju, bet ko viņi negribēja saņemt. 

14 Pienācis sprieduma laiks, laiks atmaksāt parādus. Es neesmu meklējis pasaulē taisno, jo tas būtu 

veltīgi. Es meklēju tos, kas apmaldījušies, un apgaismoju viņu ceļu, lai viņi varētu atgriezties uz labā ceļa. 
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15 Es ilgi runāju uz jūsu garu, bet ļaudis Man saka: "Kungs, ne tikai mūsu garam Tu esi vajadzīgs, bet 

arī mūsu dzīve ir smags krusts." Bet es jums saku: esiet laimīgi, ka dzīvojat uz šī zemes pleķīša, kur nav 

iznīcības, kara, bada un nāves. Jūs nenovērtējat Manu žēlastību, un tā vietā, lai ik dienas pateiktos par 

Maniem labumiem, jūs uzskatāt sevi par trūkumcietējiem un visu laiku sūdzaties uz Mani. 

16 Saprotiet savu uzdevumu uz zemes un apjaušiet brīnumu, ka esat bijuši liecinieki tam, kā šīs tautas 

klēpī uzplauka garīguma avots. 

17 Es, Kristus, esmu Tēva Vārds un jūsu sirdsapziņas gaisma, jo Dieva gaisma, pārpildīta ar mīlestību 

Jēzū, ir jūsu sirdīs. 

18 Nāciet zem Dievišķā Larkas spārniem, kur ir siltums, kas dod mūžīgo dzīvību tiem, kuri jūtas 

mirstoši no aukstuma. Patiesi es jums saku: cilvēku sirdīs ir aukstums, jo mīlestība ir aizgājusi no tām. Tas 

ir tāpat kā mājās, kur svētā mīlestības liesma ir izdzisusi - vai nu starp laulātajiem, vai starp vecākiem un 

bērniem, vai starp brāļiem un māsām. Viņu ķermeņi ir tuvu viens otram, bet dvēseles ir tālu viena no otras. 

Cik liels ir viņu tukšums, cik dziļa ir viņu vientulība, un cik auksts ir šajās mājās! 

19 Ja reizēm Es jums saku, ka redzu jūs, kas pie Manis nākat, trīcot no aukstuma, tad tas ir tāpēc, ka 

Es redzu, ka jūs esat piedzīvojuši tikai vienaldzību pret savām sāpēm no pasaules puses, jo esat 

pieredzējuši tikai egoismu un nepateicību. 

20 Cik vientuļš jūtas uz zemes tas, kas cieš, cik pamests ir slimnieks! Cik dusmīgi ir cilvēki uz to, kas 

krīt, un cik rūgta ir maize, kas atstāta nabagiem! Sajūtiet, kā starojuma siltums, ko Es vēršu pret jums, 

iekļūst pat jūsu sirds visapslēptākajās daļās. Nesiet to cilvēkiem, cietušajiem un slimajiem. Tad nabagi 

pacels savas domas uz dzīvības Radītāju, lai Viņam sacītu: "Kungs, mēs vairs neesam pamesti šajā ielejā; 

ir daudz tādu, kas mūsu dēļ izlej asaras, kas mūs meklē, mūs mierina un sniedz mums roku." 

21 Jau tagad es jums saku: "Lūdziet, un jums tiks dots!" Bet tagad es piebildu: "Mācieties dot, jo jums 

tiks prasīts. 

22 Katras būtnes dziļākajā būtībā ir mīlestības akords, kas, pieskarasot tam, vibrē. Tā ir jāsasniedz ar 

maigumu un mīlestību, lai tā atmodinātu un liktu sirdij sajust kaut ko no tā, ko Dievs jūt pret katru no 

saviem bērniem - mīlestību. 

23 Kas būs tie meistari, kuri katrā cilvēkā pratīs atklāt ceļu, kas ved uz šo akordu, kuru cilvēki šodien 

tik dziļi slēpj? 

24 Mācieties no Manis, mācekļi, apzinieties, kā Mans vienkāršais un vienkāršais Vārds ir aizkustinājis 

jūsu būtību. Iemesls ir tas, ka tās būtība ir dievišķā mīlestība, kas ir sirds un gara siltums un dzīvība. 

25 Šodien, kad Skolotājs ir ar jums, saskatiet Viņā visu būtņu Tēvu. Mani vairs nesauc ne par Jēzu no 

Nācaretes, ne par Galilejas rabīnu, ne par jūdu ķēniņu, jo Es neesmu ne no kādas zemes tautas vai vietas, 

Es nenākšu kā cilvēks, Es nāku Garā, un Mana daba ir dievišķa. 

26 Cik daudz ir runāts un rakstīts par Manu eksistenci uz zemes, bet cik reti cilvēki ir nonākuši tālāk 

par materiālo. Cilvēki ir paklanījušies tikai, lai godinātu vietas un priekšmetus, kas norāda uz Manām 

pēdām pasaulē, tā vietā, lai meklētu Manu vārdu vai darbu dievišķo būtību. Bet cilvēcei kā spoža rītausma 

ir iestājies jauns laiks, kurā jūsu gars pusdienlaika spožumā atpazīs to, kas agrāk tam bija noslēpums, ko 

apvijusi necaurredzama tumsa. 

27 Šajā dienā cilvēki uz dažiem mirkļiem nomierina savus prātus un paceļ savu garu uz Mani, 

pieminot svētīgo nakti, kurā pasaulē nāca Glābējs. Daži jūt Mana Gara mieru, jo viņu sirdīs ir miers, citi 

jūt skumjas, jo viņi domā par savu bērnību un par mīļajām būtnēm, kas ir pazudušas no šīs pasaules. Daži 

iegrimst garīgā apcerē un lūgšanā, tāpat kā ir citi, kas profanē patieso gara prieku ar pasaulīgām baudām 

un svētkiem. 

28 Bet es jautāju nabagiem, zemes trūcīgajiem: Kāpēc jūs raudat? Vai jūs neatceraties, ka vienkāršie 

Betlēmes gani bija pirmie, kas ieraudzīja sava Kunga vaigu Bērna sejā? 

29 nosusiniet savas asaras, paceliet savas sejas un ieraudziet Manas Klātbūtnes gaismu šajā svētīgajā 

Vārdā, kuru dzirdēja arī vienkāršie cilvēki, kad tas pirmoreiz izskanēja šajā laikā. Sviniet šo nakti ar 

prieku un atcerieties to, kurā Es atnācu pie jums, lai atnestu jums Savu gaismu mūžībai. 

30 Es svētīju jūsu mājas un jūsu maizi un saku jums: Es būšu pie jūsu galda, un blakus man būs 

Marija, jūsu maigā garīgā Māte. 
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31 Rūpējies, lai tava dvēsele tērpjas tikumības baltajā tērpā, pat ja tu pieticīgi nosedz savu ķermeni. 

Tas, kas cilvēkā patiešām ir svarīgs un ko viņš ir atstāja zemākajā vietā, tiks augšāmcelts šajā laikmetā, ko 

cilvēki dēvēs par "gara laiku". 

32 Redziet, kā klaiņojošās avis pulcējas pēc Gana aicinājuma, lai dzīvotu miera ielokā. 

33 Tās tautas ciltis, kas pirmajā laikmetā dzirdēja Jehovas baušļus, acīmredzot ir pazudušas no zemes 

virsas. Kurš no tiem gariem, kas tagad ir izkaisīti pa visu pasauli un reinkarnējušies dažādu rasu vīriešos 

un sievietēs, spētu atpazīt vai atklāt tos, kas iepriekšējās inkarnācijās ar viņu bija saistīti asinsradniecības 

saitēm? Tikai Mana tālredzīgā, vērīgā un taisnīgumu mīlošā acs spēj atklāt to, kas šodien cilvēkiem ir 

liegts. 

34 Es runāju ar to cilvēku prāta orgānu starpniecību, kuri pat nezina savu likteni, nemaz nerunājot par 

citu likteņiem. Es zinu, ka daudzi izsmej šos vārdus, jo piedēvē tos Manu balss nesēju, caur kuriem Es 

runāju, iztēlei vai fantāzijai. Bet patiesi Es jums saku, ka šī materializētā cilvēce tomēr īstenos taisnību šim 

vienkāršajam vārdam, kas izrunāts ar cilvēka muti. 

35 Pirmās rievas jau ir uzbērtas, sēkla ir iekritusi viņu klēpī. Šodien tikai nedaudzi zina, ka Es esmu 

bijis pie jums, bet rīt pasaule zinās, un, kad tā sapratīs, kas notika Manas atnākšanas, Manas atrašanās šeit 

un aiziešanas laikā šajā laikā, tā atzīs, ka Es nenācu ne slepeni, ne klusējot un ka no Austrumiem uz 

Rietumiem Es devu pasaulei pierādījumus un zīmes, ar kurām apliecināju Savu jauno Atklāsmi, tādējādi 

piepildot apsolījumu, kas dots cilvēcei jau senos laikos. 

36 Šajā žēlastības dienā jūsu sirds ir pilna prieka, jo Mana Klātbūtne atkal ir jūsu vidū. Kad jūs sākat 

klausīties Manu Dievišķo pamācības Vārdu, jūs jūtaties aptraipīti un necienīgi klausīties Manu Vārdu, bet, 

kad pamācība ir beigusies, jūs jūtaties tīri. Tas ir tāpēc, ka Mans Vārds, kas ir žēlastības upe, attīra un 

šķīstī ikvienu, kas iegrimst tās ūdeņos. 

37 Jūs esat cilvēki, kas, atkal un atkal klausoties Mani, sasniegs atjaunotni un pēc tam garīgumu. Tieši 

tagad un nevienā citā laikā jums ir jāpanāk šī šķīstīšanās, jo bez tās jūs nevarētu būt cienīgi Mana Likuma 

nesēji vai šī Vārda vēstneši. 

38 Apzinieties, ka nepietiek tikai teikt: "Es piederu pie tiem, kurus iezīmējis Kungs", bet ir 

nepieciešams pielietot jums uzticētās garīgās dāvanas, apliecinot Manas mācības patiesumu ar saviem 

mīlestības darbiem. 

39 Starp šiem cilvēkiem ir tie, kas atzīst, ka Mana Klātbūtne jūsu vidū ir bijusi Debesu Žēlastība, vēl 

viens Dievišķās Mīlestības pierādījums tiem, kas grēko un cieš. No to siržu dziļumiem, kas šādi izjūt šo 

žēlastību, garīgā veidā izplūst psalmi, kas paceļas bezgalībā, lai pateiktos Man par to, ka esmu nācis pie 

jums. 

40 Dieva tauta ir izkaisīta starp dažādām tautām un nācijām. Es esmu mēģinājis viņus apvienot, bet Es 

atradu viņus, kas nodevās pasaules baudām, kurli pret Manu balsi, nejūtīgi pret Manu klātbūtni, aizmirstot 

Manu solījumu atgriezties. Es atradu daļu šīs tautas šajā zemes nostūrī, un, redzēdams, ka viņu gars gaida 

Mani, ka viņu sirds ir nocietināta ciešanās un spēj sajust Manu Klātbūtni, Es sūtīju viņiem Eliju, lai 

sagatavotu viņus kļūt par Maniem jaunajiem mācekļiem. 

41 Kad šī tauta pieaugs un kļūs liela un spēcīga, pateicoties tās garīgumam, tā ieies Jaunajā 

Jeruzālemē, žilbinoši baltajā, materiālajām acīm neredzamajā Garīgajā Pilsētā, kuras mīlestības vārti tiks 

atvērti, lai uzņemtu ilgos svētceļniekus, kas nāks pēc tās ilgojoties. 

42 Šīs mājas žilbinoši baltais spožums rodas no to garīgās harmonijas, kuri pilda Manu Likumu, un 

ikviens, kurš pa šo ceļu ieiet šīs brālības pulkā, kļūs par Dieva tautas bērnu. 

43 Ne visi, kas šajā laikā ir saņēmuši garīgās dāvanas, Mani šeit klausās. Redziet, cik daudz tukšu 

vietu ir pie galda, jo daudzi Mani bērni, saņēmuši labumu, aizgāja prom un izvairījās no pienākumiem un 

uzdevumiem. Ak, ja viņi vēl šeit, uz zemes, zinātu, kādus solījumus katrs gars Man deva, pirms nāca uz 

zemes! 

44 Pirms ciešanas viņus atkal sagrāva un bēda atkal padarīja par atstumtajiem - meklējiet viņus, sakiet 

viņiem, ka Mana mīlestība joprojām viņus gaida, bet, lai viņi neciestu, viņiem ir jāatgriežas pie Tēva, 

pirms viņi izšķērdē pēdējo, kas viņiem vēl ir palicis no viņu mantojuma. 

45 Nāciet, nāciet, saka jums Skolotājs, Manā ceļā ir patiess miers, Es esmu pestīšana un dzīvība. 

46 Mīliet un slavējiet Tēvu, kurš nāk, lai pārsteigtu jūs savā zemes dzīvē, un kurš zina, kā iedziļināties 

jūsu sirdī. 
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47 Pēc tam, kad būsiet dzirdējuši Manu Vārdu kā Tēvs un kā Skolotājs, jums būs arī Tiesneša Vārds 

šajā dienā. Es lūgsim jums atskaitīties par visu, ko Es jums esmu devis jūsu uzdevuma izpildei. 

48 Jums ir gaisma, kas jūs vada, tikumi un spējas. Es esmu jūs sargājis un ievirzījis ceļā, pa kuru jūs 

varat Mani sasniegt. Tagad, pēc laika, kad esmu jūs pārbaudījis, es jums jautāju: Kāda ir jūsu cieņa un 

kādas ir jūsu zināšanas? Vai tu esi sapratis, ko Tu Man nozīmē? Tad sagatavojieties, ieklausieties savas 

sirdsapziņas balsī un atbildiet uz Maniem jautājumiem. 

49 Vai jūs vēlaties, lai Es uz saviem pleciem nesu pasaules nepilnību krustu un uzņemos jūsu 

pienākumus, lai izpildītu to, kas ir tikai jūsu ziņā? Šobrīd es jums nododu Trešo Derību, bet jūs neesat 

sapratuši pat pirmās divas. Ja jūs būtu sagatavojušies šajā laikā, tad nebūtu nepieciešams, lai Mans Vārds 

tiktu uzklausīts materiāli, jo tad Es runātu garīgi, un jūs atbildētu Man ar savu mīlestību. 

50 Kad jūs jūtat Manu sprieduma balsi, jūs meklējiet patvērumu un mierinājumu savā Mātē. Tad 

Marijas laipnā un mīlošā balss aizlūdz un atbalsta jūs pārbaudījumā. Viņa, pie kuras jūsu darbi, lūgšanas 

un lūgšanas nepaliek bez ievērības, dod jums padomu un lūdz Tēvam jaunu iespēju, lai bērns varētu 

atgriezties uz labā ceļa, atjaunoties un kļūt vesels. Viņas labestība pārklāj tevi kā apmetnis. 

51 Arī Elija parādās Manā priekšā kā bāka, kuras gaisma vada cilvēci. Viņa balss, pilna taisnīguma, 

satricina sirdis un liek tām izjust nožēlu. Viņš Man apsolās sargāt avota, kas ir Mans darbs, tīrību, lai visi, 

kas tam tuvojas, varētu remdēt savas slāpes pēc taisnīguma un mīlestības. Rokturis, uz kura Es esmu 

sagādājis cilvēkam balstīties, ir Elija, nenogurstošais Gans, kas jūs ved un vada pie Manis un ļaus jums 

sasniegt Manu Krūšu, kad būsiet sevi pilnveidojuši. 

52 Katrs laika posms, ko Es jums dodu, katra reinkarnācija ir vēl viens posms, ko gars sasniedz, ar 

katru reizi iegūstot vairāk gaismas. 

53 Padomājiet, ar kādu mīlestību Es esmu apveltījis jūs ar dāvanām, ar kādu gudrību Es esmu devis 

jums norādījumus un iedvesmojis jūs, lai jums izdotos radīt cēlu un cienīgu eksistenci uz zemes, lai tad, 

kad jūs būsiet pabeiguši savu darbu, jūs varētu novākt sēklu, un Tēvs to nogādātu Savā klētiņā. 

54 Mīļotie ļaudis, vai jūs varētu neņemt vērā Manas norādes un atkāpties atpakaļ pēc tam, kad Es 

esmu runājis uz jums šajā laikā un darījis jums zināmu Savu gribu? Neļaujiet, lai Mans Vārds jums kļūtu 

ikdienišķs, un tikai tāpēc, ka Es jums piedodu, nedz atkal grēkojiet, nedz arī nepametiet modināt un lūgt. 

55 Tagad es izraušu nezāles ar saknēm. Ja vēlaties mieru sev un apkārtējiem šīs pasaules mēroga 

attīrīšanās laikā, strādājiet miera labā, mīlot savus līdzcilvēkus. 

56 Sērgas un dabas spēki turpinās attīrīt cilvēci, un visiem būs lieliski pierādījumi un liecības par 

Manu jauno izpausmi šajā laikā. Tie, kas spers pirmos soļus dedzības un mīlestības pilni, paveiks lielus 

brīnumus un būs pirmie, bet tie, kas šodien ir pirmie un kļūs garīgi gausi, būs pēdējie. 

57 Nevaino laiku par savu nelaimi vai sāpēm, bet ņem vērā, ka tad, kad cilvēce nav ļāvusi sevi vadīt 

pēc Mana Likuma un nav strādājusi pie sava miera, ir tikai dabiski, ka tā pļauj rūgtos augļus, ko tā ir 

lolojusi. 

58 Es dodu jums jaunu spēku, jo redzu jūs nogurušus. Ikviens, kas nonāk šī dzīvības koka ēnā, tiks 

stiprināts. 

59 Tēvs jums palīdz, jo Viņš vēlas jūsu vidū atrast mācekļus, nevis vājus bērnus, kas paliek zīdaiņi 

cauri laikiem. Strādājiet pie sevis un atjaunojiet sevi, lai jūs varētu pelnīt Manu žēlastību. Šajā laikā Mans 

Taisnīgums iznīcinās jaunās Sodomas un Gomoras, lai viņu grēks neinficētu citas tautas. Patiesi Es jums 

saku, ka caur sirdsapziņu Es esmu licis Savai balsij sasniegt visus cilvēkus, tādēļ jūs varat saprast, ka, ja 

pasaule ir tumsā, tas nav tāpēc, ka Es tai būtu liegusi Savu gaismu. 

60 Kad jūsu acis redzēs tautu bojāeju un jūs zināsiet par to nelaimēm, jūsu sirdis apgrūtinās sāpes un 

skumjas, bet, kad tie, kas šaubījās par Manu Vārdu, šodien redzēs piepildījušos Manus pravietojumus, arī 

viņi raudās, jo viņi ir bijuši neticīgi. Tad jūs redzēsiet, kā "pēdējais" jums sniegs ticības, uzticības un 

paklausības piemēru. 

61 Sagatavojieties šim gadam, kas nesīs apmeklējumus un brīnumainus notikumus visā pasaulē - 

brīnumus, no kuriem Es darīšu daudzus jūsu vidū. 

62 Nesiet mājās labas pamācības, kā arī savu atjaunotības piemēru, savu tikumu un mieru, lai tad, kad 

jūsu tautu apmeklēs sveštautiešu pūļi, viņi redzētu sirdī un prātā sagatavotu tautu. Atcerieties, ka, ja tas 

nenotiks, jums nāksies žēloties, ka viņi ir pārsteiguši jūs miegā. 
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63 Nebaidieties klauvēt pie sava brāļa durvīm, kad mēģināt viņu glābt no briesmām, mierināt bēdās 

vai dot padomu grūtā situācijā. Rīkojieties kā Jēzus, svētceļnieks, kas klauvē pie sirds durvīm vienu, divas 

un trīs reizes. Es esmu ielicis gaismu jūsu skatienā un apsolījis likt patiesības vārdus jūsu lūpās, kad jums 

būs jārunā. Centieties saglabāt mieru un gaismu gan sevī, gan savās mājās, lai nedotu pieeju ļaunajai 

ietekmei, kas nāk no tumsas dvēselēm, kuras ieskauj cilvēci. Vienmēr staigājiet pa Mana Likuma ceļiem, 

lai jūs redzētu savu ceļu apgaismotu un spētu pārvarēt grūtības un slimības, kas jūs sagaida ceļā kā 

klupšanas akmeņi, kas jūs aptur jūsu dzīves ceļā. 

64 Uzlabojiet savu dzīvi, paceliet savu garu, negaidiet, kad pienāks pēdējais, kurš, sapratis Manas 

Mācības un Manas Atklāsmes diženumu, teiks jums: "Ko tu esi darījis visos šajos dievišķo pamācību 

gados?" un tad klusēs. Patiesi Es jums saku, pat ja jūs šaubāties, Es jūs esmu izvēlējies Trīs Laiku laikā. 

Starp jums ir tie, kurus es patiesībā varu saukt par pirmdzimtajiem. 

65 Šodien, redzot jūs skumjus, es jums jautāju: Kāpēc es neredzu prieku jūsu sirdīs? Vai esat noguris 

no dzīves pārbaudījumiem un pārbaudījumiem? Vai jūs esat noguruši no nemieriem, ko izraisījis karš starp 

tautām? Vai arī jūs esat noguruši no vērošanas un lūgšanām? Cilvēki, jūs neesat nolemti nāvei. Es jums 

esmu teicis, ka jūs dzīvosiet, Es jums esmu devis garīgās dāvanas un devis laiku, lai jūs varētu pildīt savu 

misiju. Jūs esat redzējuši, ka grāmata, kurā jūsu sirdsapziņa ieraksta visas jūsu darbības, nav tīra, un tas jūs 

apbēdina, jo uzskatāt sevi par nepateicīgiem. Tu pārdzīvosi atmiņā aizvadītās dienas un mēnešus, 

atceroties manu labumu vienu pēc otra. Jūs baidāties no nākotnes, jūs baidāties zaudēt ticību sev, jūs 

baidāties turpināt nepaklausīt Man un nespēt izpildīt savu uzdevumu. Bet es vēlos piepildīt jūsu ceļu ar 

gaismu, lai atdzīvinātu jūsu ticību un cerību, lai jūs spertos izšķirošu soli ceļā uz garīgo attīstību. 

Apvienojiet savas sirdis vienā, mīļotā tauta! 

66 Es panāksim, ka karā iznīcināto tautu karogi apvienosies, līdz tie veidos vienu miera karogu. Es 

runāju šādi, jo Es esmu miera Dievs, Tēvs, kas vēlas prieku Savu bērnu sirdīs. 

67 Es vēlos redzēt jūs kā Savus mācekļus, kuriem Es varu atklāt Savu gudrību, ļaujot jums zināt 

nākotni, bet šodien Es redzu jūs apcerīgus, jo jūs esat piedzīvojuši Mana Vārda patiesību un Manu 

pravietojumu piepildījumu, kas doti caur šiem balss nesējiem. Šodien jūs esat dzirdējuši Manu dievišķo 

mācību un esat satriekti, jo zināt, ka katra Mana mācība ir pravietojums un likums. Es jums to visu saku 

tādēļ, ka jums vajadzētu būt daudz lielākā priekā, jo nav tādas reliģiskas kopienas vai sektas, kas varētu 

teikt kā jūs, ka tai ir Mans dievišķais, dzīvais un tiešais Vārds, vai kas varētu teikt, ka Kungs dara viņiem 

sevi zināmu. Jūs, kas vienīgie varat nodrošināt, lai Kristus kļūtu pazīstams un parādītos šai tautai, parādiet 

Man savas sirdis, kuras tomēr ir nomāktas sāpju un nožēlas par to, ka neesat izpildījuši Manus baušļus. 

Tas neļauj jums pacelt balsi, lai liecinātu par Manu Klātbūtni cilvēces vidū, un tas ir tāpēc, ka jūsu 

sirdsapziņa liek jums sajust Manu spriedumu, spriedumu, kas aptver visu Visumu un sasniedz katru radību 

šajā laikā. 

68 Ar Savu mīlestības Vārdu Es jums apliecinu, cik vērtīgs Man ir jūsu gars. Materiālajā radībā nav 

nekā lielāka par jūsu garu - ne karaliskā zvaigzne ar tās gaismu, ne zeme ar visiem tās brīnumiem, ne arī 

kāda cita radība nav lielāka par garu, ko Es jums esmu devis, jo tā ir dievišķa dzirksts, tā ir liesma, kas nāk 

no Dievišķā Gara. Bez Dieva tikai gariem piemīt garīgais intelekts, sirdsapziņa, griba un gribas brīvība. 

Virs miesas instinktiem un tieksmēm paceļas gaisma, kas ir tava dvēsele, un virs šīs gaismas - ceļvedis, 

grāmata un tiesnesis, kas ir sirdsapziņa. 

69 Visas radības dod Man savu cieņu, bet ne ticībā vai mīlestībā, bet gan likuma dēļ; turpretī jūsu gars 

dod Man savu cieņu mīlestības dēļ. Kad viņš noliec ceļos un pielūdz Mani, tas notiek ticībā un viņa 

sirdsapziņas gaismā. Laiks, telpas, dabas spēki, zvaigznes, dabas būtnes, augi - visi uzticīgi seko Manis 

noteiktajam liktenim. Bet, ja Es jums jautātu, ko jūs esat darījuši ar Maniem garīgajiem un materiālajiem 

likumiem - jūs, cilvēki, kas pārvaldāt zemes tautas, un jūs, cilvēki, kas vadāt cilvēci pa gara ceļu, - jums 

būtu jāparāda Man jūsu upuru asinis un daudzie tumšie darbi. 

70 Jūs, valdnieki: Ko jūs esat darījuši tautām? Es redzu tikai sāpes un postu. Jūs esat bagāts: Kā jums 

var garšot maize un kā jūs varat baudīt savu bagātību, ja zināt, ka daudzi cieš badu? Jūs kļūsiet savas varas 

vergi, jūsu maize būs rūgta, un jums nebūs miera. Tas ir jūsu darbs, tā ir jūsu iesētā sēkla. 

71 Lai šī pasaule atkal nāktu pie prāta, ir nepieciešams, lai sāpes būtu ļoti lielas. Es jums sūtu Savu 

gaismu, lai jūs cits citu atpazītu un cienītu savu līdzcilvēku dzīvību. Atstājiet brālīgos ieročus un 

atgriezieties pie sava gara Tēva, kuru jau sen neesat apmeklējuši Viņa svētnīcā. 
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Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 87  
1 Man patīk pārsteigt jūs visnegaidītākajos veidos, lai pārbaudītu jūsu sirds ticību. Man patīk 

pārbaudīt jūsu dvēseles spēku, lai jūs varētu rādīt piemēru saviem brāļiem. Tavā garā dzīvo Jēkaba 

dzimums, ko Es saucu par Israēlu, kas nozīmē "stiprs". Šo patriarhu Es pakļāvu smagiem pārbaudījumiem, 

lai sniegtu lieliskus dvēseles spēka piemērus. Es sūtīju viņam eņģeli, lai cīnītos ar viņu, bet šī cilvēka 

spēcīgo roku nevarēja sakaut. No tā laika es viņu saucu par Israēlu, un ar šo vārdu viņš kļuva pazīstams 

pēcnācējiem. Bet, ja es jums jautātu: Ko jūs esat darījuši ar šo garīgo sēklu, ko Jēkabs jums nodeva? Vai 

jūs saprastu manu jautājumu un zinātu, kā uz to atbildēt? Mani eņģeļi ir parādījušies uz jūsu ceļa, lai 

cīnītos pret jūsu kļūdām, bet jūs tos neesat uzņēmuši. Tumsas būtnes ir atradušas jūs nesagatavotus, un jūs 

to priekšā esat bijuši vāji. 

2 Es jums atkal jautāju: kur ir Jēkaba zobens, viņa dedzība un viņa spēks? 

3 Es esmu jums dāvājis Gaismas Būtņu klātbūtni jūsu zemes dzīvē, lai tās varētu jūs aizsargāt, 

palīdzēt un iedvesmot. Viņi, kas ir attīstītāki par jums, nolaižas, lai pildītu mīlestības misiju, misiju sēt 

labumu un dziedinošu balzāmu savu brāļu vidū. Tumsas būtnes jeb pazudušās dvēseles piespiedu kārtā 

pilda uzdevumu pārbaudīt cilvēku ticību, tikumu un neatlaidību uz labo. Un, kad tie beidzot tiek uzvarēti 

ar dvēseles spēku un neatlaidību labā no tā, kuru tie ir kārdinājuši, viņi saņem apgaismību un atdzimst 

dzīvei un mīlestībai. 

4 Mācekļi, Es esmu jums devis jūtīgumu, lai jūs varētu uztvert savu garīgo brāļu klātbūtni. Kam nav 

garīgās redzes dāvanas, tam ir atklāsmes dāvana, vai arī viņa smadzenes spēj uztvert garīgo pasauli, vai 

vismaz viņam ir priekšnojautas dāvana; bet jums ir pietrūcis mīlestības, lai attīstītu savas dāvanas. Tāpēc 

es jums iesaku dzīvot modri, lai jūs sadzirdētu ganāmpulka un sargsuņu, kas jūs sargā, balsi, aitu 

raudāšanu vai vilka, kas slēpjas zemsedzē, rēgošanu. 

5 Nespiet šajā ielenkumu un briesmu, bezdibeņu un kārdinājumu laikā. Saprotiet, ka ikviens, kam ir 

garīga dāvana vai misija sniegt garīgu gaismu, tiks pastāvīgi aplenkts un vajāts. Es nenākšu modināt 

aizspriedumus vai māņticību Savā tautā. Es nāku, lai stiprinātu jūsu ticību garīgā esamībai un atvērtu jūsu 

acis mūžīgajam. Tad jūs spēsiet saskatīt daudz tālāk par materiālajām lietām un sapratīsiet, ka ne viss, kas 

eksistē aizsaulē, ir apvīts ar gaismu; jo pat neredzamajā ir tumsa, kas ir jāizšķīdina, un nepilnības, kas 

jāpārvērš par cildenu garīgumu. 

6 Mācība, ko esmu jums devis, lai jums dzīvē izdotos piesaistīt sev gaismu, kas tumsu pārvērš par 

gaišumu, māca jūs lūgties un ar ticību un neatlaidību sekot labajam. 

7 Cilvēks, kurš ir kritis grēcīgā dzīvē, spēj aiz sevis vilkt veselu leģionu tumsas būtņu, kas viņa ceļā 

atstās neveselīgas ietekmes pēdas. 

8 Pasaule ar savu zinātni ir tik ļoti apmaldījusies, ka šodien tā vairs nespēj atgriezties pie sava 

evolūcijas ceļa pirmsākumiem, jo tā nespētu atšķirt patiesību no meliem ticības, mīlestības trūkuma dēļ un 

tāpēc, ka tā nezina savas eksistences jēgu; tādēļ Es atkal atnācu uz pasauli. Svētīgi tie, kas Mani klausās, jo 

tie Mani sapratīs, sekos Man un atradīs pestīšanu. Es došu viņiem spēku atjaunot visu, ko viņi ir apgānījuši 

vai izpostījuši. 

9 cilvēki, palieciet nemainīgi pie Manas Mācības, un patiesi Es jums saku, ka trīs paaudzes pēc jūsu 

paaudzes jūsu pēcnācēju dvēsele būs sasniegusi lielu garīgumu. Meklējiet patiesu pacēlumu, un tad tā 

darīs visa cilvēce, jo jūsu pasaule nav lemta mūžīgi būt asaru ielejā, grēka zemē, netiklības un kara ellē. Tā 

Kunga diena jau ir ar jums, Mans taisnības zobens iznīcinās postu. Kas notiks, kad Es iznīcināsim 

ļaunuma sēklu, netikumu un lepnumu, un tā vietā pasargāsim miera, saskaņu, atjaunošanos un patiesu 

ticību Man? Pasaulei būs jāmainās, cilvēks mainīsies, kad viņa garīgā uzticība Dievam un viņa dzīve kļūs 

labāka. 

10 Pienāks laiks, kad parādīsies cilvēki, kas patiesi mīlēs Manu likumu, kas zinās, kā savienot garīgo 

likumu ar pasaules likumu, tas ir, mūžīgo spēku ar laicīgo spēku. Tas nenotiks, lai paverdzinātu garus kā 

agrāk, bet gan lai parādītu tiem ceļu uz gaismu, kas ir patiesā gara brīvība. Tad morāle atgriezīsies ģimeņu 

klēpī, jūsu paražās būs īstas izglītības un garīguma vietas. Tas būs laiks, kad sirdsapziņa izdzirdēs savu 

balsi un Mani bērni sazināsies ar Manu Dievišķību no gara uz garu, kad rases saplūdīs. Tas viss noteiks 

daudzu atšķirību un strīdu izzušanu, jo līdz šim, lai gan jūsu pasaule ir tik maza, jūs neesat sapratuši, kā 

dzīvot kopā kā vienota ģimene, jūs neesat spējuši piedāvāt Man vienotu pielūgsmes formu. Senā Bābele 
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nolemj jūs šai tautu un rasu nošķirtībai, bet Mana garīgā tempļa uzcelšana cilvēku sirdīs atbrīvos jūs no šīs 

izpirkšanas un liks jums patiesi mīlēt vienam otru. 

11 Nedomājiet, ka Es esmu izvēlējies šo tautu tikai pēdējā stundā Savai jaunajai manifestācijai. Viss 

bija paredzēts jau no mūžības. Šo augsni, šo rasi, jūsu dvēseles sagatavoju Es, tāpat kā arī Manas 

Klātbūtnes laiku iepriekš noteica Mana Griba. 

12 Es nolēmu sākt Savas izpausmes starp visnabadzīgākajiem, starp tiem, kas saglabāja prāta un gara 

tīrību. Tad Es ļāvu visiem nākt pie Manis, jo pie Mana galda nav ne atšķirību, ne labvēlības. Mans Vārds, 

kas tika nosūtīts šai tautai, bija vienkāršs un pazemīgs savā formā, jums pieejams, bet tā nozīme, pilna 

skaidrības, bija dziļa jūsu garam, jo, lai gan Es esmu visu zināšanu krātuve, Es vienmēr izsaku un izpaužu 

Sevi vienkārši un skaidri. Es nevienam neesmu noslēpums, noslēpums un noslēpums ir jūsu nezināšanas 

bērni. 

13 Vai šajā laikā ir arī Tomass ar šaubām savā sirdī? Ko vēl jūs sagaidāt redzēt un dzirdēt, lai 

noticētu? Vai jūs vēlaties, lai Kristus atkal kļūtu par cilvēku un dzīvotu jūsu vidū? Atdod Man atpakaļ uz 

krusta upurēto miesu, ko Tu Man atņem, un Es apsolu Tev atgriezties kā cilvēks. Vai jūs to spējat? Nē. 

Savukārt es tevi atradu mirušu gaismai un ticībai un uzmodināju tevi garīgi. Jūs bijāt pazaudējuši savu 

ķermeni zemes iekšienē, un Es jums devu jaunu. Tikai es varu darīt šos brīnumus, bet patiesi, es jums 

saku, ka dzīvība, ko jūs izrāva no Jēzus Golgātā, kā mūžīgās dzīvības rasa ir izplatījusies pār visu cilvēci. 

14 Tādēļ Es jums saku, ka jūs esat Mans templis, tā svētnīca, kas pastāv jūsu garā un kurā Es meklēju 

jūsu pielūgsmi, kurā Es gribu, lai Mana balss atrod savu atbalss atbalss, kurā paceļas Mans altāris un kurā 

Es varu dzīvot mūžīgi. 

15 Visa Mana mācība un likumi nav nekas cits kā sagatavošanās ieiešanai garīgajā dzīvē. Cik daudzi 

no tiem, kas Mani ir dzirdējuši šajā laikā, jau dzīvo aizsaulē, pilni prieka savā garā, jo viņiem nav bijis 

nekādu grūtību pāriet šajā bezgalīgajā pasaulē, kamēr daudzi cilvēki, skeptiski noskaņoti savā 

materiālismā, ironiski smaida, kad viņiem tiek runāts par garīgo dzīvi. Bet pienāks nāves stunda, kad 

nebūs tādas sirds, kas nebaidītos, un tāda gara, kas nedrebētu mūžības nenovēršamās klātbūtnes priekšā. 

16 Vienmēr modieties un lūdzieties, lai šī dzīve, kas vibrē virs jums un virmo jūsu būtības dziļumos, 

jūs atrastu sagatavotus. 

17 Neviens, izņemot Mani, nevar saglabāt jūsu dvēseli, jo Es esmu dievišķā dzīvības manna. 

18 Cilvēce, pamosties no dziļā miega, kurā tu esi, un paskaties patiesībai acīs.Cik daudz cilvēku 

sapņu šajā laikā tiks sagrauti Manas taisnības ietekmē. Bet pēc tam cilvēkiem atspīdēs jauna laika 

rītausma, kurā Es viņiem atklāsim jaunas gaismas, kas tos vedīs pie augstākās patiesības atziņas. 

19 Jaunās paaudzes un jaunie gari nāks uz zemi, lai pildītu augstu misiju, un, ja viņi savā ceļā atklās 

savu priekšgājēju atstāto labestību un piemēru, viņiem izdosies no savām sirdīm izaugt tīrai sēklai, kas būs 

svētība Maniem garīguma un gaismas laika mācekļiem. 

20 Tautas ir cietušas no Manas taisnības, un arī jūs cietīsit, bet patiesi Es jums saku: ja Mani mācekļi 

paliks stipri ticībā un labestībā, viņi nepazudīs, jo ar savām lūgšanām un mīlestības darbiem viņi panāks 

cilvēces piedošanu. 

21 Pasaule nebija ne spējīga, ne gatava Mani sajust, kamēr tā bija mierā, tādēļ tai Mani nākas uztvert 

caur sāpēm; jo tikai pārbaudījumos cilvēks vēršas pie Radītāja ar savām lūgšanām, atceras savu Tēvu un 

prot novērtēt Viņa labumus un atzīt Viņa brīnumus. 

22 Izpratne: Kad Mans taisnīgums jūs piemeklē, Mana mīlestība vienlaikus jūs aizsargā. 

23 Bija nepieciešams, lai cilvēci piemeklētu garīgais haoss, lai šajā cīņā jūs redzētu, kā izpaužas 

dāvanas, ko Es esmu novēlēja jūsu garam, un lai jūs spētu izprast un saprast Manu dievišķo Mācību. 

24 Jums, kas šoreiz esat dzirdējuši Manu balsi, Es aicinu būt kā aizstāvjiem, būt modriem, lai šīs 

dievišķās iedvesmas tīrību nesabojātu kāds, kas vēlas to sagrozīt. Neveidojiet rituālus vai elku kultu ap šīm 

atklāsmēm, jo tad jūs nepiedāvātu Man garīgo pielūgsmi, ko Es no jums gaidu. 

25 Mīliet Mani savā tuvākajā un lūdzieties ar garu, tikai to Es no jums prasīšu, un, ja jūs ievērosiet šos 

norādījumus, jūs ar saviem darbiem dāvāsiet Man pilnīgu pielūgsmi. 

26 Lai neviens, kas sevi sauc par šīs garīgās mācības mācekli, nesūdzas Tēvam, ka ir nabadzīgs savā 

materiālajā dzīvē un viņam trūkst daudzu ērtību, kas citiem ir pārpilnībā, vai ka cieš trūkumu un trūkumu. 

Šīs sūdzības ir radušās materiālās dabas dēļ, kurai, kā jūs zināt, ir tikai viena eksistence. Jūsu garam nav 

tiesību šādi runāt ar savu Tēvu, nedz izrādīt neapmierinātību vai raizēties par savu likteni, jo visas dvēseles 



U 87 

33 

savā garajā evolūcijas ceļā pa zemi ir izgājušas cauri visām pieredzes, baudu un cilvēcisko apmierinājumu 

kāpnēm. 

27 Dvēseļu garīgā pilnveidošanās jau sen ir sākusies; šīs sāpes un nabadzība, ko jūsu sirdis atsakās 

panest un ciest, palīdz jums to sasniegt. Katram garīgajam un materiālajam labumam ir sava nozīme, kas 

jums ir jāatzīst, lai jūs nenoliegtu viena vai otra labuma vērtību. 

28 Labs garīgais cilvēks būs tas, kurš, neraugoties uz materiālo labumu nabadzību, jūtas bagāts un 

laimīgs kā Kungs, jo zina, ka Tēvs viņu mīl, ka viņam ir brāļi, kurus mīlēt, un ka pasaules dārgumi ir 

otršķirīgi salīdzinājumā ar gara bagātību. Labs garīgais cilvēks būs arī tas, kurš kā materiālo labumu 

īpašnieks zina, kā tos izmantot labiem mērķiem, un izmanto tos kā Dieva dotus līdzekļus, lai izpildītu 

svarīgu misiju uz zemes. 

29 Nav nepieciešams būt nabagam, nicinātam vai nožēlojamam, lai tiktu pieskaitīts pie tiem, kas seko 

Man, tāpat kā nav nepieciešams būt starp tiem, kas cieš, lai Es viņus mīlētu. Patiesībā Es jums saku, ka 

saskaņā ar Manu Gribu jums vienmēr jābūt stipriem, veseliem un visa, ko Es jums esmu radījis, 

īpašniekiem. 

30 Kad jūs pratīsiet būt sava mantojuma īpašnieki, novērtēt katru žēlastību un piešķirt visam savu 

vietu dzīvē? 

31 Redziet, cik tālu cilvēki ir novirzījušies no patiesības ceļa, taču Manā visvarenībā ir visi līdzekļi, 

lai liktu viņiem atgriezties uz tā. Es paveikšu šo darbu vienā dienā, bet ne tādā dienā, kādu nosaka saule ar 

savu gaismas plūsmu virs zemes, bet gan Garīgajā dienā, kuru apspīdēs Mana Dievišķā Gara gaisma un 

kurā Es, Labais Gans, turpināšu sargāt jūsu soļus garajā svētceļnieku ceļā. Vai jūs nedomājat, ka tas sāpina 

Manu Garu kā Tēvu, kad jūs novirzāties no ceļa, ko Es jums iezīmēju ar asinīm kā Manas bezgalīgās 

mīlestības pierādījumu? Atgriezieties, atgriezieties uz ceļa, mīļās avis, jo pa to jūs sasniegsiet miera 

slieksni. 

32 Nāciet pie Manis, ļaužu pulki, bet nāciet vienoti! Manas tautas vidū nedrīkst būt ne šķelšanās, ne 

šķelšanās, jo jums ir jārāda brālības un vienotības piemērs pasaulei. 

33 "Man jums ir jādod vairāk, nekā jūs no Manis prasāt," Es jums bieži esmu teicis, un Es jums 

jautāju: vai jūs ticat, ka tie gari, kas pirmie apdzīvoja zemi, jau varēja iedomāties visus dabas brīnumus, 

kas viņus ieskauj viņu zemes pastāvēšanas laikā? Šīs būtnes vēlējās zināt, radīt, atpazīt, apzināties, būt 

brīvas gribas īpašnieces, bet tās nekad neiedomājās, ka šī dzīve ir tik krāšņa. 

34 Tagad, kad jūs esat dzīvojuši (ilgu laiku) šajā pasaulē, kuru no paradīzes esat pārvērtuši par asaru 

ieleju, jūs vēlaties atgriezties Garīgajā Dzīvē un lūdzat Mani, lai jūsu garam netrūktu gaismas un miera 

šajā Aizsaulē, nerēķinoties ar to, ka Es jums ne tikai to došu, bet arī atklāsim jums daudzus noslēpumus un 

parādīsim Dzīvības Avotu, no kurienes jūs garīgi redzēsiet, sapratīsiet un mīlēsiet sava Tēva darbus. Tad 

jūs sapratīsiet, ka materiālā radība ar visām tās pilnībām ir tikai krāšņās un mūžīgās Garīgās Dzīvības 

atspulgs vai simbols. 

35 Šodien jūs lūdzat Man tikai mazliet miera un gaismas dzirksti, bet, kad kādu dienu redzēsiet sevi 

garīgās dzīves krāšņuma ieskautus, kad būsiet atstājuši savu miesu zemes klēpī, jūs atcerēsieties, ko Es 

jums teicu uz zemes: "Tēvam ir vairāk, ko dot Saviem bērniem, nekā tie Viņam lūdz." Taču neaizmirstiet, 

ka jums ir jākāpj pa debesu kāpnēm, kas ved garu uz pilnības līmeni, un ka tieši jūsu pūles un mīlestība jūs 

aizvedīs uz virsotni, kur jūsu nopelni padarīs jūs cienīgus saņemt augsto atalgojumu, ko Es jums apsolu. 

36 Mana gaisma spīd balss nesēja prāta orgānā un kļūst par cilvēka vārdu. Šo saprašanas orgānu, ar 

kuru palīdzību Es runāju ar cilvēkiem, "kakls" ir nevaldāms, viņu sirdis ir cietas un lūpas neveiklas, tomēr, 

kad Mana gaisma tos skar, kad Mans gaismas stars sasniedz viņu prātus, teikumi, ko tie saka, ir debesu 

barība tiem, kas alkst mīlestības un patiesības, ir balzāms un mierinājums tiem, kas nāk ciešanu nomocīti, 

un ir dievišķas gaismas grāmata tiem, kas mīl gudrību. 

37 Ēdiet un dzeriet, Es saku jūsu garam; šajā laikā uz galda ir maize un vīns: maize ir Mans Vārds un 

vīns ir tā garīgais saturs. 

38 Ēdiet un dzeriet, jo no 1950. gada beigām jūs vairs nedzirdēsiet šo Vārdu. Izmantojiet šos gadus, 

kad jūs vēl saņemat Manu Mani, jo, kad pienāks stunda, jūs Mani vairs šādā veidā nedzirdēsiet, un jūs 

rūgti raudāsiet, cenšoties pārliecināt Mani piešķirt jums vēl vienu mācību laiku, bet Es jums to saku jau 

iepriekš: Ja ķēniņa vārds netiek atsaukts - iedomājieties, cik daudz vairāk tas attiecas uz Dieva vārdu! 
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39 Mana griba tiks piepildīta, jo drīzāk vairs nespīdēs debesu karaliskā miesa vai arī debesis un zeme 

pāries mūžībā, nekā Mana griba vairs netiks piepildīta. 

40 Jums būs daudz darāmā pēc tam, kad Es būšu paņēmis no jums Savu Vārdu. Viss, ko jūs neesat 

izdarījuši tagad vai ko nevarat izdarīt, jums būs jādara šajās dienās. 

41 Jūsu trūcīgie brāļi jūs meklēs, un jūs neslēpsieties. Jūsu sirds būs labdarības un līdzjūtības avots 

pret trūkumcietējiem, un jūs meklēsiet Mani sava prāta augstākajā sfērā, kur jūs saņemsiet dievišķas 

iedvesmas. 

42 Jūs nebūsiet brīvi no pārbaudījumiem, bet tie kalpos, lai stiprinātu jūsu garu un parādītu 

mazticīgiem cilvēkiem jūsu padevību (Dieva gribai) un jūsu garīgo pacēlumu. 

43 Svētīgi tie, kas ar lēnprātību un paklausību seko Manai gribai, jo viņos būs miera, gudrības un 

garīguma dāvanas. 

44 Šodien es meklēju tos, kuri nav sapratuši dzīves jēgu, tos, kuri nezina, kas ir patiesība, vājos, kuri 

cieš neveiksmi katrā pasākumā, katrā projektā, katrā solī. Un es viņiem saku: Nāciet uzklausīt šo Vārdu, 

un jūs jutīsieties stiprināti kā nekad agrāk. Ticība dos jums neuzvaramu spēku, un zināšanas par Manu 

Doktrīnu dos jums gaismu, kas nekad neizgaisīs. 

45 Neviens no tiem, kas šādi pamodīsies, vairs neiegrimst letarģijā vai neapstāsies uz attīstības ceļa. 

Tas, kurš ieraudzīs šo gaismu, varēs teikt, ka Mana balss viņu vienmēr ir aicinājusi un Mana klātbūtne 

viņam ir atklājusies uz katra dzīves ceļa soļa, lai viņš nekad vairs nevarētu apgalvot, ka viņam trūkst 

gaismas, pat ne kritiskā brīdī. 

46 Svētīgi tie, kas, nebaidoties no pasaules, cenšas nest šo gaismu saviem brāļiem, tādējādi izplatot 

patiesību un sējot mieru. Viņi atpazīs ceļu, kas ved uz debesu valstību. 

47 Mana Taisnība apspiedīs jūsu gribas brīvību, ko jūs bieži izmantojāt, lai dotos nepareizā ceļā, bet 

pienāks laiks, kad jūs pilnībā baudīsiet šo dāvanu un tā kalpos jums, lai darītu tikai jūsu Tēva cienīgus 

darbus. 

48 Daudz ļaužu, ticiet Man, un nebūs vētras, kas jūs izklīdinātu. Jo tikumība aizsargā tos, kas savas 

domas paceļ līdz debesu augstumiem. 

49 Aizsaulē man ir mājas (jums); tur dzīvot būs kā lasīt grāmatu, kas pilna ar neizsmeļamiem 

brīnumiem garam. Kamēr esat viesi uz zemes, dzīvojiet, cik vien labi spējat, un vienmēr ievērojiet Manas 

Bauslības baušļus. Esi šķīsts un tiecies pēc pilnības, skaistuma, labestības; esi noderīgs savam tuvākajam. 

Šādā veidā jūs iegūsiet vērtības, kas, atdaloties no matērijas, pavadīs jūsu dvēseli pārejā uz mūžību. 

50 Apzinieties savas dāvanas, atklājiet savas spējas, izprotiet savu misiju un tad bez steigas ejiet pa 

ceļu, līdz nonāksiet tur, kur Mana mīlestība kā Tēvs jūs gaida, lai dotu jums savu atlīdzību. 

51 Tagad, kad ļaužu pūļi kā Otrajā laikmetā vēlas Manu Vārdu, starp tiem ir dažas dvēseles, kas ir 

dzirdējušas Manu Vārdu abos laikmetos. Viņiem tas var šķist atšķirīgs pēc formas, pēc formulējuma, kad 

viņi to salīdzina ar to, ko es devu ar Jēzus mutes starpniecību, bet patiesi, es jums saku, ka tā nozīme ir 

tāda pati un nekad nemainīsies. Mans Vārds jums rāda ceļu, ko Es jums vienmēr esmu piedāvājis - ceļu, 

kuru Es vēlos, lai jūsu gars spīdētu caur gaismu, ko sūta jūsu Skolotājs. 

52 Jūsu dzīves ierasto gaitu pēkšņi satricinās spēcīgas vētras, bet pēc tam bezgalībā iemirdzēsies 

zvaigznes gaisma, kuras stari dāvās mieru, gaismu un klusumu, kas inkarnētajam garam nepieciešams, lai 

pārdomātu mūžību. 

53 Sajūtiet Manu Klātbūtni, Es esmu tuvu, ļoti tuvu šīs cilvēces sirdij. Es runāju ar to, lai tā pamostos 

no dziļā miega, un neatlaidīgi apgaismoju katras būtnes ceļu, lai tā varētu doties ceļā pēc Manas žēlastības. 

54 Manas izpausmes un Mani pierādījumi cilvēku vidū tajā laikā būs tik skaidri un spoži, ka viņi 

sauks: "Tas ir Kungs!" Tāpat kā tajos laikos, kad Es staigāju pa zemi kā cilvēks, cilvēki brīnīdamies sauca 

par Maniem lielajiem darbiem: "Viņš ir Dieva Dēls!" 

55 Un atkal - mēmie runās, aklie redzēs, klibi staigās un mirušie augšāmcelsies. Šie brīnumi notiks 

dažiem garīgajā un citiem arī materiālajā dzīvē, es pārsteigšu zinātniekus, un, kad viņi jautās tiem, kas ir 

piedzīvojuši tik lielus brīnumus, kā viņi to panāca, viņi katru reizi atbildēs, ka tas notika caur lūgšanu un 

ticību. 

56 Baumas par visiem šiem brīnumiem un taustāmās liecības par to patiesumu kļūs zināmas no visām 

pasaules malām - gan lielajās pilsētās, gan mazākos ciematos. Tad to cilvēku nocietinātās sirdis, kuri ir 

nejūtīgi pret garīgām izpausmēm, sāks sajust Manu klātbūtni, līdz pienāks brīdis, kad viņu sirdīs atskanēs 
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ticības un līksmības sauciens, jo viņi sapratīs, ka Kristus ir atgriezies cilvēcei un ka Viņš ir klātesošs katrā 

sirdī. 

57 Es esmu atklājies caur jūsu saprašanas orgānu, lai jums novēlētu Savu Vēstījumu un Dievišķo 

Atklāsmju Grāmatu, ko jūs īstajā laikā nosūtīsiet cilvēcei. Jo šajā Debesu Vēstījumā, ko Es sūtu pasaulei 

ar jūsu starpniecību, cilvēki varēs atrast izskaidrojumu daudziem noslēpumiem, kurus viņi līdz šim nav 

spējuši saprast. 

58 Neejiet kā Manas mācības vēstneši, ja neesat to skaidri sapratuši un ja ar saviem darbiem nespējat 

liecināt par mīlestību pret līdzcilvēkiem, jo tad jūs nenesīsiet labus augļus. Jūs būtu kā tie mācekļi, kas 

lūdzas par mieru tautām, bet nespēj radīt mieru savās mājās. 

59 Sarežģīta ir to ļaužu misija, kuri Trešajā Laikā ir dzirdējuši Tā Kunga Vārdu, jo viņiem ir jānes šī 

vēsts savās sirdīs ar to tīrību, ar kādu Es to esmu devis, jo viņu gaismai ir jābūt cilvēcei kā tai Austrumu 

zvaigznei, kas ieveda zvaigžņotājus un ganus sava Kunga klātbūtnē. 

60 Apmierini slāpes ar šī neizsīkstošā avota kristāldzidro ūdeni; tā svaigums palīdzēs tev pacietīgi un 

saprotoši nest savu krustu. 

61 Es esmu dzīvība, kas nemitīgi atklājas jūsu garam, bet atcerieties: tāpat kā jūs sevī nesat dzīvību, tā 

arī nāve, kas izbeidz cilvēku ceļus uz zemes, staigā līdzās katram cilvēkam. 

62 To jums saka Skolotājs, lai jūs neļautu stundām, dienām un gadiem paiet garām, neradot kaut ko 

tādu, ko jūsu gars varētu pļaut rīt, kad pienāks stunda, kad tam būs jānodod raža. 

63 Šajā tiesas laikā cilvēkiem ir nepieciešama liela ticība, drosme un prāta klātbūtne, lai nepadotos 

lielajos pārbaudījumos. To Es vēlos izplatīt uz zemes ar Savu mācību, lai uzturētu cilvēces cerību. Ir 

pienācis tiesas laiks, kad, ja jūs zinātu, kā vērot, jūs redzētu, kā gaisma paceļas sāpju un grēka vidū. 

64 Materiālie un garīgie spēki virza cilvēci, tie visi runā par spriedumu, un tie liek trīcēt ne tikpat lielā 

mērā kā zinātniekam. 

65 Dvēseļu leģioni, kas bezmērķīgi klīst pa pasauli un dažādos veidos klauvē pie cilvēku siržu 

durvīm, bieži vien ir balsis, kas vēlas jums pateikt, lai pamostos, atvērtu acis realitātei, nožēlotu savas 

kļūdas un atjaunotos, lai vēlāk, kad atstāsiet savu ķermeni zemes klēpī, jums nebūtu jāraud, kā viņiem, par 

savu vientulību, savu nezināšanu un materiālismu. Atzīstiet, kā gaisma rodas pat no tumsas, jo neviena 

koka lapa nekustas bez Manas gribas; tāpat arī tās garīgās izpausmes, kas pieaugs ar katru dienu, galu galā 

pārņems cilvēkus tā, ka galu galā tās uzvarēs cilvēces skepsi. 

66 Kristus, kas lika uz zemes dzīvojošajām dvēselēm atstāt apsēstās dvēseles un caur to paklausību 

Viņam parādīja Savu dievišķo spēku, vienmēr ir bijis Tēvā, un no turienes Viņš pavēl un īsteno Savu gribu 

katrā no šīm būtnēm. Viņš izmanto dažu cilvēku gaismu un dažkārt pat citu cilvēku apjukumu, lai īstenotu 

Savus gudros padomus attiecībā uz savu mīļo bērnu likteni. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 88  
1 Cik patīkama Man ir putnu dziesma un ziedu smarža, bet patiesi, Es jums saku, Manam Garam 

vairāk patīk jūsu lūgšana, ja tā nāk pie Manis, ietērpta skaļākās domās un ar stingriem lēmumiem par 

labklājību. 

2 Jūs apšaubāt putna nevainību vai zieda skaistumu, jo spriežat par sevi tikai pēc sliktajām drēbēm 

vai kāda fiziska ķermeņa apvalka bojājuma, bet jūs neredzat garu, šo būtni, kas apveltīta ar skaistumu un 

debesu žēlastību. Gars ir gaisma, inteliģence, mīlestība, gudrība, harmonija, mūžība, un visa tā trūkst 

putniem un ziediem. Meklējiet gara skaistumu, un tas būs jūsos kā spogulis, kas uzticami atspoguļo 

Radītāja seju. Necenšaties tik ļoti rūpēties par savu ārējo skaistumu, lai gan Es jums saku, lai jūs neko no 

savas būtības neatstājat novārtā. 

3 Ķermeņa tīrība nav pretrunā ar garīgumu, taču neaizmirstiet, ka gars ir pirms miesas. Atcerieties, 

ka es jums jau iepriekš esmu teicis: Uzturiet trauku tīru gan ārpusē, gan iekšpusē. 

4 Ja kādam šķiet, ka Mans Vārds ir pārāk vienkāršs, lai nāktu no Dieva, Es viņam saku, ka viņam 

jāatceras, ka tieši vienkāršie un neizglītotie ir tie, kas atnākuši Mani uzklausīt, un Man ir jārunā ar viņiem 

tā, lai viņi Mani saprastu. Bet, ja jūs vēlaties dziļākas idejas un skaidrojumus, Es saku visiem tiem, kas 

Manu izpausmi ir novērtējuši kā vāju, lai tie iekšēji sagatavojas un no gara uz garu savienojas ar Manu 

Dievišķību, ko Es no cilvēkiem arī gaidu. Tad viņu prātus sasniegs tik dziļa iedvesma, ka viņiem nāksies 

Man teikt, lai nerunāju ar viņiem tādos vārdos, kurus var saprast tikai Dievs. Un atkal Es jums saku, kā 

otrajā laikmetā: "Es jums esmu devis zemes mācības, bet jūs neticat. Kā jūs varat ticēt, ja Es jums esmu 

devis debesu? 

5 Kad sirdī ir laba ticība un prāts ir brīvs no aizspriedumiem un neskaidriem priekšstatiem, cilvēks 

labāk novērtē dzīvi un patiesību redz skaidrāk. No otras puses, ja sirdī ir šaubas vai iedomība un prātā - 

kļūda, tad viss šķiet neskaidrs un pat gaisma ir tumsa. 

6 Meklējiet patiesību, tā ir dzīvība, bet meklējiet to ar mīlestību, pazemību, neatlaidību un ticību. 

7 Nedomājiet, ka Es jūtos aizskarts, ja kāds netic Manai klātbūtnei šajā manifestācijā, jo nekas 

neietekmēs Manu patiesību. Cik daudzi cilvēki ir apšaubījuši Dievišķās Būtnes esamību, kas radījusi visus 

Visuma brīnumus, un tomēr saule tās dēļ nav pārstājusi dot tiem savu gaismu. 

8 Cik daudz apšaubāmu ceļu un cik daudz lieku bagātību tev nācās atstāt, lai dotos pa šo taku! Bet 

cik drīz jūs sajutāt mieru un spēku kā kompensāciju par atteikšanos. Iemesls ir tāds, ka jūs nevarētu 

piederēt pie Maniem vēstnešiem, ja pirms tam nebūtu mainījuši savu dzīvi. 

9 Ticības lukturi ir tie, kas apgaismo pasauli, un es vēlos, lai jūs būtu šīs gaismas nesēji. Ak, ja vien 

jūs saprastu, ka ar ticību un labiem darbiem jūs varat sasniegt visu! 

10 Sagādājiet "ieročus", jo tuvojas slikti laiki. Redziet, kā ļaunums ir nesis augļus pasaulē. Virs tik 

lielā jucekļa un apjukuma Mana Gara gaisma spoži spīd un caurstrāvo visas zemes tautas. Nekas nespēs 

aizēnot Manu gaismu. Skatieties, kā Es ik uz soļa vajāju cilvēku garu un rādīju viņiem patiesību kā drošu 

ceļu. 

11 Jums ir jāzina, ka šī dzīve jums ir dota, lai jūsu gars spētu spert soli uz priekšu pa pilnības un 

progresa kāpnēm. Taču nepietiek ar to, ka gars zina šīs mācības, ja tas neatrod klausītāju, kad cenšas tās 

atklāt miesai. 

12 Šobrīd sirdis ir neauglīgi lauki, kur Gars nevarētu dīgt, un tādēļ, tā kā Es jau sen zināju, ka cilvēce 

sasniegs šo materiālisma līmeni, Es devu jums apsolījumu atgriezties - apsolījumu, ko šobrīd piepildu 

starp cilvēkiem. 

13 Es esmu atnācis kā Dievišķais Sējējs, lai meklētu jūsu dvēseli, kas ir apmaldījusies grēka ēnā, lai 

no jauna ieliktu tajā mīlestības sēklu un pavēlētu tai to sēt un kopt tai uzticētajā sirdī. 

14 Redziet, kā jūs esat šausmināti par ziņām, ko saņemat no karojošajām tautām, un tas liek jums lūgt. 

Un es jums saku, ka ir labi, ka jūs lūdzaties, bet papildus tam jums jācenšas, lai jūsu sirdī ieplūst arī miers, 

lai no tās plūst mīlestība un žēlsirdība, ja jūs vēlaties ar kādu dalīties šajās dāvanās. 

15 Šodien jums ir uzdevums radīt mieru starp cilvēkiem, vest viņus uz izlīgumu, mudināt viņus mīlēt 

vienam otru, jo šīs cildenās misijas pamatā ir senais parāds, ko jūs esat parādā savam Kungam un saviem 

brāļiem no dažādām zemes tautām. Kas zina, ko viņš sēja pagātnē? Kas zina viņa darbus iepriekšējās 

dzīvēs? 
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16 Intuitīvās zināšanas, ko jūsu gars ļāva ieplūst jūsu miesā, nebija pietiekamas, lai jūs aizdomātos un 

līdz ar to pieņemtu savu uzdevumu - atlīdzināt zaudējumus. Man nācās Sevi padarīt cilvēcīgu un caur 

cilvēkiem darīt jums dzirdamu Savu balsi, lai jūs skaidri apzinātos visu, ko jūs noteikti gribējāt uzskatīt 

par noslēpumu un kas ir tikpat dabiski kā miesai piedzimt, augt un mirt. 

17 Ja jūsu zinātne jums pakāpeniski atklāj cilvēka dzīves dziļākos noslēpumus, kāpēc tad augstāka 

zinātne, kāda ir Mana Dievišķā Gudrība, nevarētu jūs apgaismot ar zināšanām par Garīgo un Mūžīgo 

Dzīvi? 

18 Es esmu sācis, pastāstot jums, kas jūs esat bijuši un kas jūs esat, lai sniegtu jums priekšstatu par to, 

kas jūs būsiet pēc tam. 

19 "Augiet un vairojieties," Es sacīju cilvēkam, kad liku viņam parādīties uz zemes. Es runāju 

līdzīgus vārdus jūsu garam, kad liku tam pacelties dzīvības gaismā. 

20 Tagad, kad jums tas ir zināms, kurš var zināt, cik tālu var sasniegt dvēsele savā augšupejošajā 

attīstībā? Kurš no jums var iedomāties, līdz kādai pilnībai ir nonākuši tie, kas Man ir ļoti tuvu? 

21 Dvēsele ir kā sēkla, ko Es esmu ielicis katrā cilvēkā. Mīliet to, ļaujiet tai augt, lolojiet to; tā 

attīstīsies jūsos un vairosies tikumos un pilnībās, kas kalpos jūsu laimei un Tā slavināšanai, kas jums devis 

esamību. 

22 Es pieņemu jūsu mīlestības veltījumu un svētīju jūs. Nāk arī tie, kas lūdz Mani atrisināt savas 

problēmas uz zemes, tie, kas, materiālo vajadzību nomākti, ir zaudējuši dvēseles mieru. Viņi visi nāk, 

nesot savās sirdīs virkni nepatikšanu. Bet, sajutuši Manu klātbūtni, viņi aizmirst savas bēdas, jo saprot, ka 

vislabākais dziedinošais balzāms ir ietverts dievišķajā Vārdā. Es pieņemu katra upuri, kas dažiem ir ticība, 

bet citiem - mīlestība. 

23 Šeit Es jums esmu kā Tēvs un kā Skolotājs. Es nāku garā, bet nešaubieties par Manu klātbūtni, jo 

jūsu cilvēciskās acis Mani neredz. 

24 No pilnības Es nokāpju pa garīgās attīstības kāpnēm, kas atklāsmē tika parādītas Jēkabam, lai 

Mana balss būtu dzirdama visos eksistences līmeņos. 

25 Lai cilvēce varētu būt pārliecināta, ka Es ar to runāju garīgi un ka tā ir Mana Debesu Balss, kas 

izpludina savu mācību jūsu garam, Es esmu Sevi atklājis caur nezinošu un vienkāršu cilvēku prāta orgānu, 

tādējādi pasludinot jums Savu dialogu starp gariem. 

26 Šī vēsts ir domāta visai cilvēcei, bet tagad Es to uzticu šai tautai, lai tā kā sava Kunga vēstnesis 

sasniegtu visas tautas, tautas un provinces. Tā ir gaisma, kas liks cilvēkiem akli neiet pretī cīņas laikiem. 

27 Pasaulei nevajadzētu gaidīt jaunu Mesiju. Kad Es apsolīju nākt atkal, Es arī devu jums saprast, ka 

Mana atnākšana būs garīga, taču cilvēki nekad nav zinājuši, kā sagatavoties, lai Mani uzņemtu. 

28 Tajos laikos cilvēki šaubījās, ka Dievs varētu būt apslēpts Jēzū, kuru viņi uzskatīja par tādu pašu 

cilvēku kā citi un tikpat nožēlojamu kā visi. Tomēr, ņemot vērā Kristus spēcīgos darbus, cilvēki vēlāk sāka 

ticēt, ka šajā cilvēkā, kurš piedzima, auga un mira pasaulē, bija Dieva Vārds. Bet pašreizējā laikā daudzi 

cilvēki pieņemtu Manu atnākšanu tikai tad, ja Es būtu cilvēks, kāds Es biju otrajā laikmetā. Pierādījumus, 

ka Es nāku Garā un tādējādi daru Sevi zināmu cilvēcei, nesapratīs visi, neskatoties uz liecībām, jo 

materiālisms būs kā tumša apsējslēpe dažu acu priekšā. 

29 Cik daudzi gribētu redzēt Kristu vēl vienu reizi ciest uz zemes un saņemt no Viņa brīnumu, lai 

ticētu Viņa klātbūtnei vai Viņa eksistencei. Bet patiesi Es jums saku, ka uz šīs zemes vairs nebūs ne silītes, 

kur Es piedzimšu kā cilvēks, ne arī Golgātas, kur Es miršu. Tagad visi, kas celsies patiesai dzīvei, jutīs 

Mani dzimušu savās sirdīs, tāpat kā visi, kas spītīgi paliek grēkā, jutīs Mani mirstošu savās sirdīs. 

30 Pārnesiet visu, ko Jēzus toreiz darīja, no materiālā uz garīgo un no cilvēciskā uz dievišķo, un jūsu 

dzīvē būs klātesošas Viņa ciešanas. 

31 Daži no tiem, kas Mani dedzīgi gaidīja, nejuta Manu klātbūtni brīdī, kad Es pie viņiem atnācu, jo 

viņiem bija iepriekšējs priekšstats par Manas atnākšanas būtību, un šis priekšstats neatbilda realitātei. Kad 

Es šeit parādīju Sevi šai tautai, viņi gaidīja Mani ar priekšnojautu, kas bija viņu gara intuitīva sajūta, bet 

viņi nekad nebija izlēmuši, kādā veidā Es nāksim. Tā notika, ka tad, kad Elija, priekšgājējs, pasludināja 

viņiem Manu Vārdu - parādīdams Sevi caur tā prāta orgānu, kas bija izredzēts starp tā laika pirmajiem 

aicinātajiem, - un iedvesmoja šos pirmo parādību lieciniekus iekšēji sagatavoties, viņus piepildīja prieks 

un ticība, jo viņi juta, ka Kungs nāk pie cilvēkiem un ka Viņa parādīšanās forma saskan ar to, ko 

pasludināja Pirmo laiku pravieši un ko vēlāk apsolīja Skolotājs. 
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32 Mīļie mācekļi, jūs, kas Mana pasludinājuma laikā caur cilvēka intelekta orgānu daudzkārt esat 

dzirdējuši Manu balsi, - atsvaidziniet sevi ar norādījumiem, ko Es jums dodu, jo rīt jums tas būs 

jāizskaidro saviem līdzcilvēkiem. 

33 Kad reizēm atkārtoju jums vienu un to pašu mācību, ņemiet vērā, ka vienmēr to pasniedzu citā 

formā, lai jūs to labāk saprastu. 

34 Patiesi, jūs visi esat gaismas bērni, jo esat dzimuši no Manis; bet, kamēr daži no jums ir palikuši 

nelokāmi labestībā un rūpējušies, lai jūsu gaisma nepazustu, citi ir apmaldījušies uz viltus ceļiem, kas ved 

dvēseli tumsā. Zemākās kaislības, egoisms, augstprātība, augstprātība, materiālisms, nezināšana un visi 

netikumi ir tumšie spēki, kas aptumšo saprātu, nomāc jūtas un noved cilvēkus no ceļa, ko norāda 

sirdsapziņas balss. 

35 Cik ļoti daudzas dvēseles ir novirzījušās no Maniem ceļiem un ir redzējušas, ka viņu iekšējā 

gaisma ir izdzisusi. Bet pienāks stunda, kad viņi paši dosies meklēt Manas gaismas skaidrību, jo viņiem ir 

apnicis klīst tumsā. 

36 No Mana Gara bezgalīgi daudz izšaujas gaismas dzirksteles, dzirksteles, kas apmetas katrā Manā 

bērnā kā manna, kas pabaroja tautu tuksnesī. 

37 Viss, ko jūs redzat notiekošu šajā laikā gan garīgajā, gan materiālajā pasaulē, jau tika paziņots. 

38 Pagātnē bija cilvēki, kas pareģoja visu to, ko cilvēce piedzīvoja tajā laikā. Šie cilvēki bija Mani 

pravieši, gaismas bērni, kas pamācīja tautas, lai tās virzītu savus soļus uz labā ceļiem. Šie pravieši 

pareģoja ciešanu un iznīcības tumsu, ko radīs cilvēces vienaldzība pret sava Kunga aicinājumiem. 

39 Tagad jūs, kas jūtaties Manas žēlastības necienīgi, varat sev jautāt: "Kā tas ir iespējams, ka ir bijuši 

cilvēki, kuriem Dievs ir parādījis Savu gaismu un kuriem Viņš ir licis dzirdēt Savu balsi, kad Viņš viņiem 

ir darījis zināmus Savus vēstījumus, bet, no otras puses, Viņš ir paslēpis Sevi no lielākās daļas Savu bērnu 

skatiena?" Uz to Es jums atbildu, ka tie cilvēki, kuri ir spējuši sazināties ar Manu Garu, nav baudījuši 

nekādas privilēģijas. Viņi ir tikai rūpējušies par to, lai viņu gara gaisma būtu tīra, lai Dieva doma un 

iedvesma atspoguļotos viņu prātos. 

40 Vai Es jums ar viena no šiem apgaismotajiem mutēm neteicu, ka pienāks laiks, kad ikviena acs 

Mani ieraudzīs? Tagad Es jums saku, ka tas būs laiks, kad cilvēki sagatavos savus prātus, lai sajustu Manu 

Klātbūtni. Kur ir dažu cilvēku privilēģija, ja tās ir dāvanas, kas pieder ikvienam garam? 

41 Tāpat kā jūs esat pieredzējuši, ka jūsu cilvēciskā zinātne spēja pārveidot cilvēku dzīves, tā arī jūs 

pieredzēsiet, kā Mana mācība īsā laikā pārveidos jūsu eksistenci. 

42 Saprāts, taisnīgums un mīlestība ieņems vietu to sirdīs, kas centušies dzīvot bez tikuma, lai gan tas 

ir būtiskākais gan gara, gan miesas eksistences saturs un iemesls. 

43 Bet, kad cilvēki sāks dzīvot patiesībā, jūs redzēsiet, ka no cilvēku sirdīm atnāks jauna Dieva 

pielūgsme, kas būs pilna vienkāršības un garīguma. Reliģiskais fanātisms, aizspriedumi un elkdievība 

kritīs, iznīcināsies patiesības gaismas priekšā, ko izstaros katra sirdsapziņa. 

44 Cilvēki būs lieli tikumībā un pazemīgi Manas gribas un likumu priekšā, un tiem, kas domāja, ka 

viņi ir dievi uz zemes, jo tie meklēja tikai zemes varu un nicināja gara dārgumus, nāksies iziet cauri 

smagiem pārbaudījumiem. 

45 Strādājiet kopā ar Mani, jo Es ļausim ikvienam piedalīties Manā darbā, un tā jūs beidzot redzēsiet, 

ka piepildīsies viss, ko Es jums esmu pasludinājis. 

46 Dodiet Man mājvietu savā garā. Saprotiet, ka Es meklēju neaizmirstamu templi, kas jums šeit būs 

jāceļ Man. Es vēlos dzīvot jūsu sirdī un darīt Manu klātbūtni jūtamu ikvienā jūsu darbā, un Es ilgojos, lai 

jūsu ticības neizdzēšamais lukturis degtu šajā svētnīcā. 

47 Trešās Ēras mācekļi: apvienojieties visi Manā Vārdā, lai brīdī, kad dosieties izplatīt Manu Mācību, 

jūs būtu sagatavoti. 

48 Jūsu atbildība pret Mani un savu tuvāko ir neizmērojama. Padariet patiesību spožu, dzīvojiet tās 

vārdā un, ja nepieciešams, mirstiet par to. 

49 Atcerieties, ka jūsu Tēva mīlestība kļuva par cilvēku Jēzū un ka viņa dzīve bija veltīta patiesības 

sludināšanai un aizstāvībai. Ņemiet piemēru no sava Skolotāja, bet, ja jūtaties pārāk vāji, lai sekotu 

Maniem soļiem, ļaujiet Man ienākt jūsu sirdī un dzīvot tajā, un Es jums apliecinu, ka Mana klātbūtne 

stiprinās jūs cīņā. 
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50 Kāpēc jūs baidāties, ka nebūsiet noderīgs? Atgrieziet savas acis pagātnē un padomājiet, ka Otrajā 

Laikā, lai gan Jūdejā bija cilvēki, kas tika uzskatīti par gudriem, un citi, kas lepojās ar to, ka ir tīras sirds, 

Es neizvēlējos ne vienus, ne otrus, lai veidotu Manu apustulisko grupu. Bija divpadsmit nabadzīgi, 

neizglītoti, vienkārši un pazemīgi vīri, kas uzklausīja Manu aicinājumu, kad Es viņiem sacīju: "Nāciet un 

sekojiet Man!". 

51 Tagad Es jums saku, ka Es neizmantoju izglītotos vai taisnos, bet gan pazemīgos, tos, kas alkst 

miera, mīlestības un gaismas. Tāpēc ejiet pa zemes ceļiem, nebaidoties, ka ļaudis ar savu nepateicību, 

izsmieklu un rupjību vainagos jūs ar ērkšķiem, un ticiet, ka pienāks laiks, kad viņi sapratīs vēsti, ko jūs 

viņiem nesāt. 

52 Piedodiet apvainojumus, ko cilvēki var jums nodarīt, sakot līdz ar Maniem vārdiem pie krusta: 

"Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko tie dara!" Un atcerieties, ka cilvēki nes tik smagu krustu un tik 

sāpīgu vainagu, kādu neviens no jums nevar iedomāties. 

53 Nesiet savā vārdā, kā arī savā skatienā un savā sirdī rītausmu, kas vēsta par taisnīguma laiku tiem, 

kas cieš. 

54 Agrāk tava sirds bija kaps, kurā tu glabāji Manu Vārdu kā kaut ko bez dzīvības. Šodien šis kaps ir 

pārvērsts par altāri, uz kura deg ticības lāpa. Kāpēc gan rīt šis altāris nevarētu pārtapt par garīgām kāpnēm, 

pa kurām jūs uzkāpjat, liekot visiem tiem, kurus esat izglābuši, nākt pie Manis? 

55 Tuvojas jūsu sludināšanas laiks, un, kad jūs tajā ieiesiet gatavi, kā Mana griba, jūs būsiet pārsteigti, 

dzirdot, ka runājat par notikumiem, kurus nekad neesat piedzīvojuši, domājuši vai dzirdējuši. 

56 Tas viss notiks tad, kad jūsu soļi patiesās dzīves ceļā sāks kļūt droši, un jūs uz mirkli sajutīsiet sevi 

Dieva valstībā. 

57 Es redzu, ka tik daudzus no Maniem mācekļiem dzen cerība un viņi stingri tic, ka Manas 

mīlestības spēkam un patiesības pārliecinošajam spēkam ir jāpārveido šī cilvēce. 

58 Savukārt citi izturas skeptiski, jo nesaprot to pasauli, kuru Es jums šobrīd pasludinu - ar cilvēkiem 

un tautām, kas mīl cits citu, un ar cilvēci, kas prot savam Kungam sniegt garīgu pielūgsmi, brīva no 

jebkādas pašapmāna. 

59 Ja jūs ticat Man, jūs varat ticēt, ka Mans spēks ir bezgalīgi lielāks par cilvēka grēka spēku un ka 

tādēļ cilvēkam un viņa dzīvei ir jāmainās, tiklīdz grēks piekāpjas patiesības un taisnības gaismai. 

60 Vai jūs varat iedomāties dzīvi šajā pasaulē, kad cilvēki pildīs Dieva gribu? 

61 Domājiet, domājiet par to visu, lai jūsu sirdīs pakāpeniski veidotos vēlme, ka šis laiks var pienākt, 

pat ja tie, kas to piedzīvos, nebūsiet jūs, bet nākamo paaudžu bērni. 

62 Es no jauna jums saku, ka jums nav jāvairās no konfrontācijas. Tāpēc ar vislielāko dabiskumu 

pastāstiet saviem līdzcilvēkiem, ka Kungs ir nācis pie jums. 

63 Pastāstiet viņiem, ka tas, kurš mira pie krusta, bija Jēzus, Miesa, kurā Kristus paslēpa Sevi, Dzīvais 

Templis, kurā mājoja Dieva Vārds, bet Kristus, Dievišķā Mīlestība, dzīvo un nāk Garā pie Saviem 

bērniem, lai mācītu viņiem ceļu, kas tos ievedīs Viņa Garīgajā Valstībā. 

64 Ja jums jautās, kur Es biju, līdz pienāca Manas Atnākšanas stunda, sakiet viņiem, ka Es esmu bijis 

katrā garā, gaidīdams, kad cilvēku sirdis Mani vēlēsies un viņu balsis Mani aicinās. 

65 Jā, ļaudis, jūs runāsiet, jūs runāsiet tā, lai dzirdētu kurlie, un jūs visiem stāstīsiet, ka Es šodien 

neesmu nācis kā cilvēks, tādēļ arī jaukā Marija nav atnākusi uz zemi šajā laikā, lai kalpotu Man kā Māte. 

Ja jums jautā par viņu, sakiet, ka viņas Gars mājo Mūžīgajā Svētnīcā, no kurienes viņa sūta uz visiem 

saviem bērniem savas bezgalīgās mātes mīlestības starojumu. 

66 Es lasu jūsu sirdīs, un, lai gan daži saka, ka Man nav iespējams nākt pie jums, uzskatot, ka jūsu 

grēki padara jūs necienīgus tik lielai žēlastībai, citi domā, ka tieši šie pārkāpumi ir iemesls Manai 

klātbūtnei jūsu vidū. Man ir patīkami, ka jūs pārdomājat un neejat garām Manam Vārdam, jo no jūsu 

pārdomām un studijām būs atkarīgs jūsu progress. 

67 Vai pamanāt, kā es esmu lasījis jūsu sirdīs? Tāpēc Es jums saku, ka skropstas ir tālāk no jūsu acīm 

nekā Mana Klātbūtne no jums. Tāpēc tas, kas kaunas par saviem grēkiem, lai zina, ka Es esmu piedošana, 

un lai attīrās pie Mana Vārda. 

68 Novērtējiet katras Manas mācības vērtību, uzmanīgi klausieties Mani, pamodieties. Atcerieties, ka 

Es esmu norādījis 1950. gadu kā Savas aiziešanas gadu. Bet vai jūs vēlaties, lai Es izbeigtu Savu Vārdu 

pirms šī laika, jo jums trūkst mīlestības un intereses pret to? Šis gads jau tuvojas, un ko tad jūs man 
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piedāvāsiet? Vai jūs atkal Mani noliegsit un sists krustā? Vērojiet un lūdzieties, un, kad pienāks šī stunda, 

jūs būsiet stipri. 

69 Ja Es atsauktu Savu Vārdu pirms noteiktā laika, jums būtu iemesls justies bāreņiem. Bet, ja Es to 

beigšu 1950. gadā, jūs nevarēsiet attaisnot neapmierinātību, jo jūs visu esat saņēmuši Manas parādīšanās 

laikā. 

70 Bēdas tiem, kas aizmirsīs Manu Vārdu, kaut arī būs to dzirdējuši, jo tie izlies asaras, ilgojoties pēc 

sava Kunga, un savā ceļā atradīs tikai viltus Kristus, kas parādīsies, lai runātu ar viņiem tādā pašā veidā, 

kādā Es sevi atklāju, bet ar vārdu bez dzīvības būtības un bez patiesības, kas tos ievedīs apjukumā. Vai 

jums nebūtu sāpīgi, ja viltus gaisma liktu jums pazaudēt ceļu, ko Mans Vārds jums bruģēja ar tik lielu 

mīlestību? Tāpēc Es bieži runāju ar jums, lai jūs paliktu pilni Mana Vārda un atpazītu tā būtību. 

71 Jūs visi esat grēcinieki, bet Es jūs esmu pieņēmis par mācekļiem. Jo visi Mani pamācījumi ir Mani 

pamācījuši, un visu, ko Es esmu dzirdējis, cilvēku sūdzības sasniedz Mani. Ar tādu pašu mīlestību es 

uztveru un uzklausu gan bagāto mantkārīgo, gan vareno, gan monarhu, gan valdnieku, gan brālības 

slepkavu vai ļaundari, gan pazemīgo, gan to, kas alkst taisnības. Es esmu atbildējis uz visu viņu lūgšanām, 

nekad nepārstājot spriest par viņu reliģiju vai ticību, jo arī tas pieder pie gribas brīvības, ar ko apveltīts 

katrs gars. 

72 Tāpēc Es sūtu Savu gaismu visiem, jo ikviens, kas mīl savu reliģiju vai kopj garīgo ideālu, meklē 

patiesību un mūžību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 89  
1 Jūs esat nesuši savu krustu uz muguras, dzīves problēmas ir bijušas kā nasta jūsu dvēselei, bet 

garīgo krustu, kas ir jūsu liktenī, jūs vēl neesat pacēluši, lai sekotu Man. 

2 Ir pienākusi stunda, lai cilvēki celtos un arvien vairāk un vairāk dzīvotu caur savu garīgo kaislību 

un pieņemtu savu krustu. 

3 Tas, ko Es jums mācīju un ko Es apzīmogoju ar Savām Asinīm Golgātā: "Mīliet cits citu", galu 

galā uzplauks cilvēces sirdī. 

4 Mana mīlestība pret jums nevarēja pieļaut, ka jūs pazustu, un tādēļ Es jums devu Vārdu ar mūžīgu 

vērtību Jēzū, kuram bija jums vienmēr jāsniedz Savs atbalsts, lai jūs varētu sasniegt pestīšanu. Dievišķais 

Vārds kļuva par cilvēku, lai jūs glābtu. Vai jūs zināt, vai jūsu gars nav iemiesojies šajā laikā, lai glābtu 

savus brāļus un māsas? 

5 Jēzus bija Dieva "Vārds" uz šīs zemes; viss par Viņu runāja - ne tikai Viņa vārdi, bet arī Viņa 

darbi, Viņa izskats, Viņa domas. Skolotājs jums to saka, jo jūs varat sekot šim piemēram. Jums netrūkst 

spēju, lai to paveiktu; pietiek ar to, ka jūs mīlat un jūsu sirds ir piepildīta ar labu gribu, lai šīs spējas, kas 

snauž jūsu būtībā, pamostos un izpaustos. 

6 Ņemiet savu krustu un sekojiet Man pazemībā. Uzticieties, ka tad, kad jūs kādu mierināsiet, 

nesīsiet mieru sirdij vai gaismu garam, Es pievērsīšu uzmanību visam, kas saistīts ar jūsu materiālo dzīvi, 

un Es neko neatstāšu novārtā. 

7 Ticiet, ka tad, kad Es runāju ar jūsu garu, Es ielūkojos arī jūsu sirdī, lai atklātu tās rūpes, 

vajadzības un vēlmes. 

8 Jaunā rītausma apgaismo cilvēkus, tās gaisma iedegs ticību cilvēku sirdīs. 

9 Mīļotie mācekļi, nepieradiniet pie Mana Vārda, lai katru reizi, kad to dzirdat, jūsu sirds sajustu, ka 

šī dievišķā sēkla ir iekritusi tās dziļākajā jūtīgumā. 

10 Jūs, dvēseles, kas meklējat gaismu, nāciet pie Manis un klausieties šo Vārdu. Jūs, skumjās sirdis, 

ļaujiet Manai balsij atgriezt jums cerību. Jūs, ķermeņi, kurus ir izkropļojis grūts dzīves ceļš, meklējiet 

spēku Manī un atkal iztaisnojiet sevi. 

11 Ak, dvēseles, kas Mani dzirdat, neļaujiet, lai pasaulīgās dzīves problēmas atstāj iespaidu uz jums, 

vēl jo mazāk - lai jūs saliektu. Meklējiet gaismu, kurā ir ikviens pārbaudījums, lai tā palīdzētu jums kļūt 

stipriem un mēreniem. 

12 Ja dvēselei neizdodas pakļaut miesu, tad tā to pakļaus un valdīs pār to; šī iemesla dēļ dvēseles kļūst 

vājas un uzskata, ka mirst kopā ar miesu. 

13 Tagad es meklēju garus, tāpat kā kādreiz meklēju sirdis, lai tās mīlētu viena otru. 

14 Šodien Es nāku, lai mācītu jums mīlestību, kas pārsniedz cilvēcisko, mīlestību, kas apvienos visas 

pasaules. 

15 Mans Vārds jums atklāj, ka jūsu liktenis neaprobežojas tikai ar zemes dzīvi, bet ka jums ir 

jāturpina jūsu misija garīgajā dzīvē. 

16 Es veidoju tautu, kas celsies kā liela armija, kuru vadīs simts četrdesmit četri tūkstoši, kurus 

iezīmēs Mana gaisma kā lāpas, kas apgaismo ceļu. 

17 Miera kareivji veidos šo tautu, pravieši un gaišreģi pasludinās to, kas nāk; ārsti bez cilvēciskās 

zinātnes dziedinās slimos ar žēlsirdības un mīlestības balzāmu; Manas Gaismas iedvesmoti padomdevēji 

runās par dievišķajām mācībām, un viņu zīme pasaulē liecinās par atjaunošanu, atjaunošanos un garīgumu. 

18 Šī tauta sastāvēs ne tikai no cilvēkiem, bet tajā būs arī lielas gaismas garu armijas, kuru 

neredzamie ieroči palīdzēs tiem, kas cīnīsies uz zemes. 

19 Vai vēlaties būt daļa no šīs tautas? Uzklausiet Manu balsi, lūdzieties, atmetiet miesas vājumu un 

sāciet pielietot Manu mācību savu līdzcilvēku vidū. 

20 Kā tie, kas jūtas noguruši, varētu nodot spēku? Kā slimie varētu dziedināt savus līdzcilvēkus, kuri 

ir zaudējuši veselību? Stipriniet un barojiet sevi ar Mani, lai jūs ar prieku nestu savu krustu. 

21 Mīļotie ļaudis, Es izplešu Savu mīlestības apmetni pār visām sirdīm. 

22 Pašlaik Es izstaroju Savu gaismu no bezgalības un gatavoju jūs, lai rīt jūs spētu saprast Manu 

Vārdu, jo jūsu ticība vēl nav patiesa. Cik bieži jūs esat sev jautājuši, vai Jēzus starojums šajā pasaulē un 

šajā laikā ir realitāte. Jūs pamodināt sevī cīņu, kurā, lai gan Gars jums saka, ka Mana atklāsme ir patiesa, 
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nepakļāvīgā miesa ar savu sirdi un mazajām smadzenēm šaubās, svārstās un bieži noliedz Manu Klātbūtni 

šajā formā. 

23 Nebīstieties, jo Es svētīju jūs gan tad, kad jūs Man ticat un mīlat Mani, gan tad, kad šaubāties par 

Mani un novirzāties no ceļa. Es nevienam nedaru priekšroku un nevienu neatšķiru, Es tikai nāku, lai 

sniegtu cilvēcei gaismu un lai visi varētu iepazīt patiesību. 

24 Šī vēsts, ko Es jums sūtīju, kad sākās Trešā ēra, jums nesīs skaidrību un pārliecību par to, ko ietver 

Mana dievišķā mīlestība un ko jūs varat sagaidīt no Mana pilnīgā taisnīguma. 

25 Es esmu Gaismas Sējējs, un es precīzi zinu, kurā laikā sēt un pļaut. Pēc tam, kad vējš ir satricinājis 

kokus un izžāvējis zemi, ir pienācis sējas laiks, un šodien ir tieši tas laiks, kad vējš plosa pasauli un atlaupa 

kokus. Tas ir sāpju laiks, kad tu sāc dzert savu ciešanu kausu. Ir sākusies cīņa starp matēriju un garu, cīņa 

starp labo un ļauno, starp gaismu un tumsu, starp patiesību un meliem. 

26 Jau izsenis ir rakstīts, ka tad, kad cilvēce būs visaugstākajā sabrukuma punktā, kad pasaule būs 

kritusi grēkā, jūsu Dievs nāks, lai dotu jums Savu gaismu. 

27 Kamēr cilvēki triumfēs, nogalinot šajā laikā, Es triumfēšu, dāvājot viņiem dzīvību. Mans 

dievišķais uzdevums ir glābt dvēseles, bet jūs vēl neesat spējuši saprast, ko nozīmē "pasaules Glābējs". 

28 Dzīve plūst jūsu sirdīs, nejūtot Mani tur, un tomēr jūs joprojām brīnāties, ka Mans Gars apgaismo 

jūsu prātus. Kas jums šķiet dīvaini, ka Glābējs meklē pazudušās dvēseles? Vai esat aizdomājušies, kad 

gans dodas meklēt pazaudēto aitu? 

29 Vēl pirms jūsu radīšanas Es zināju, ka jūs Man nepaklausīsiet un ka Es jūs glābšu ar mīlestību. Es 

zināju, ka Man vajadzēs iemiesot Savu Dievišķo Mīlestību Jēzū, kuram cilvēki dos krustu līdz tronim. 

30 Es biju Jēzū, lai mācītu jums mīlestības spēku, kam nav robežu un ko Es pastāvīgi izlieju vārdos, 

dziedinājumos, ar Savām Asinīm un Savu piedošanu. Šī mīlestība pamodināja Lācaru un piedod 

Magdalēnai. Taču jūs domājat, ka nav iespējams, ka Es esmu atgriezies pasaulē, jo jūs esat Man tajā 

dāvājuši nāvi. Bet Es esmu atgriezies Tēva krūtīs, un jūs neesat sapratuši, ka jums vairs nav jājūt un 

jāiztēlojas Mani kā cilvēku, bet tikai kā Mīlestību. 

31 Tā ir taisnība, ka toreiz Dievišķā Mīlestība runāja caur tīrām lūpām, kādas bija Jēzus lūpas, un 

tagad tā izpaužas caur grēcinieku lūpām, caur kurām Es jums pasludinu Savu Vārdu, lai nodotu jums 

Manu Doktrīnu. Bet Man jums arī jāsaka, ka būtība abos gadījumos ir viena un tā pati un ka šajā laikā 

Mana mīlestība izpaužas daudz pilnīgākā formā, jo Es pats jūs daru par Saviem mutes degungalvjiem, 

tādējādi sniedzot jums pierādījumu, ka jūsu trūkumi nevar Mani padarīt nicināmu. 

32 Lai gan daži apgalvo, ka cilvēki, caur kuriem Es parādīju Sevi, ir zaimotāji, Es jums saku: tie ir 

dziedātāji, kas ar savu dziesmu vēsta par jaunas dienas atnākšanu. 

33 Jau daudzās nodarbībās Es esmu jūs apgaismojis par Manu garīgo starojumu pār cilvēkiem, bet jūs 

joprojām šaubāties. Jūs gribētu, lai Es jums sniegtu materiālus pierādījumus, līdzīgus tiem, ko Es jums 

sniedzu otrajā laikmetā, kurus pieprasīja mazticīgie, lai viņi ticētu Man. 

34 Ja saule izstaro dzīvības gaismu uz visu dabu un uz visām būtnēm un ja arī zvaigznes izstaro 

gaismu uz zemes, - kāpēc lai Dievišķais Gars neizstarotu gaismu uz cilvēka garu? 

35 Tagad Es jums saku: tauta, ejiet sevī, lai taisnīguma gaisma, kuras pirmsākums ir mīlestība, 

izplatās visā pasaulē. Ļaujiet Manai patiesībai pārliecināt jūs, ka bez īstas mīlestības jūs nesasniegsiet savu 

dvēseļu pestīšanu. 

36 Jūs zināt, ko es esmu atnācis darīt no jauna. Tāpēc turieties pie Manas mācības, kas jums atgādina 

par pareizo ceļu. Kamēr pasaule nebūs sasniegusi patiesu garīgumu, Es nebeigšu tuvoties cilvēkiem, 

izmantojot visus materiālos un cilvēciskos līdzekļus, lai sazinātos ar viņiem. Es gaidu jūsu iedvesmu un 

augšupejošu attīstību, kā arī jūsu ierašanos mūžībā. 

37 Jūs varat sasniegt garīgu augšupeju jau šeit, šajā pasaulē, kas jums šķiet tik naidīga un kas 

patiesībā ir piemērota un labvēlīga vieta tiem, kuri prot izmantot tikumu un mīlestību. 

38 Ir daudz dvēseļu, kas cieš, daudz māšu, kas raud, un daudz siržu pilnas sirdis. Pasaule ir pilna ar 

asinīm, slimībām un bēdām. Palīdziet cilvēcei, pilnveidojiet savas jūtas, praktizējiet lielāku žēlsirdību. 

Izstiepiet savu roku, lai palīdzētu savam tuvākajam, it kā tas būtu jūsu bērns, uzklausiet viņu, it kā tas būtu 

jūsu brālis un māsa, tad jūs dāvāsiet mīlestību pasaulei un savas sirds dziļumos sajutīsiet sava Tēva 

mīlestības atspulgu kā glāstu, kas nāk pār jums, lai iedrošinātu jūs turpināt cīņu. 
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39 Soli pa solim, mirklis pēc mirkļa tuvojas laiks, kad Es nāksim apmesties Savā svētnīcā, kas līdz 

šim bija slēgta cilvēku sirdīs. 

40 Kļūdās tas, kurš domā, ka, lai pietuvotos Man, viņam jāvelta sava dzīve tikai dāvināšanai, negaidot 

neko saņemt pretī, vai ka viņam sevi jāupurē bez tūlītējas atlīdzības, jo, tā kā jūs esat tādi, kādi esat - 

nepilnīgi un grēcīgi, - tas, kurš jūs meklē, lai kaut ko jums lūgtu, būs tas, kurš jums darīs pakalpojumu. Jo, 

ja jums esat vajadzīgi, Viņš dod jums iespēju tuvoties Tēvam žēlsirdības ceļā. 

41 Tāpēc, mācekļi, ejiet pasaulē un sakiet saviem līdzcilvēkiem, ka šajā laikā, ja viņi gaida Manu 

atnākšanu, viņi neredzēs Mani kā cilvēku. Ja viņi gaida Skolotāja atnākšanu uz zemes, lai atvestu pie Viņa 

aklos, paralizētos, nedziedināmos un apsēstos, kā tas bija Otrajā Laikā, viņi neredzēs Mani kā cilvēku, jo 

Mana klātbūtne cilvēku vidū ir tīri garīga. Tomēr viņi var man pavēstīt par saviem slimniekiem, pastāstīt 

man par savām bēdām un ciešanām, jo es esmu tuvu un klātesošs visiem saviem bērniem. 

42 Šī gaisma, šis Vārds, caur kuru Es jums esmu devis Savu mācību šajā laikā, parādīs jums garīgu un 

vienkāršu veidu, kā jūs varat cits citu dziedināt, mierināt un palīdzēt cits citam dzīves ceļā. Tas būs tad, 

kad slimie panāks savu dziedināšanu caur mīlestību cits pret citu. 

43 Jā, cilvēce, tu esi iekvēlinājis kaislību uguni un pēc tam esi kliedzis uz Debesīm, lūdzot, lai Viņš 

tevi nesoda, bet sava akluma dēļ nespēj saprast, ka Tēvs tevi nesoda. Tieši jūs neesat sapratuši, kā atrast 

veidu, kā nodzēst savu naida un karu uguni ar kristālūdeni, ko sniedz gandarīšana un tikumība. Jo šī 

tikuma tevī nav bijis, un tagad tev jāsāk dzēst ugunsgrēks ar savām asarām un pat asinīm. 

44 Es esmu Tas, kurš gribēja novērst jūsu raudāšanu, sāpju sajūtu. Es esmu Tas, kurš vēlas, lai jūs 

celtos un uzvarētu paši sevi. 

45 Padariet pazemību par vienu no saviem labākajiem sabiedrotajiem, lai sasniegtu garīgo augšupeju. 

Debesu vārti, kas ir gara valstība, augstprātīgajiem ir pilnīgi slēgti. Viņš nekad tām nav izgājis cauri, un 

viņam tas arī nekad neizdosies, bet, ja viņš kļūs pazemīgs, Es būšu pirmais, kas viņu slavēs, un tā būs 

Mana žēlastība, kas viņam atvērs durvis uz mūžību. 

46 Šādā veidā uzrunājot jūs caur intelekta orgāniem, kas nespēj iedvesmot paši sevi, Es sniedzu jums 

vislabāko pierādījumu par Savu klātbūtni un patiesību par Manu apstarošanu. Kāpēc tad jūs no Manis 

pieprasāt pierādījumus ar negodīgiem nodomiem? Redziet, Es tikko jums teicu, ka tikai pazemīgie ieies 

Manā Valstībā. Esiet pazemīgi, un jūs sapratīsiet mīlestību un žēlastību, ko ietver Mans Vārds. 

47 Neizaiciniet Mani, jo tad Es jums jautāšu, kādas jums bija tiesības, kad Es redzēju, ka jūs noliedzāt 

žēlastību kādam, kas jums to bija lūdzis. 

48 Ļaujiet Manam Vārdam uzplaukt jūsu sirdīs; jūs vēl nezināt, cik daudzi no jums kļūs par Maniem 

sējējiem. Atstājiet malā bailes, ko izjūtat no cilvēku aizspriedumiem, jo tie, kam būtu jāizjūt šādas bailes, 

nekalpos Man, lai sētu šo sēklu savu brāļu sirdīs. Bailes ir tikai materiālās dabas vājība, savukārt paļāvība 

un ticība ir gara īpašības. 

49 Uzskatiet, ka esat bijuši ļoti auksti pret Kristus, jūsu Skolotāja un Kunga, mīlestību, bet es jūs 

lūdzu: Kas ir bijis iemesls šim jūtu aukstumam? 

50 Otrajā Laikā Es jums teicu: "Lapsu mītnēm ir būri, putniem ir ligzdas, bet Dieva Dēlam nav kur 

galvu nolikt." Un šodien, kad Es klauvēju pie jūsu siržu durvīm, jūs negribat Man atvērt. Bet Es jūs visus 

darīšu par Saviem mācekļiem, jo Mana mīlestība nekad netiks uzvarēta. 

51 Šo planētu, kuru Tēvs bija sagatavojis kā garīgās dzīves tēlu, lai cilvēki varētu dzīvot tās brīnumu 

vidū, pielūdzot un slavējot savu Radītāju, vēlāk cilvēks pārvērta par asaru un asiņu ieleju. Kopš tā laika šī 

pasaule ir palikusi kā izpirkšanas ieleja tām būtnēm, kurām bija jāiziet cauri ugunīgiem pārbaudījumiem 

un attīrīšanās. Un tomēr - cik daudz cilvēku joprojām redz šajā zemē debesu valstību un mūžību! 

52 Šeit cilvēciskā iedomība ir uzcēlusies savas pilis un troņus, šeit cilvēks ir kronējis sevi par karali 

un savā aklumā ļāvis sevi pielūgt, domādams, ka viņš ir Dievs. Es neizvairīju viņa vēlmes un nekad 

neesmu atņēmis viņam brīvas gribas dāvanu. Es vēlējos, lai viņš pats sevī atklātu patiesības gaismu un 

iepazītu dzīves būtību. 

53 Mans Spēks nekad nav radījis pasauli, mājas vai izpirkšanas vietu, lai sodītu bērnus, kas grēko. Ja 

zeme ir sāpju un rūgtuma tīģelis, tad tas ir cilvēku darbs. 

54 Es jums vēlreiz saku, ka šī pasaule ar savu mieru, brīnumiem un atklāsmēm sākumā bija līdzīga 

garīgajai Valstībai. 
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55 Vai jūs zināt, ko Es gribēju jums teikt, kad runāju jums par grēku izpirkšanu?: atdot dvēselei un šai 

pasaulei tās tīrību, lai tā kļūtu par to, ko Es no mūžības esmu jums paredzējis: Brālības pasaule starp 

cilvēkiem, kur tiek praktizēts harmonijas kults ar visu radīto un garīga pielūgsme Kungam. 

56 Vai es esmu tavs tiesnesis vai nē? Jā, cilvēce, Mans spriedums jums ir nežēlīgs un bargs, bet tas ir 

dzimis no mīlestības pret To, kas ir dzīvības Autors. Es varēju iznīcināt visus tos, kas zaimoja, grēkoja 

pret Maniem likumiem vai nepakļāvās tiem, bet kāda nozīme būtu tam, ja jūs uzvarētu nāve? Vai 

patiesībai un mīlestībai nav varas? 

57 Es negribu mirušos, es negribu mūžīgi dzirdēt to raudas, kas raud par izpirkšanu. 

58 Klātesošajos Es uzņemu klāt neesošos; rīt, kad šis vārds vairs netiks dzirdēts, tas caur Manu 

liecinieku lūpām tiks nodots tiem, kas to nedzirdēja. Mīliet cits citu, mācekļi, lai jūsu sirds būtu kā 

glābšanas laiva jūsu brāļiem. 

59 Šī laika Labā vēsts sasniegs katru sirdi un katru zemes stūri. Vēstījums, ko Es jums devu Otrajā 

Laikā caur Jēzu, jau ir kļuvis par cilvēces zināšanu kopumu. Uz šo svētīto sēklu kritīs auglīgais 

spirituālisma lietus, lai izgaismotu un izskaidrotu pagātnes vēstījumu. 

60 Nemeklējiet tikai tos, kas dzīvo laimīgi, kas maz zina par grēku vai sāpēm; nāciet pie trūcīgā, pie 

cilvēku slepkavas, pie zaimotāja un pie tā, kas savā dzīvē ir apjucis. Nesatraucieties no nelaimes, ko šī 

būtne jums rada ārēji, bet uzreiz atcerieties, ka tajā dzīvo gars, ka tajā dzīvo Kunga bērns, viens no jūsu 

brāļiem un māsām, ko ar jums saista mūžīgas un dievišķas saites. Vienmēr uzturiet sevī Manu Vārdu 

dzīvu, lai jūs neļautu sāpēm iet garām, nejūtot tās un nemīkstinot. 

61 Kas jūt sava tuvākā sāpes, kas iekšēji pārdzīvo sava brāļa pārbaudījumus, tam tiks dots, ka caur 

viņa lūgšanu un viņa vārdiem tiks pacelts smagais gandarījums, kas gulstas uz tiem, kuru dēļ viņš sevi 

izmanto vai kopā ar kuriem viņš cieš. 

62 Rūpējieties, lai trūcīgie, klauvēdami pie jūsu durvīm, neatrastos nesagatavoti, jo tad jūsu gars 

nespēs liecināt Tam, kas to sūtīja uz zemi pildīt tik grūtu misiju. 

63 Jūsu garam ir jārada jauna cilvēce, un, lai to paveiktu, tam ir jācīnās pret ļaunumu, kas aptver 

pasauli. Pielūkojiet bērnus, stipriniet labo jauniešos, jo jaunās paaudzes būs tās, kas turpinās jūsu dāsnos 

darbus. 

64 Vai jūs domājat, ka Mans skatiens neatklāj bezdibeņus, kuros krīt tie, kas sāk dzīvot, un briesmas, 

kas gaida tos, kam nav ieroču, lai sevi aizstāvētu? 

65 Cilvēki, vairs nepieradiniet pie izvirtības, cīnieties ar to, nelepodamies ar savu šķīstību, un 

neskaitieties sašutuši par savu līdzcilvēku pārkāpumiem. Esiet taktiski, precīzi un labvēlīgi savā runā un 

darbos, tad pasaule jūs uzklausīs un pievērsīs uzmanību jūsu mācības vārdiem. Vai ir nepieciešams, lai es 

jums vēlreiz atkārtoju, ka, pirms jūs nododat tālāk šo mācību, jums tā ir jādzīvo? 

66 Mācekļi, studējiet Manu Vārdu, lai jūs varētu atklāt tā būtību. Es daru jūs par pirmajiem šīs 

atklāsmes sargiem, kuru jūs rīt darīsiet zināmu pasaulei. 

67 Šķiet, ka šajā atklāsmē nav nekā liela, taču nākotnē jūs redzēsiet, kāda nozīme tai būs cilvēces 

vidū. 

68 Starp šiem cilvēkiem ir visdažādākie mācekļi; daži no viņiem nojauš šī darba diženumu un jau 

tagad jūt satricinājumu, ko tā parādīšanās izraisīs pasaulē; citi apmierināti tic, ka tas ir labs ceļš, un ir arī 

tādi, kuri nespēj atklāt šīs mācības diženumu un šaubās par tās uzvaru un ienākšanu cilvēku sirdīs. Es jums 

saku, ka tā ir dārgakmens, ko Es jums esmu uzticējis un kura dievišķos gaismas starus jūs neesat gribējuši 

atpazīt, jo neesat sapratuši Manu mācību. 

69 Neaizmirstiet, ka jau Viņa laikā cilvēki apšaubīja Kristus vārdu, jo cilvēki Jēzu vērtēja pēc Viņa 

izcelsmes un apģērba, un, uzzinot, ka Viņš ir namdara no Nācaretes un nabadzīgas sievietes dēls, - vēlāk 

Viņš devās uz dzīvi pie nabadzīgiem Galilejas zvejniekiem, sludināt mācību, kas viņiem šķita dīvaina, - 

viņi nevarēja noticēt, ka šis ceļojošais sludinātājs, kas, izrādīdams savu trūcīgo apģērbu, staigāja no ciema 

uz ciemu, ir tas Ķēniņš, kuru Kungs bija apsolījis Israēla tautai. 

70 Es jums sniedzu šīs norādes, jo cilvēki meklē ārējo krāšņumu, kas apžilbina maņas, lai spētu 

noticēt lielumam tā, kas ir redzams un sajūtams tikai ar garu. 

71 Man vajadzēja izliet Savas asinis, atdot Savu dzīvību un augšāmcelties, lai cilvēki atvērtu acis. 

Kādu kausu tagad Manam Garam dzert, lai jūs varētu Man ticēt? Cilvēce: Ko es nedarītu, lai jūs glābtu? 
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72 Vēl ir atlicis īss laiks, lai ar jums aprunātos. Es zinu, ka tie, kas vēl nav pievērsuši uzmanību Manai 

manifestācijai, vēlāk to sapratīs un pēc tam pieņems savu misiju ar stingru ticību. 

73 Es nāku bruņojies ar pacietību; Es esmu Skolotājs tam, kas nāk Manas mācības dēļ; Es esmu Ārsts 

tam, kas meklē veselību vienīgi Manī; Es esmu lēnprātīgs Tiesnesis tam, kas ir daudz grēkojis un pēc tam 

nāk Mana vaiga priekšā ar pazemīgi noliektu galvu, lai lūgtu Man piedošanu. Rīt, kad viņi redzēs savu 

vēlmi piepildītu, viņu lūpas runās, lai pamācītu nezinātājus. Viņi nāks pie Dievišķā Ārsta, bet tikai tādēļ, 

lai lūgtu balzāmu un mierinājumu sava tuvākā ciešanām, un viņi vērsīsies arī pie Manas Taisnības, lai 

aizlūgtu par to, kurš viņus ir aizvainojis. 

74 Es jums esmu teicis, ka, lai kļūtu par meistariem, vispirms jums jābūt mācekļiem un mācekļiem. 

75 Vērojiet un lūdzieties, lai jūs neiekristu kārdinājumā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 90  
1 Es esmu klejotājs, kas klauvē pie jūsu siržu durvīm. Es klauvēju, bet jūs nezināt, kas tas ir; jūs 

atverat, bet neatpazīstat Mani. Es esmu kā klejotājs, kas ierodas ciematā, bet nav neviena, kas viņu pazīst, 

kā ārzemnieks, kas ierodas svešā zemē un nav saprasts savā valodā. Tā es jūtos jūsu vidū! Kad jūs 

sajutīsiet Manu klātbūtni? Ak, tauta, kad jūs Mani atzīsit, kā savulaik Jāzepu atzina viņa brāļi Ēģiptē? 

2 Jāzepu, Jēkaba dēlu, viņa paša brāļi bija pārdevuši tirgotājiem, kas bija ceļā uz Ēģipti. Jāzeps bija 

vēl mazs, bet jau bija apliecinājis savu lielo pravietošanas dāvanu. Viņa brāļus pārņēma skaudība, un viņi 

no viņa atbrīvojās, domādami, ka vairs viņu neredzēs. Bet Tas Kungs, kas sargāja savu kalpu, pasargāja 

viņu un padarīja viņu par diženu Ēģiptes faraona priekšā. Daudzus gadus vēlāk, kad pasauli skāra sausums 

un bads, Ēģipte, Jāzepa padomu un iedvesmas vadīta, bija sakrājusi pietiekami daudz krājumu, lai izturētu 

šo postu. Tad notika, ka Jēkaba dēli ieradās Ēģiptē, lai meklētu pārtiku. Viņiem bija liels izbailes 

pārsteigums, kad viņi saprata, ka viņu brālis Jāzeps ir kļuvis par faraona ministru un padomnieku. Viņu 

ieraudzījuši, viņi krita viņam pie kājām uz ceļiem, nožēlojot savu pārkāpumu, un saprata, ka viņu brāļa 

pravietojumi ir piepildījušies. Tas, kuru viņi uzskatīja par mirušu, atradās viņu priekšā pilns spēka, tikuma 

un gudrības. Pravietis, kuru viņi bija pārdevuši, pierādīja viņiem pravietojuma patiesumu, ko Tas Kungs 

bija licis uz viņa lūpām vēl bērnībā. Brālis, kuru viņi bija mocījuši un pārdevuši, viņiem piedeva. Vai jūs 

saprotat, cilvēki? Tagad jūs zināt, kāpēc es jums stāstīju par šo dienu: Kad jūs Mani atpazīsiet, kā Jāzeps 

atpazina savus brāļus? 

3 Arī es jums reiz devu pravietojumus, arī mani pārdeva un nodeva nāvei. Bet atcerieties, ka es jums 

teicu, ka es atkal atnākšu. Tad kāpēc jūs nepieņemat Mani tagad, kad Es klauvēju pie jūsu durvīm? Vai 

būs nepieciešams, lai uz zemes iestātos sausums un bads, kā tas notika toreiz, lai jūs beidzot varētu Mani 

meklēt? 

4 Cik daudz Es esmu jums runājis un devis kopš laiku sākuma, lai jūs glābtu no ļaunuma un vestu 

jūs pie pilnības. Bet jums vēl ir vajadzīgs laiks, lai sasniegtu kalna virsotni, kur Es jūs gaidu, lai jūs 

sargātu kā dārgakmeņus, kas izauguši no Manas mīlestības un kas atgriežas pie Manis. 

5 Visi cilvēki zina, ka Es esmu visu radīto lietu Tēvs un ka būtņu liktenis ir Manī. Tomēr es neesmu 

saņēmis ne viņu uzmanību, ne cieņu. Arī viņi rada, arī viņi ir kungi un uzskata, ka viņiem ir vara pār savu 

tuvinieku likteni - tad kādēļ gan Man paklanīties? 

6 Šādā veidā cilvēks ir pārbaudījis Manu pacietību un izaicinājis Manu taisnīgumu. Es esmu devis 

viņam laiku, lai viņš atrastu patiesību, bet viņš nav vēlējies no Manis neko pieņemt. Es atnācu kā Tēvs, un 

mani nemīlēja; tad Es atnācu kā Skolotājs, un mani nesaprata; bet, tā kā ir nepieciešams glābt cilvēci, 

tagad Es nāku kā Tiesnesis. Es zinu, ka cilvēks sacelsies pret Manu taisnību, jo viņš Mani nesapratīs pat kā 

Tiesnesi un sacīs, ka Dievs ir atriebies. 

7 Es vēlos, lai ikviens saprastu, ka Dievs nevar lolot atriebības jūtas, jo Viņa mīlestība ir pilnīga. Es 

arī nevaru sūtīt sāpes; jūs paši tās piesaista ar saviem grēkiem. Mans Dievišķais Taisnīgums ir augstāks 

par jūsu ciešanām un pat nāvi. Sāpes, šķēršļi, neveiksmes ir pārbaudījumi, ko cilvēks pastāvīgi uzliek pats 

sev, un viņa sējas augļi ir tas, ko viņš pamazām novāc. Man pietiek ar to, ka Es ļauju Savai gaismai 

sasniegt jūsu garu katrā no šīm dzīves krīzēm, lai tas varētu sasniegt savu pestīšanu. 

8 Daudzi cilvēki saka, ka viņi nesaprot Kristus mācību, ka viņi nezina, no kā novērsties un kurp 

virzīt savus soļus. Bet es viņiem jautāju: vai jums šīs mācības šķiet pārāk augstas? Tad dzirdiet Mani 

tagad, un jūs tos sapratīsiet. 

9 Es zināju, ka man ir jāatgriežas, lai izskaidrotu jums visas šīs mācības. Tāpēc Es jums teicu, ka 

nāks Patiesības Gars un izskaidros jums visus noslēpumus, lai jūs saprastu to, ko līdz šim neesat sapratuši. 

Tas ir laiks, kad Patiesības Gars virmo pār visu miesu un katru garu. Lai sadzirdētu Manu balsi, jums 

pietiek koncentrēties uz savas sirdsapziņas dziļāko daļu. Bet Es gribēju jums kā pirmos šī laika augļus dot 

Savu pasludinājumu ar cilvēka intelekta orgāna starpniecību, lai šī vēsts būtu sēkla, kas dod jums stingrību 

un ticību ceļā uz jūsu attīstību. 

10 Šajā laikā es jums dāvāju mīlestību, mieru un garīgu pamācību, un jūsu sirds - nabadzīga un 

vajadzīga - attīrās, lai saņemtu dievišķo dāvanu. 

11 To, ko varenie un zinošie ir atmetuši, saņem pazemīgie, un tas, kas tika nicināts greznajās pilīs, 

nonāk nabadzīgajās būdiņās un tiek pieņemts ar prieku. 
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12 Jūs, kas esat noguruši no ilgas gaidīšanas un tik daudzām ciešanām, nāciet pie Manis. Esmu visu 

sagatavojis, un viss ir gatavs šim brīdim. Es esmu sagādājis vējam smaržu, lai jūs varētu elpot Manu 

spirdzinošo elpu, jo Es vēlos jums tuvoties ar bezgalīgu mīlestību. 

13 Vareno bērni, izdzirdot Manu aicinājumu pie savām durvīm, saka Man: "Nāc atkal rīt, jo šodien 

tev nav vietas!", bet vienkāršā prāta cilvēki Man saka: "Nāc pie mums, Skolotāj, nāc un apveltī mūsu 

mājiņu ar Savu Klātbūtni. Neskaties uz mūsu kauna traipiem. Tu, kas apciemo grēcinieces Magdalēnas 

māju, dāvā mums laimi Tevi uzlūkot." 

14 Kad šis steidzamais, bet pazemīgais aicinājums sasniedz Mani, Es tuvojos un ieeju šajās sirdīs, kas 

ir sagatavotas šai stundai, kā svētnīcā. 

15 Es atklāju jūsu vidū tos, kas ir svaidīti ar sāpju asarām, tos, kas ir cietuši vajāšanas, kas ir 

pārcietuši pazemojumus. 

16 Es nāku, jo jūs esat Mani aicinājuši savu (iekšējo) cīņu un vilšanos klusumā, bet jūs novērtēsiet, ka 

Es esmu nācis pēc jūsu aicinājuma bez kavēšanās, kā gans steidzas, dzirdot, ka pazudusi vai briesmās 

nonākusi aita. 

17 Jūs Mani aicinājāt ar lielu ticību, jūs Mani nenogurstoši meklējāt, un patiesi Es jums saku, ka jūsu 

ticība nevarēja jūs maldināt. 

18 Apzinieties, ka Es izlieju Savas svētības kā mīlestības plūdus uz visiem tiem, kas zina, kā ticēt un 

gaidīt. Ieklausieties Manā balsī, kas nāk pie jums kā mīlestības dziesma, kas liek jums aizmirst ciešanas un 

piedod jums visu, kas ir bijis tik rūgts un ko jūsu sirds maz pamazām ir novākusi dzīves ceļā. 

19 Jūs mācāties sajust Manu garīgo klātbūtni savās sirdīs, un šīs zināšanas dažiem ir kā atelpa, citiem 

- kā oāze. Es meklēju visus, bet vispirms Es steidzos nākt, lai darītu Sevi zināmu starp tiem, kas, Mani 

dzirdot, nenoliedza Mani, kas zināja panest savu brāļu un māsu izsmieklu, jo viņi ir kopā ar Mani. 

20 Esi pacietīgs pārbaudījumos, un tu liecināsi par Manu Darbu, bet Es liecināšu arī par Saviem 

uzticīgajiem mācekļiem, lai cilvēce saprastu, ka viņi stāv Patiesībā. 

21 Ne tikai jūs būsiet liecinieki Manam Darbam, ne tikai Manas tautas vīrieši un sievietes liecinās par 

Manu nākšanu, bet viss runās par Manu nākšanu un liecinās par Manu Patiesību, kā tas notika tajā Otrajā 

Laikā, kad nāves stundā pie krusta pat saule bija apslēpta, zeme satricinājās un visa Jeruzaleme bija 

pamesta un skumja. 

22 Mīļie mācekļi, vairs nesapņojiet par Mani, jūsu asaras pārvērtīsies svētlaimē, jo jūs joprojām 

raudāsiet bezgalīgā priekā, kad piedzīvosiet Manas mācības uzvaru uz zemes, un neviens nespēs jums šo 

svētlaimi atņemt. Pagaidām turpiniet ieņemt savu vietu šajā garīgajā mielastā un ēdiet saldo dzīves maizi. 

23 Izbaudiet šos svētkus, kas atspoguļojas jūsu garā, lai brīdī, kad jūs nonāksiet sadraudzībā ar Mani, 

jūs varētu aizmirst savas ciešanas. Jūsu brūces sadzīs, un jūs atpūtīsieties no sava darba. Kad pienāks šie 

brīži, tava sirds mirdzēs kā māja, kad tā ir izrotāta svētkiem, un pat viskaraļīgākās zemes pilis nespīdēs ar 

tādu krāšņumu, kāds tajā stundā mirdz tavā garā. 

24 Svētīgi sirds klusinātie, jo viņu ir debesu valstība. 

25 Svētīgi tie, kas dziļi cieš, kad Gans ir apvainots. Bet nebaidieties par Mani, baidieties par sevi, 

kurus sāpes patiešām var nomākt un kārdinājums sakaut. 

26 Jūs sevi atsvaidzināt, kad klausāties Mani un jautājat Man: "Mācītāj, kāpēc Tu esi izvēlējies mūs, 

lai gan mēs esam tik mazi un tik vāji?" Bet es jums atbildu: jūsu Kungs nekad nekļūdās. 

27 Atzīstiet, ka vēl pirms jūs pirmo reizi atnāca Mani dzirdēt, kad vēl neko nezinājāt par Manu 

atnākšanu, jūsu sirds jau norādīja jums, ka Skolotājs gatavojas sūtīt Savu Gaismu uz pasauli kā bāku, kas 

vētras vidū vētras laikā vada bēgļus. 

28 Es esmu jūs aicinājis, lai jūs kļūtu par Maniem darbiniekiem un sūtītu jūs ceļā sludināt šo Labo 

vēsti. Bet vispirms Es gaidu, ka jūs iemācīsieties piedot saviem ienaidniekiem, visiem tiem, kas uzlika 

jums ērkšķu vainagus, visiem, kas deva jums dzert žults un etiķi, lai jūs varētu teikt, ka tagad esat 

pietiekami stipri, lai dotos ārā un izkliedētu garīguma sēklu. 

29 Kad tas būs taisnība, jūs sāksiet sēt, un, lai gan savā šaurajā garīgo misionāru ceļā sastapsieties ar 

ciešanām un rūgtumu, jūs sagaidīs arī lieli prieki, kas jums to kompensēs. Kad dodaties prom, lai sētu 

Manu mīlestības sēklu, lūdzieties un ticiet. Dažkārt jūs raudāsiet, bet, no otras puses, būs daudz lietu, kas 

jums sagādās prieku, ja jūs pildīsiet Manu Likumu. 
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30 Ikdienas darbā jūs sastapsieties ar asarām un prieku, līdz sasniegsiet sava izpirkšanas ceļa beigas 

un nonāksiet Apsolītajā zemē, kur valda miers, harmonija un pilnīga laime. 

31 Reizēm jūsu kauss būs pilns medus, reizēm - rūgtuma, bet Es jums vēlreiz saku, ka tas, kurš lūdz, 

vēro un paļaujas uz Mani, nepadosies vājumam, jo viņa sirds būs pilna ticības un viņš nekad nevarēs Mani 

noliegt, jo viņa lūpas nemainīgi sludinās Manu Patiesību uz zemes. 

32 Sāpīgs un tāls ir ceļš, bet Mana mīlestība remdēs jūsu sirds slāpes. Atcerieties, ka Es vienmēr esmu 

nācis pie cilvēkiem, kad esmu redzējis, ka viņi ir tuvu bada vai slāpju nāvei. 

33 Viņš, kas vienmēr ir nācis, lai jūs glābtu, runā uz jums šajā brīdī: Kristus, Dievišķais Apsolījums, 

kas kļuvis par cilvēku Jēzū Otrajā Laikā, Dievišķais Vārds, kas kļuvis par cilvēka Vārdu; Mīlestības, 

Gaismas, Gudrības Gars, ierobežots starā, kas caur sirdsapziņu skar cilvēka garu un prātu, lai mācītu 

viņam nodot Manas domas. 

34 Daži savā sirdī Man saka: "Kungs, kā Tu vari šādā veidā nākt pie mūsu sirdīm?" - Ak, mani bērni! 

Vai jūs dažkārt neesat redzējuši, kā māte ieiet netīrā pilsētas rajonā, kur kāds no viņas bērniem, sapuvis 

netīrībā vai bēdā, nopūšas un lūdz viņu? 

35 Tikai šīs mātes varētu jums pastāstīt, kā viņas juta, kā pazudušā bērna sirdspuksti uz viņām sauc, 

lūdzot viņu klātbūtni un mātes mīlestību, cerot saņemt piedošanu. 

36 Un man, kas esmu Tas, kurš ir visas mīlestības iemiesojums, kurā ir visu tēvu un visu māšu 

mīlestība, vajadzētu palikt nejūtīgam pret jūsu gara aicinājumu? Vai man vajadzētu atturēties no steigšanās 

uz to vietu, lai kas tā arī nebūtu, kur kāds no Maniem bērniem ir iznīcības varā un sauc Mani? Cik maz jūs 

zināt par Mani, lai gan Es jums esmu parādījis Savu mīlestību tik daudzās un neierobežotās formās! 

37 Vai jūs neatceraties, cik reizes Es parādīju Savu mīlestību ne tikai tiem, kas Man ticēja, bet arī tam, 

kas Mani nodeva, un tiem, kas Mani vajāja un tiesāja? Tagad jūs varētu man jautāt, kāds bija iemesls, kas 

Mani pamudināja pieļaut visus šos izsmieklus. Bet Es jums atbildu: Man bija nepieciešams atstāt viņiem 

pilnīgu brīvību domāt un rīkoties, lai būtu piemērotas iespējas atklāt Sevi un lai visi piedzīvotu žēlastību 

un mīlestību, ko Es mācīju pasaulei. 

38 Es neaizkustināju Jūdas sirdi, lai Mani nodotu; viņš bija ļaunas domas instruments, kad viņa sirds 

bija tumsas pārpilna. Bet, ņemot vērā šī mācekļa neticību, Es atklāju Savu piedošanu. 

39 Nebūtu bijis nepieciešams, lai kāds no Manis Mani nodotu, lai sniegtu jums šādu pazemības 

piemēru. Skolotājs to būtu parādījis jebkurā gadījumā, kad cilvēki Viņam to būtu piedāvājuši. Tam 

māceklim bija jākļūst par instrumentu, ar kura palīdzību Skolotājs parādīja pasaulei Savu Dievišķo 

pazemību, un, pat ja jūs domājat, ka Jēzus nāvi izraisīja šī cilvēka vājums, Es jums saku, ka jūs maldāties, 

jo Es atnācu, lai pilnībā atdotu Sevi jums, un, ja tas nebūtu noticis šādā veidā, jūs varat būt droši, ka tas 

būtu noticis citā veidā. Tāpēc jums nav tiesību nolādēt vai tiesāt to, kurš ir jūsu brālis, kurš tumsas brīdī 

nav izrādījis mīlestību un uzticību, ko bija parādā savam Skolotājam. Ja jūs Viņu vaino par Manu nāvi, 

kāpēc jūs viņu nesvētojat, zinot, ka Manas asinis tika izlietas visu cilvēku pestīšanai? Būtu labāk, ja jūs 

lūgtos un lūgtu, lai neviens no jums neiekristu kārdinājumā, jo Rakstu mācītāju un farizeju liekulība 

joprojām pastāv šajā pasaulē. 

40 Jums ir jālūdzas un jāseko līdzi, lai vienmēr būtu gaismas instrumenti un nekad nekalpotu tumsai. 

Man vienmēr būs iespēja parādīt neticīgajai un materiālistiskajai cilvēcei patiesību par visu, ko Es tai esmu 

atklājis. 

41 Tāpat kā pagātnē, arī šodien Es atstāju cilvēkam viņa paša gribas lēmuma brīvību, lai viņš 

izmantotu savas gribas dāvanu un nāktu pie Manis pēc paša vēlēšanās. 

42 Es jūs esmu radījis brīvus - ne ļaunumam, bet brīvus kā ūdens plūdums, kā augu augšana, kā putnu 

dziesma. 

43 Tajā laikā Es nevilināju cilvēkus Mani piesaukt vai meklēt, nedz arī pretojos, kad tie Mani 

noraidīja. Es ļāvu viņiem darīt savu gribu, lai pēc tam varētu darīt Manu gribu pār visām radītajām lietām. 

Ar to Es gribu jums pateikt, ka Es ļausim jums nākt pie Manis, izmantojot jūsu gribu. Jo, ja jūs mēģināsiet 

šo brīnišķīgo spēku, kas uztur cilvēci kustībā, piespiest darboties citā virzienā, jūs nesasniegsiet pilnību. 

Tāpēc pārliecinieties, ka jūsu griba ir Mana, un jūs sasniegsiet ceļa galamērķi, kas ir Mana Tēva Sirds. 

44 Es jūs aicināšu, kā vienmēr esmu aicinājis, nekad nenogurstot, un Mana Balss dienu pēc dienas ar 

mīlestību atkārtos: "Nāc pie Manis!". Bet, lai jūs dzirdētu manu 
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Kad jūs dzirdat šo aicinājumu, jums ir jāattīra sava sirds, lai ļaunie spēki, kas ir pretēji tikumam, šķīstībai 

un labestībai, neatrastos jums radniecīgi un, lai gan tie jūs kārdina, nevarētu jūs sagraut. 

45 Manas Valstības vārti ir atvērti, caur tiem plūst lieli gaismas plūdi, un to spožums sasniedz šo 

pasauli, meklējot sirdis, prātus un garus, kuros apmesties. 

46 Es jau iepriekš brīdinu jūs par visu, jo Es jau esmu jums teicis, ka būs cīņa un ka Mana Doktrīna 

tiks apkarota dažādos veidos. Daudzi ir tie, kas centīsies panākt, lai tā pazustu no zemes virsas, bet, pirms 

pazustu Mana Doktrīna, vispirms būtu jāpazūd pēdējai dvēselei, tas ir, pēdējam cilvēkam šajā pasaulē. 

47 Nebaidieties, ja jūs sauks par zaimotājiem, kad sacīsiet, ka Tas, kas ar jums runāja Garā, bija pats 

Kristus. Pat tad, kad Jēzus otrajā laikmetā teica, ka Viņš ir Dieva Dēls, cilvēki bija sašutuši. Es piedošu 

viņu neticību un ļauju viņiem saukt Mani tā, kā viņiem vislabāk patīk. 

48 Daudzi noliegs, ka Es jums esmu runājis caur grēcīgu cilvēku muti. Bet tad Es viņiem sacīšu: 

nepievērsiet uzmanību traukam, izvērtējiet saturu, un tad Es izliešu Savas mācības tīrību uz savu 

noliedzēju sirdīm. Tās Mani atpazīs, jo Man ir zīme, ar ko aicināt Savas avis, un tās atpazīs sava Gana 

balsi. 

49 Viņi nāks un pārbaudīs Mani, jo gribēs jums pierādīt, ka jūs maldāties. Ja Es viņiem nepateikšu 

Savu vārdu, viņi sacīs, ka Es neesmu Es, un, ja Es atbildēšu uz viņu jautājumiem, ko tie uzdod ar ļauniem 

nodomiem, viņi Mani noliegs ar vēl lielāku dedzību. 

50 Tad es viņiem sacīšu: kas grib ieiet gaismas valstībā, tam tā jāmeklē no sirds. Bet tas, kurš vēlas 

dzīvot, neatzīstot Mani, būs aizturējis dievišķās zināšanas no sava gara un tādējādi visu, kas ir skaidra un 

gaiša atklāsme, padarījis sev par noslēpumu un noslēpumu. 

51 Es jums dodu Savu mieru, nevis to, ko sola pasaule, jo tas nav patiess, bet tikai to, ko Es jums 

dodu sajust. Nesiet Manu mieru sev līdzi, jo ceļš, pa kuru jūs ejat, ir klāts ērkšķiem, es zinu. Cilvēce peld 

ciešanu okeānā. Grēks ir atbrīvojies, un jums nav pietiekami daudz spēka, lai cīnītos pret visām šīm 

grūtībām. Tāpēc Es esmu atnācis, lai sniegtu jums spēku un izvestu jūs no šī haosa. Ikreiz, kad esat 

apmaldījušies un jūtat nemieru, jūs savā dziļā apjukumā jautājat sev, vai tas ir Mans ceļš, bet Es jums 

atbildu, ka Es vienmēr jums rādu pareizo ceļu. 

52 Kāda neticīga sirds šodien Man jautā: "Vai Tu, Skolotāj, esi tas, kas runā ar mums?" Un Es viņam 

atbildu: Tas esmu Es garā un patiesībā, kas jums pazemīgi parādīju Sevi jūsu izpratnes robežās, lai jūs 

Mani iepazītu un tiktu apgaismoti ar šo gaismu, lai tā jūs šķīstītu un sagatavotu jūsu sirdi, atdzīvinātu to un 

parādītu tai garīgo dzīvi, kas to gaida. 

53 Šobrīd Es atveru Savu pamācību grāmatu. Es gribu, lai tā paliktu atvērta jūsu sirdīs un jūs 

nenogurstoši iegaumētu tās mācības. Es dodu jums norādījumus, jo tagad ir stunda, ko norādījusi Mana 

mīlestība, kad Es darīšu jūs par gudrības īpašniekiem, kas ir jūsu. 

54 Tīri jūs nācāt no Manis, bet laika gaitā aptraipījāt savu dvēseli, un pēc attīrīšanās un grūtībām jūs 

nācāt pie Manis, un Es jums atgriežu vērtību un žēlastību, ko jūs zaudējāt. Es apzīmēju jūs ar gaismas 

zīmogu, lai jūs varētu atpazīt jūsu līdzcilvēki. Es esmu jūs aicinājis par mācekļiem, un Es gribu, lai jūs 

līdzinātos Otrā Laika mācekļiem. Vai jūs nepiekrītat, ka esmu jūs izvēlējies? - Jūs man klusībā sakāt: "Lai 

notiek Tava griba!". Es vēl nevaru ļaut jums ieņemt Manu vietu, nedz arī jūs esat pietiekami sagatavoti, lai 

mācītu. Ko balss nesējs varētu nodot tālāk, pat ja viņam ir Vārda dāvana, ja Mans stars viņu 

neapgaismotu? Viņi vēl ir neveikli un gatavi tikai saņemt Manu iedvesmu un nodot to tālāk, bet viņu sirds 

vēl nav žēlsirdības un mīlestības avots, jo viņi vēl nav pieredzējuši. Svētīgi tie, kas, uzklausot Manu 

Vārdu, ir sajutuši ticību un, Man nesniedzot viņiem lielus pierādījumus, izsaka Man savu pateicību. 

55 Neviens nav atnācis nejauši, es esmu tevi atvedis. Bet, ja esat runājuši ar Mani, tad jums ir 

pienākums Mani atzīt un mīlēt. - Vīrieši un sievietes, kas līdz šim dzīvojuši krāšņās mājvietās, vai jūs 

vēlaties Man sekot? Vai jūs nezināt, ka esat Mani izredzētie un ka Mana griba ir, lai jūs kalpotu Manā 

darbā? Pat ja esat ļoti mīlējuši pasauli, šodien jums vajadzētu mīlēt garīgo dzīvi, kalpot saviem brāļiem un 

māsām un balstīt uz to savu dzīves prieku. Bet, ja jūsu radinieki un draugi nepareizi jūs novērtē šī garīgā 

piepildījuma dēļ, nejūtieties sāpīgi, esiet stipri un ņemiet Mani par paraugu. 

56 Kad Es dzīvoju jūsu vidū Otrajā Laikā, Es redzēju, ka Mani bērni kļūst augstprātīgi, izmantojot 

savas zināšanas un varu. Es gribēju, lai Mans Vārds ienāk viņu sirdīs, bet atradu viņus vienaldzīgus pret 

Gara dāvanām. Taču tas nav iemesls, kāpēc es novērsos no viņu ceļa. Lai palīdzētu viņiem pārveidot viņu 

cietās sirdis, es sagatavoju pārbaudījumus, lai tos apgaismotu. 
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57 Reiz viens no tiem vīriem, kas bija dzirdējuši Manu Vārdu, atnāca, neticēdams tam. Viņš nāca 

pilns baiļu, un viņa sejā bija redzams izmisums, jo viņš nevarēja atrast līdzekļus, lai atjaunotu veselību 

savai sievai, kura bija mirstoša. Sāpju pārņemts, viņš vērsās pie Manis pēc tam, kad bija veltīgi 

konsultējies ar savu zinātni, neatklājot zāles pret slimību, kas grasījās izbeigt viņa biedra dzīvi, un jautāja: 

"Vai Tu esi Tas, kas dziedina?" Un es viņam atbildēju: "Kas ir tavai sirdij dārgs, labs vīrietis?" Tad viņš 

runāja un lūdza, lai viņa sieva izveseļotos. Es viņam sacīju: "Varbūt manas zināšanas ir bezjēdzīgas un 

spēks, ar ko esmu apveltīts, ir neefektīvs?" Bet es sekoju viņa pēdām, nonācu līdz neizārstējami slimās 

nometnei un pieskārāmies viņas pieres priekšgalam. Vīrs izskatījās neticīgs, kamēr viņa atguva veselību. 

Sieva piecēlās un kļuva vesela, un, to pilnībā apzinājusies, viņa raudāja no prieka, metās zemē un sacīja 

Man: "Mācītāj, Tu esi Dievišķais Ārsts, mūsu Dievs. Kāpēc viņi Tevi neatpazīst un neseko Tev, lai gan Tu 

dari tādus brīnumus?" "Pagaidi, sieviete," Es viņai atbildēju, "lai Mani saprastu, Man ir jāiet no tevis, bet 

tie, kas jau atzīst Manu Patiesību, ir izredzētie." 

58 Tāpat būs arī Trešajā laikmetā. Daudzi, kas ir bijuši tiešie liecinieki Manām izpausmēm un 

brīnumiem, nav ticējuši. Taču laiks ritēs, un notikumi, kas notiks, runās un liecinās par visiem šiem 

brīnumiem, un pat tad tie joprojām prasīs jaunus pierādījumus. Citi ir Man sekojuši no pirmā brīža un ir 

kopā ar Mani. Tie ir tie, kas dzīvo vairāk savam garam nekā miesai un kas nav gaidījuši, kamēr Es beigšu 

runāt, lai saprastu, kas viņus ir mācījis. 

59 Ja jūs, Mani mācekļi, ar mazliet ticības un darba cilvēces labā, jūs darīsiet brīnumus, jo Es jūs 

izmantošu, lai sniegtu liecības saskaņā ar Manu gribu tiem, kas to lūgs. 

60 Kad pienāks laiks, manu izredzēto rokās nebūs grāmatu, jo viņu ticība un labie darbi vedīs viņus 

uz viņu likteņa piepildījumu. 

61 Lai neviens, kas grib Man sekot, nebaidās no savu brāļu un māsu sprieduma. Daudzi bailīgie Man 

saka: "Kā es varu Tev sekot? Ja mani vecāki, mani radinieki, mani draugi uzzinās, ka es dzirdēju šo vārdu, 

viņi mani vairs nepazīs un izstums mani no sava vidus." Skolotājs uzrunā šīs sirdis un saka tām: Ne visi, 

kas ir ar Mani, ir mierā ar savējiem; lai sekotu Man, viņi ir izgājuši ciešanu kursu. Bet es jautāju tiem, kas 

ir radījuši viņiem mokas: Ko ļaunu jums ir nodarījušas šīs radības? Kāpēc tu esi licis viņiem raudāt? 

62 Nāk laiks, kad būs lielāks taisnīgums un stingrība. Es gribu, lai līdz tam laikam jūs savos tuvākajos 

būtu sējuši labestību un patiesības darbus, lai jūs varētu pļaut to augļus. Negaidiet, ka pasaule samaksās 

par jūsu žēlsirdības darbiem. Ļaujiet Man atalgot jūsu mīlestību pret cilvēkiem ar Manu svētību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 91  
1 Jūs, kas esat šeit ieradušies, lai garīgi paēstu, nāciet tuvāk, un, ja esat noguruši, palieciet šī koka 

ēnā, lai stiprinātos. Kad jums ir skumji, ieklausieties, kā dzied naktsvijole koka lapenē, un, klausoties tajā, 

jūs sajutīsiet sirdī saldu mierinājumu. 

2 Ja kādu no jums pārņem neticība, Es viņu par to neapvainos, nedz arī nosodīšu viņa pasaules 

uzskatu vai ticības apliecību, ko viņš Man piedāvā no sirds. 

3 Mana balss sasniedz jūsu garu, lai jūs ar ticību ietu uz priekšu un cauri plašajam dzīves tuksnesim, 

vienmēr atdzīvināti Dievišķā apsolījuma, lai sasniegtu patieso apsolījuma zemi, kas ir Garīgā Valstība. 

4 Klausieties un iespiežiet Manu Vārdu savā sirdī, lai tā atmiņa būtu neizdzēšama. Es jums 

apliecinu, ka tad, kad pienāks Mana noteiktā stunda, kad Mana balss vairs nebūs dzirdama šajā formā, būs 

pienācis pēdējais norādījums, ko Es jums došu caur balss nesēju. Tāpēc jums tas ir jāaizsargā kā 

visdārgākais dārgums. Kad šī stunda pienāks - svinīgā stunda Skolotājam un mācekļiem -, jūsu 

sagatavotajam garam ir jāpaliek mierīgam, iegrimstot pārdomās un lūgšanā, jo tieši šajos brīžos tas 

sapratīs, kā vēlāk saņems garīgās iedvesmas. 

5 Es gribu, lai, pirms šī pasludināšana beidzas tādā formā, kādā Es jums Sevi esmu atklājis šajā 

laikā, jūs saprastu tās dziļo nozīmi un ārējo formu, lai rīt jūs varētu to izskaidrot tiem, kas Mani nav 

dzirdējuši. Jūsu liecība tiks uzskatīta par patiesu, ja jūs to apstiprināsiet ar saviem mīlestības darbiem pret 

saviem brāļiem. 

6 Sagatavojieties, lai tad, kad Manas izpausmes tiks izskaidrotas, jūs varētu teikt, ka nebija 

nepieciešams, lai Mans Gars visā Savā pilnībā nolaistos uz balss nesēja prātu, jo Viņš ir bezgalīgs. Ar 

Manas gaismas staru pietika, lai viņa prātā ienāktu iedvesma. Tāpat jums nevajadzētu aizmirst pateikt, ka 

īsajā Manas parādīšanās laikā Maniem balss nesējiem bija garīgās sajūsmas dāvana - dāvana, kas ļāva 

viņiem kļūt par Mana Vārda instrumentiem un vēstītājiem. 

7 Īsumā un vienkāršībā tas ir bijis veids, kādā Mani balss nesēji šajā laikā ir nodevuši Manu garīgo 

vēstījumu cilvēcei. 

8 Bet, lai jūs neiekristu fanātismā un nepiekāpīgi neturētu uzskatu, ka Es esmu runājis ar šī laika 

cilvēkiem tikai ar balss nesēju starpniecību, Es gribu, lai jūs zinātu, ka ikviena cilvēciska būtne, kuras 

uzdevums ir vadīt ļaudis, tautas vai nācijas, ir līdzeklis, ko Es izmantoju, lai runātu ar cilvēci. 

9 Mana mīlestība ir pāri reliģiju, doktrīnu, valodu un kultūru atšķirībām, jo Man pietiek ar to, ka es 

atrodu garīgu sagatavotību tajā, kurš gatavojas adresēt vēsti saviem līdzcilvēkiem. Tad Mana gādīgā 

mīlestība izmanto viņu kā starpnieku, lai caur viņu darītu zināmu Manu patiesību. 

10 Kad no kāda runātāja lūpām dzirdat vārdus, kuriem ir dziļa jēga vai kuri klausītāju sirdīs liek 

satraukties apslēptajām stīgām, tad jums ir pierādījums tam, ka runātājs ir bijis garīgi sagatavots un 

talantīgs. Bet pāri visam jums ir pierādījums tam, ka viņu iedvesmoju Es. Ja, no otras puses, jūs dzirdat, ka 

runātāji saka vārdus, kas satur nepatiesību - lai cik spoži un eifonaini tie būtu savā formā -, esiet 

pārliecināti, ka tur nav bijusi garīga sagatavošanās, kā arī nav bijis Manas iedvesmas. 

11 Tagad es drīz beigšu sniegt jums šo vēsti, kas, kad pienāks tās laiks, izraisīs tautu garīgo atmodu, 

mācot cilvēkiem atšķirt garīgo no vienkārši cilvēciskā un nošķirt skaļāko, augstāko, tīrāko un gaišāko no 

visa, kas satur tikai nepilnības, negodīgumu vai viltus lietas. 

12 Visos laikos Mana Mīlestība kā Skolotājs ir rūpējusies par cilvēkiem nepieciešamajām 

pamācībām, un Es vienmēr esmu nācis uzrunāt viņus atbilstoši viņu garīgajam briedumam un 

intelektuālajai attīstībai. 

13 Es esmu nācis pie jums, jo esmu redzējis, ka cilvēku vārds un jūsu radītās mācības neapmierina 

jūsu gara dedzinošās slāpes - slāpes pēc gaismas, slāpes pēc patiesības, pēc mūžības un mīlestības. Tāpēc 

Es esmu novietojis Sevi pie jums un kalpoju pazemīgiem, nezinošiem un neizglītotiem cilvēkiem, liekot 

tiem krist prāta un gara sajūsmā, lai no viņu mutēm plūstu Trešās Ēras vēsts. Lai būtu cienīgi saņemt un 

nodot Manas dievišķās domas, viņiem bija jācīnās pret pasaules materializāciju un kārdinājumiem. Šādā 

veidā, atgrūžot savu personību un sodot savu iedomību, viņi ir sasnieguši pilnīgu savas būtības nodošanos 

īsajos laika posmos, kad viņi piedāvāja savu prāta orgānu Dievišķajai iedvesmai, tādējādi ļaujot no viņu 

lūpām izskanēt gudrības, maiguma, taisnīguma, balzama un miera pilnam vārdam. 
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14 Vienmēr būs tādi, kas nespēs saprast, kā tas ir iespējams, ka balss nesēji var vārdos izteikt tik 

daudz zināšanu un izliet tik daudz dzīvības esences uz klausītāju daudzu cilvēku prātiem, ja Mans Gars 

nenokāpj uz šiem prātiem, un tos izgaismo tikai Manas gaismas stars. Pēc tam Es jums saku, ka pat 

karaliskajai zvaigznei, kā jūs saucat sauli, nav vajadzības nākt uz zemi, lai to apgaismotu, jo pietiek ar 

gaismu, ko tā sūta uz jūsu planētu no tālienes, lai to apstarotu ar gaismu, siltumu un dzīvību. 

15 Tāpat arī Tēva Gars kā bezgalīga spožuma saule apgaismo un atdzīvina visu ar gaismu, ko Viņš 

sūta uz visām radībām - gan garīgajām, gan materiālajām. 

16 Tad saprotiet, ka tur, kur ir Mana gaisma, tur ir arī Mans Gars. 

17 Saglabājiet šos paskaidrojumus savā atmiņā, jo rīt tieši jums būs jāizmanto šie piemēri, lai liktu 

saviem līdzcilvēkiem izprast Manas izpausmes būtību caur cilvēka sapratnes orgānu. 

18 Šādā veidā viņi viegli sapratīs, kā Mans Gars, nenokāpjot pārpilnībā uz nevienu no šiem intelekta 

orgāniem, dara jūtamu Savu klātbūtni caur garīgo vibrāciju, ko Es sūtu uz Saviem balss nesējiem. 

19 Tā ir Mana Tēvišķā mīlestība, kas šajā laikā nāk pie jums un pārvēršas cilvēciskā vārdā, kad tā 

skar balss nesēja prātu. 

20 Atveriet tempļa vārtus, kas jums pieder jūsu būtības dziļākajā iekšienē, un ieraudziet neredzamo. 

Priecājieties par to, ka Es jums esmu pietuvinājis to garīgo, kas jums šķita tik tālu. 

21 Ak, tauta, kas veidojas no šīs garīgās mācības mācekļu pūļiem, cik daudz jūs atsvaidzināt sevi pie 

Manas Gudrības grāmatas lappusēm, nekad nesasniedzot tās beigas! 

22 Tieši gudrība ir Gara dāvana un lielākais mantojums, kas nosaka Viņa mūžīgo godību un svētību. 

23 Tāpat kā Es jūsu cilvēka prātam radīju neizsmeļamu mācību pasauli, Es jūsu garam radīju mūžīgas 

un bezgalīgas gudrības debesis. 

24 Jūsu acu priekšā parādās jauna ceļa daļa, kas jums jānoiet, un Es jums atstāju Savus norādījumus, 

lai jūs ar stingru soli ieietu šajā ceļā, kas jūs vedīs mūžībā. 

25 Es labi zinu, ka ne visi cilvēki vienlaicīgi sapratīs šīs vēsts patiesumu, jo, kamēr vieni ticēs, ka ir 

pienācis īstais laiks, lai Mani saņemtu, citi apšaubīs Manu vēsti, kad uzzinās, kādā veidā tā tika saņemta. 

Viņi teiks, ka, patiesības labad, ir pārāk pārsteidzoši, ka Dievišķais Gars varētu būt atklājies ar cilvēka 

prāta starpniecību. Tad jūs viņiem jautāsiet, vai viņi nedomā, ka pārsteidzoši bija arī tas, ka Dieva Vārds 

Jēzū kļuva par cilvēku, - tas ir fakts, ko viņi vienmēr ir uzskatījuši par augstāko patiesību. 

26 Jūs redzēsiet, ka, tiklīdz viņi par to aizdomāsies, viņi sapratīs, ka Es jums devu vislielāko 

pierādījumu Savai mīlestībai uz jums, kad Otrajā Laikā kļuvu par cilvēku, un ka tad, kad Es tagad parādīju 

Sevi caur cilvēka prāta orgānu, tas bija tādēļ, lai jūs vadītu uz dialogu starp gariem, kas būs pilnīga forma, 

kurā bērni varēs sazināties ar savu Debesu Tēvu. 

27 Vārds runā uz jums, tas pats, kas runāja Jēzū Otrajā Laikā, jo Dieva Vārds ir mūžīgs un visvarens. 

Es runāju uz jums gan caur Jēzus lūpām, gan caur praviešu un apustuļu lūpām, tāpat kā runāju uz jums 

tagad ar šo balss nesēju starpniecību un tāpat kā runāšu tieši uz jūsu garu, kad būsiet iegājuši garīgā 

pacēluma laikā. 

28 Tas bija Kristus, Dieva Vārds, kas runāja caur Jēzus, Tīra un Skaista, muti. 

29 Cilvēks Jēzus piedzima, dzīvoja un nomira, bet Kristus nav ne piedzimis, ne uzaudzis pasaulē, ne 

nomiris, jo Viņš ir Mīlestības Balss, Mīlestības Gars, Dievišķais Vārds, Radītāja Gudrības izpausme, kas 

vienmēr ir bijusi Tēvā. 

30 Kad Kristus runāja Jēzū, Viņa balss bija dzirdama visur, jo tas bija Mūžīgais Vārds, kas runāja, 

jūsu Tēva balss. Tas viss jums ir jāsaprot un jāpārdomā, lai ikreiz, kad domājat par Kristu vai pat pieminat 

Viņa vārdu, jūs to darītu, domājot par savu Debesu Tēvu, bet nekad tā, it kā tā būtu kāda cita būtne, kas 

atšķiras no Mana Gara. 

31 Mans Vārds, kas atklāsies šajā laikā, kā zobens iznīcinās visu melu, ar ko cilvēki centās noslēpt 

Manu patiesību, bet tas būs arī glābšanas laiva visiem bēgļiem, kas baiļu pilni meklēs garīguma gaismu. 

32 Mācekļi, Kristus ir augstākais Dievišķās Mīlestības izpausmes veids, ir gaisma, kas ir dzīvība gara 

reģionos, gaisma, kas izlaužas cauri tumsai un atklāj patiesību katra garīgā skatiena priekšā, izšķīdina 

noslēpumus, atver durvis un rāda ceļu uz gudrību, mūžību un dvēseļu pilnību. 

33 Otrajā laikmetā Kristus - tas pats, kurš šobrīd runā ar jums - kļuva par cilvēku un dzīvoja uz 

zemes. Bet tagad Viņš ir ar jums garā, piepildot cilvēcei doto apsolījumu - apsolījumu nākt atkal jaunā 
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laikmetā, lai nestu jums visaugstāko mierinājumu un patiesības gaismu, izgaismojot un izskaidrojot visu, 

kas atklāts cilvēkiem. 

34 Ievērojiet Dievišķajā vienīgo Garu, kas jums ir parādījies dažādos izpausmes posmos, bet vienmēr 

ir parādījis Savu taisnīgumu, spēku un pilnību. 

35 Nekad nemēģiniet ietvert sava cilvēciskā intelekta robežās zināšanas, kas ir domātas tikai garam, 

jo tad jūs redzēsiet savā priekšā samazinātu un pilnības atņemtu Dievu. 

36 Tas ir labi, ka jūs Mani saprotat kā Augstāko Mīlestību, kā Absolūtu, kā Radītāju, kā Visvareno. 

Taču saprotiet, ka jums ir jāmeklē garīga iedvesma, lai, runājot par savu Kungu, atrastu dziļākas 

izpausmes. Patiesi, Es jums saku, ka Mans spēks, gudrība un mīlestība pārsniedz visu, ko cilvēka prāts var 

iedomāties, jo tas viss ir ārpus tā, ko jūs zināt un ko jūs uzzināsiet. 

37 Šobrīd Es gatavoju jūsu dvēseles nākotni, tāpēc pelavas* tagad tiek sadedzinātas Dievišķā 

Taisnīguma ugunī, jo jums ir tikai divi ceļi: viens ir garīguma ceļš, otrs - attīrīšanās ceļš. 
Tas nozīmē, ka vēlmes un netikumi joprojām turas pie dvēseles. 

38 Šajā laikā tam, kurš nebūs gatavs atjaunoties, nāksies iepazīt vislielāko rūgtumu, un tas tiks 

aizvākts prom no zemes, tādējādi zaudējot dārgo iespēju izpirkt savus pārkāpumus un samierināties ar 

Likumu, Patiesību un Dzīvību. 

39 Savukārt tie, kas no šīs materiālās dzīves pāriet uz Garīgo Māju ar mieru un gandarījumu, ko dod 

izpildīts pienākums, jutīsies Manas Gaismas apgaismoti, un, ja viņi būs starp tiem, kam jāreinkarnējas no 

jauna, Es viņus sagatavošu pirms atgriešanās cilvēciskā dzīvē, lai viņi varētu tajā augšāmcelties tīri, 

dvēseliski pilnvērtīgi un ar lielāku gudrību. 

40 Jūs vairs nebūsiet tik vieglprātīgi, lai aizmirstu savus solījumus palikt uz labestības ceļa. Jūs 

vienmēr saglabāsiet atmiņā šo garīgo derību, ko esat noslēguši ar Mani, nenovirzoties no labestības ceļa, 

neraugoties uz pārbaudījumiem un kārdinājumiem, ar kuriem sastopaties savā ceļā. 

41 Kas grib Man sekot, lai ņem savu krustu un seko Man pa pēdām. Es gaidu labas gribas cilvēkus, 

kuri ilgojas pēc miera, pestīšanas un tuvākā labklājības. Es ņemšu zem Savas mīlestības apmetņa tos, kas 

Mani meklē ar šo cēlo ideālu, un sūtīšu viņus pa visiem pasaules ceļiem, lai pārvērstu Manas domas 

vārdos un Manus vārdus darbos un tādējādi caur viņiem darītu zināmu Savu mācību. Daži izmantos 

vienkāršus vārdus, bet citos Vārds uzplauks un no viņu lūpām plūdīs garīgs ūdens, lai remdētu cilvēku 

slāpes pēc patiesības. 

42 Nebaidieties runāt, atrodoties Manu sūtņu un apustuļu rindās, un nedomājiet, ka šo vēsti cilvēki 

nesaprot. 

43 Es nāku, lai apgaismotu jūsu prātus, lai atbrīvotu jūs no materiālisma, lai parādītu jums ceļu uz 

patiesu laimi. Tā ir labā vēsts, kas jums visur jānēsā līdzi. 

44 Gatavojieties cīņai, visi, kas esat labas gribas, lai jūs varētu nākt pie saviem brāļiem īstajā laikā. 

Par šo pareizo laiku Es jums dodu piemēru, kad Es nāku tieši tajā brīdī, kad jums Mani vajag. Vai būtu 

taisnīgi, ja Glābējs nāktu pārāk vēlu, pat ja Viņš redz, ka cilvēce grimst bezdibenī? 

45 Klausieties Mani, cilvēki, un iedziļinieties šajā Vārdā, apzinoties, ka esat to maz izmantojušies, jo 

maz ticējāt un jūsu sirdīs daudzkārt ir ienākušas šaubas. Taču pienāks laiks, kad tie, kam ticība ir maza, 

redzēs, ka augļi, ko Es esmu sējis, nogatavojas, un visā pasaulē parādīsies tie, kas iesvētīti garīgajā dzīvē. 

46 Tad jūs dzirdēsiet Manu balsi, kas viņiem sacīs: Mīļie mācekļi, sēsim mīlestību visā pasaulē, Es 

caur jūsu darbiem ielaidīšu Savu sēklu sirdīs. Sējiet piemēru, un drīz jūs redzēsiet, ka Mana mācība nes 

augļus. 

47 Tāpat kā Jānis, Manas atnākšanas Otrajā Laikā priekšgājējs, sacīja ļaudīm: "Jeruzāleme, 

Jeruzāleme, gatavojies iepazīt savu Ķēniņu!", tā arī jums, Mani jaunie priekšgājēji, ir jāsaka pasaulei: 

"Gatavojieties savā garā uzņemt Dievišķā Gara klātbūtni, kas vēlas, lai jūs sajustu Viņa Valstības 

godību!". - Reizēm jūs sakāt: "Būtu jābūt teologam, lai iedziļinātos šīs gudrības dziļumos, ko Kungs mums 

atklāj. Lai saprastu dzīves brīnumus, tev jābūt zinātniekam." Uz to Es atbildu, ka tad, ja jūs studētu šīs 

zinātnes, jūs nesaprastu Manu atklāsmi. 

48 Es esmu sagatavojis jūsu prātu tā, lai tas varētu saprast Mani savas pieticīgās izpratnes robežās. Jo, 

tā kā tā ir neapgrūtināta un brīva no jebkādas Manai mācībai svešas ietekmes, tā var vieglāk iedziļināties 

Manā mācībā. Es jums uzticēšu grāmatu, kurā jūsu gars mācīsies lasīt un iepazīs garīgo gudrību. Velti jūs 
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meklējat šo gudrību zemes grāmatās, jo sēkla, ko satur cilvēku grāmatas, jūsos vairs neizdīgtu. Jūsu 

uzdevums atšķiras no to cilvēku uzdevuma, kas ieradušies uz Zemes, lai atklātu dabas noslēpumus. Jūs 

esat tie cilvēki, kuru liktenis ir nest gara gaismu pasaulei. 

49 Vai jūs neesat dzirdējuši par septiņiem zīmogiem? Lai jūs to saprastu, iedomājieties grāmatu, kas 

sastāv no septiņām nodaļām, grāmatu, kurā ir ietvertas dzīves zināšanas un garīgā gudrība un kura ir 

atvērta cilvēces priekšā. Seši no šiem septiņiem zīmogiem ir atraisīti, tāpēc tagad jūs esat nonākuši pie 

sestā zīmoga un saņemat no tā gaismu un atklāsmes. 

50 Svētīgs tas, kurš ar mīlestību, pazemību un cieņu izprot šo Manas gudrības simbolu, jo tas kļūs 

gaišs viņa prātā. Septiņu zīmogu grāmata ir kā svētnīca, kurā jūsu gars atradīs kāpnes, kas ved uz miera un 

pilnības mājām. Tā ir Manas Gudrības Grāmata, kas tiek dota cilvēkiem septiņos posmos. 

51 "Valoda", kurā ir uzrakstīta šī Grāmata, ir dievišķa, jo to Saviem bērniem uzrakstīja jūsu Mūžīgā 

Tēva Gars. "Mans Vārds" ir tulkots cilvēku valodā, lai cilvēks to varētu iepazīt un dzīvot no pirmajām 

lappusēm. 

52 Šobrīd es jūs iepazīstinu ar šīs atklāsmes izpēti. Rīt, kad balss nesējs klusēs, jūsu gars sāks 

gatavoties saņemt dievišķās mācības turpinājumu tieši no Tēva. 

53 Tā ir Mana Griba, ka tad, kad Septītais Zīmogs būs atbrīvots, cilvēcei būs jāsekmē garu savstarpējā 

saskarsme, lai tā varētu būt sadraudzībā ar savu Kungu. 

54 Pārdomājiet šīs mācības, mācekļi, un jūs sajutīsiet šīs atklāsmes lielumu. 

55 Laipni lūgti cilvēki, kas nāk uzņemt savu Kungu. Es viņus sveicu, jo viņi ir sapratuši, ka dzīvo 

laikā, kad piepildās pravietojumi un apsolījumi, kurus Es devu cilvēcei citā laikā. 

56 Mana jaunā manifestācija ir atradusi pasauli bez miera. Šodien tautas iznīcina viena otru, 

nevēloties saprast, ka jūs visi esat brāļi un māsas. 

57 Kad dedzīgie kristieši pirmajos laikos uzzināja, ka viņu Kungs atgriezīsies pasaulē karu un naida 

laikā, viņi nespēja saprast, kā cilvēki nevarēja sākt mīlēt cits citu pēc tam, kad šī cildenā (Jēzus) mācība 

bija pārgājusi no mutes mutē un no sirds uz sirdi. 

58 Ak, ja vien viņi būtu zinājuši, ka kristīgās tautas sacelsies viena pret otru, lai iznīcinātu viena otru, 

un ka cilvēku sirdis pārvērtīsies par milzīgu kapu, kurā tiks apglabāti visi tikumi, kurus Mana Doktrīna 

tiem mācīja! Cilvēce ir kā dvēsele, kas ieslēgta tumsā, sapuvis un vientuļš kā mirušais savā apbedījuma 

kambarī. Bet Mana balss pamodināja šo mirušo kapā uz patiesību, uz mīlestību, uz gaismu. Mana balss, 

kas skan viņa garā, viņam saka: Nemiegā, šī ir Trešā diena, kad tu celsies augšā, Trešais laiks, kas 

paredzēts garam, lai tas saņemtu atlīdzību un paaugstinājumu, ar kuru uz visiem laikiem tiek samaksāts 

katrs parāds un tā misija uz zemes ir pabeigta. 

59 Es esmu redzējis, ka jūsu reliģiskajām kopienām nav ne nepieciešamā spēka, lai apturētu tik daudz 

ļaunuma, ne arī pietiekamas gaismas, lai apgaismotu jūsu saprātu, un tas ir tāpēc, ka tās ir attālinājušās no 

Manas Mācības būtības, kas galvenokārt ir domāta garam. 

60 Daudziem cilvēkiem Jēzus ir skaistas un senas leģendas tēls, kura priekšzīmīgos darbus šajos 

materiālisma laikos nav iespējams aptvert un īstenot praksē. Uz to es jums saku, ka Jēzus vārds un darbi 

nav pagātne un nekad nebūs pagātne, jo tie nepieder ne laikmetam, ne tautai, jo Viņa darbu būtība pasaulē 

bija mīlestība un pazemība, un cilvēcei ir vajadzīga Viņa mācība, lai tā garīgi attīstītos. 

61 Kad mīlestības ziņā mirušie augšāmcelsies patiesai dzīvei, jūs redzēsiet, kā Mans Vārds un Mans 

Vārds no jauna parādīsies pasaulē, un jūs dzirdēsiet daudzas lūpas sakām: "Kristus ir augšāmcēlies no 

mirušajiem!" Bet tad Es viņiem teikšu, ka Es vienmēr esmu bijis klātesošs un nekad neesmu bijis miris, 

bet cilvēces garīgā novēršanās no Manis neļāva tai Mani sajust. 

62 Mācekļi, šodien Es redzu nogurumu jūsu ķermeņos un nemieru jūsu dvēselēs; iemesls tam ir tas, 

ka jūsu līdzcilvēki jūs sāpina, jo jūs esat pieņēmuši šo krustu. Bet jums ir vēlme pēc Mana Vārda, un tajā 

jūs atrodat mieru un mierinājumu. 

63 Pirmajā Laikā cilvēki tuksnesī lūdza, lai viņiem tiktu sūtīta manna. Šodien jūs paceliet savu garu, 

lai dzirdētu Tā Kunga balsi, kas ir barība un mūžīgā dzīvība. 

64 Daudzkārt esat vēlējušies, lai šis vārds izskanētu visā pasaulē. Uz to Skolotājs jums saka: Tikai 

neliels ļaužu pulks dzirdēs Mani caur prāta orgānu, bet pēc tam visi saņems šo vēsti. Mana gaisma ir izlieta 

pār katru garu un visu miesu, vai, kas ir tas pats, zeme ir sagatavota sēklai, lai tā varētu tajā iekļūt un nest 

augļus. 
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65 Tikai tie, kas paliek grēkā, nejutīs Manu klātbūtni. Bet Es darīšu tā, lai pasaule saprastu, ka Es 

esmu nācis visu dēļ un ka Es parādīju Sevi visiem. 

66 Jaunas dienas gaisma ir parādījusies pie apvāršņa, un jūsu acu priekšā ir atvērusies grāmata. Mana 

garīgā mācība cīnīsies, lai izšķīdinātu ēnas, un galu galā tās patiesība gūs virsroku. 

67 Jūs nedrīkstat lielīties ar garīgajām dāvanām, ko Es jums esmu uzticējis, nedz arī ar žēlastību, kas 

jums dota, lai klausītos Mani. Tiem ir jābūt jūsu darbiem, kas runā un liecina par mīlestības mācībām, ko 

esat saņēmuši. 

68 Cilvēki jūs pakļaus pārbaudījumam, bet tad jūs uzticēsiet sevi Manai gribai ar ticību, un Es jums 

palīdzēsim to izturēt. 

69 Viņi atvedīs pie tevis neārstējami slimo, lai tu viņu izārstētu, viņi tevi aicinās pie mirstošā, lai tu 

viņu atgrieztu pie dzīvības, un viņi atvedīs pie tevis cilvēku, kas zaudējis prātu, vai apsēsto, lai tu dotu 

gaismu viņa garam un brīvību viņa prātam. 

70 Nebaidieties no pierādījumiem (par savu dziedināšanas dāvanu), ticiet tai, esiet pazemīgi pret 

saviem līdzcilvēkiem, un es darīšu pārējo. Es parādīšu cilvēkiem, ka esmu devis jums varu. Viņi tiks 

ietekmēti, un daudzi no viņiem pārvērtīsies. Bet tie, kas gribēja jums kaitēt, jutīsies uzvarēti jūsu 

palīdzošās mīlestības dēļ. 

71 Ir pienācis cīņas un patiesas garīguma pilnveidošanas laiks. No tempļiem, baznīcām un sinagogām 

iznāks tie, kas, nododoties ārējiem kultiem, pamodīsies no sapņa un meklēs Tā Kunga laukus, kur ir darbs, 

sēja un cīņa. 

72 Atmet pārlieku lielo mīlestību pret savu ķermeni, apžēlojies par savu dvēseli un palīdzi tai attīrīties 

un pacelties. Kad būsiet to sasnieguši, jūs pieredzēsiet, cik spēcīga būs jūsu dvēsele un ķermenis. 

73 Atcerieties: ja dvēsele ir slima - kā var būt miers sirdī? Un, ja dvēselē ir nožēla, vai tā var baudīt 

mieru? 

74 Sagatavojieties, jo patiesi, patiesi Es jums saku, ka jau daudzi gaida Svēto Garu. Cilvēki meklē un 

pēta Svētos Rakstus un pravietojumus, un tajos viņi atklāj, ka šī laika notikumi norāda uz to, ka zīmes, ko 

Es devu par Savu atnākšanu, tagad piepildās. Tomēr lielākā daļa cilvēces joprojām guļ. Ja visas tautas būtu 

gaidījušas Mani un pravietojumi būtu pareizi interpretēti, cilvēki jau būtu devušies ceļā uz zvaigzni, kas 

atklātu viņiem gara dialogu ar garu. 

75 Jūs, kas klausāties Manu Vārdu, esat tiesneši no tiem, caur kuriem Es daru sevi zināmu. Bet to, 

kurš ir bijis visstingrākais un netaisnīgākais, Es esmu aicinājis un devis viņam to pašu garīgo dāvanu, lai 

tad, kad viņš tāpat nonāks tiesnešu un neticīgo priekšā, viņš apzinātos, cik grūts un smags uzdevums 

gulstas uz balss nesēju. 

76 Dari progresu, mācekļi, negaidiet, kamēr "pēdējie" atnāks, lai jūs mācītu, kas ir ticība, paklausība 

un dedzība Manā Darbā, jo jums ir pienākums tos gaidīt ar atvērtām durvīm, sagatavotu māju un klātu 

galdu. 

77 Es uzņemu visus, kas nāk Mana Vārda ilgā - gan tos, kas agri gatavojas un novērš savu prātu no 

visa nelietderīgā, gan tos, kas nāk klausīties Mani tikai no ieraduma. Kā jūs domājat, kurš no tiem labāk 

izmantos manu mācību? Kā jūs domājat, kuri būs stiprākie, kad pienāks Manas aiziešanas stunda, kad Es 

beigšu jums sevi darīt zināmu caur šo starpnieku? Tie, protams, ir tie, kas patiešām gatavojas saņemt 

Manu mācību. Tādēļ klausieties Mani ar garu, padariet savu prātu objektīvu un ļaujiet sirdij aizkustināties; 

tā jūs sajutīsiet, kā Mans Vārds iespiežas jūsu būtības dziļumos un piepilda jūs ar cēlām sajūtām. 

78 Daži, kas nav klāt pie šī vārda, ir tuvāk Manai klātbūtnei nekā daudzi, kas ieņem vietu šajā 

manifestācijā, un tas ir tāpēc, ka Skolotāja mācību vārds nāk pie gara, nevis pie miesas. Ak, dvēseles, kas 

inficētas ar pasaules kaislībām, ja jūs zinātu, ka brīžos, kad dzirdat šo vārdu, Es jums ar to piedāvāju laivu, 

lai jūs glābtu, un tīklu, lai glābtu jūsu brāļus un māsas, kas ir briesmās! 

79 Beidzot Es esmu ar jums, kā Es jums biju apsolījis, beidzot Es esmu ieradies, un nebūs dienas, kad 

Es jums nesniegšu pierādījumus par Savu klātbūtni un Savu taisnīgumu daudzos veidos. 

80 Laiks, kad cilvēki izmantoja brīvo gribu, lai to veltītu baudām, zemām kaislībām, naidīgām 

kaislībām un atriebībai, tagad tuvojas beigām. Mans taisnīgums aizšķērso grēka ceļus un tā vietā atver 

izlīgšanas un atjaunošanas ceļu, lai cilvēki varētu atrast miera ceļu, ko viņi velti ir meklējuši ar citiem 

līdzekļiem. 
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81 Jūs saucat sevi par brāļiem un māsām savā starpā, taču jūs esat bijuši tādi tikai retos gadījumos! 

Tāpēc Es jums šodien esmu teicis, lai jūs sagatavotos pieņemt Manu Vārdu. Jo tajā jūs dzirdēsiet Manu 

maigo un mīlošo balsi, kas liks jums justies kā īstiem brāļiem un māsām Dievā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 92  
1 Jums šī diena ir svētku diena, kad jūs dzirdat Manu Vārdu. Jūs, kam ir ticība, sevi atsvaidzināt, un 

jūs, kam ir šaubas, sevi mocāt, jo vēlaties redzēt Mani kā cilvēku, lai iegūtu pilnīgu pārliecību par Manu 

klātbūtni. 

2 Bet neuztraucieties, - saka jums Skolotājs, - pat neredzot Mani un nepieskarasot Man, jūs galu galā 

noticēsiet. Kamēr Mans Vārds jūs pārliecina, tas arī sajūt visas jūsu būtnes garīgās šķiedras, un galu galā 

jūs sajutīsiet garīgās atklāsmes tuvu sev, kad miers klauvēs pie jūsu durvīm vai mīlestība pietuvosies jūsu 

sirdij, kad nāve jūs vajā vai kārdinājums jūs sagaida. Labākais mantojums, ko Es jums atstāju, būs šī 

mācība, jo tas, kurš zina, kā to interpretēt un praktizēt tā, kā tā prasa, tas sasniegs visaugstāko mieru. Bet 

tam, kas to vilto interpretācijā vai piemērošanā, nāksies rūgti raudāt. Bet tie nevarēs Mani vainot, jo viņu 

sirdsapziņa viņiem teiks, ka šīs sāpes ir pierādījums tam, ka viņi bijuši ārpus Bauslības. 

3 Arī uz zemes jūsu vecāki atstāj jums mācību un padomu mantojumu, un tie, kas tiem seko un ņem 

vērā, pastāvīgi gūst labus augļus savā dzīves ceļā. Bet tie, kas neieklausās viņu vārdos un aizmirst tos, un 

kas vairāk vērtē materiālās vērtības, ko viņi saņem kā daļu no mantojuma, nevis saņemtās mīlestības 

mācības, ir nolemti kritumam un mainīgam liktenim. Pajautājiet sev: Vai būtu taisnīgi, ja šie bērni, kas ir 

kļūdījušies, teiktu, ka Tēvs ir tas, kurš viņus soda, kad viņi izjūt grūtības un ciešanas, kas ir viņu 

nepaklausības sekas? Nē, Mani bērni, jūsu darbi vienmēr ir tie, par kuriem jūs saņemat atalgojumu vai 

sodu. 

4 Mīļotie mācekļi, šobrīd Es jums dodu Savu Mīlestības Doktrīnu. Šīs nabadzības vidū, kur notiek 

Manas izpausmes, ir Mana svētnīca, šis garīgais templis, kur netiek svinēti nekādi rituāli, kur jūs 

neapžilbina ne liturģiju viltus spožums, kur jūs dzirdat tikai balsi, kas reizēm ir mīloša un mierinoša, 

reizēm dziļi gudra, reizēm skarba un taisnību mīloša. 

5 Tas ir iemesls, kādēļ jūs nekad nenogurstat to klausīties un vienmēr jūtaties tās uzvarēti, jo, lai gan 

Manas mācības ir ārēji līdzīgas, jūs esat atklājuši, ka tās ir atšķirīgas pēc satura un pamazām jūs ved pie 

Manas patiesības garīgas apzināšanās. 

6 Jūs nākat no dažādām zemes malām, lai dzirdētu Mani, un Es jūs aicinu uz pārstāvjiem. Ja jūs esat 

ģimenes tēvs vai māte, es jūs uzņemu kā mājas pārstāvjus; ja esat bērns, es jūs uzņemu kā ģimenes 

pārstāvjus. Ja esat no kāda reģiona, Es jūs uzņemu kā tā pārstāvjus, un, ja esat no kādas attālas valsts, Es 

jūs saucu par savas tautas pārstāvjiem. Man jūs visi esat Mani bērni, Mani mīļie mācekļi, kurus Es mācu 

bez labvēlības. 

7 Tiem, kas šaubās par Manu Vārdu, Es saku, lai viņi gaida, lai viņi tur šaubas savās sirdīs un aizver 

savas lūpas, bet lai viņi atver savas ausis, savu prātu un savu sirdi, jo tagad ir pārsteigumu un brīnumu 

laiks, ko tikai tie, kas ir sagatavoti, spēs uztvert un apstiprināt. 

8 Jau notiek pēdējā cīņa, un jums ir nepieciešami ieroči, ar kuriem cīnīties, un vairogs, ar ko 

aizstāvēties. Bet, tā kā šis spriedums nav tāds, kādu pasaule ir gaidījusi, tā nav apzinājusies, ka tā jau 

atrodas tajā pašā. Katrs, kas ir pamodināts, ja viņam ir žēl savu līdzcilvēku, lai brīdina tos un liecina par 

Labo vēsti viņu vidū. Šo ļaužu vidū Es redzu daudzus, kas klusē, lai gan viņi varētu runāt, lai liecinātu, bet 

citi, kas nav sapratuši Manu mācību, runā par to nemitīgi, nezinot tās jēgu un nozīmi, un tādējādi bieži 

vien nonāk bezatbildīgā maldos. Šiem cilvēkiem Es saku, lai viņi iepriekš mācās un sagatavojas, lai 

nevienam nerastos iespēja apjukt vai slikti novērtēt Manu darbu. 

9 Es jums arī norādīju, ka par Manu mācekli nevar saukties tas, kurš izmanto Manu Vārdu kā 

zobenu, lai ievainotu savu līdzcilvēku, vai kā skeptu, lai viņu pazemotu. Nevar arī tas, kurš, runājot par šo 

Doktrīnu, satraucas un zaudē savaldību, jo viņš nesēj ticības sēklu. 

10 Apbruņots māceklis būs tas, kurš, redzot, ka uzbrūk viņa ticībai, viņa vissvētākajai pārliecībai, 

pratīs saglabāt mieru, jo viņš būs kā bāka vētras vidū. 

11 Klausieties Mani nenogurstoši, lai jūsu ticība pieaugtu un jūs varētu apmierināt savas dvēseles 

vēlmi pēc pacēluma. 

12 Šajā laikā Es panāksim, ka mācība, ko Es jums devu Otrajā Laikmetā un ko daudzi nav sapratuši, 

bet citi ir aizmirsuši, tiks saprasta visiem, un turklāt, pateicoties Manai jaunajai mācībai, tai visi sekos. 

13 Jums, kas esat saņēmuši šīs atklāsmes, ir lemts pasludināt Manu jauno izpausmi cilvēcei caur 

cilvēka sapratnes orgānu. Kas cits dos šo liecību, ja ne jūs? Ja jūs sagaidāt, ka reliģisko kopienu augstās 
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amatpersonas vai garīdznieki nesīs šo Labo vēsti cilvēcei, jūs maldāties. Patiesi Es jums saku: pat ja viņi 

Mani redzētu, viņi neatvērtu savas lūpas, lai sacītu cilvēkiem: "Redzi, tur ir Kristus, ejiet pie Viņa!" Nē, 

mācekļi, tie nebūs tie, kas Mani pasludinās, un tie nebūs tie, kas šī laikmeta cilvēkiem bruģēs jaunas takas. 

Savukārt jūs, no otras puses, Mans Vārds nemitīgi sagatavo, lai jūs varētu uzticīgi stāstīt par to, ko esat 

redzējuši un dzirdējuši, un, pats galvenais, lai jūs to apliecinātu ar savu Dieva pielūgsmi un mīlestības 

darbiem pret saviem līdzcilvēkiem. 

14 Lai Mans Vārds piepilda jūs ar spēku, lai jūs nebūtu vāji pārbaudījumos. Atcerieties, ka tikumības 

ceļš dažkārt ir apsēts ar ērkšķiem un kārdinājumiem. 

15 Saprotiet, cik smalks ir šis darbs, mīļie mācekļi, kā arī visu to, kas jums ir jāizprot un jāapsver, lai 

jūs neiekristu maldos un nesāktu sēt nesaskaņas starp saviem brāļiem. 

16 Turiet Manu Vārdu, un jūs būsiet stipri, jo Es uzcelšu tempļus, kas izturēs visstiprākās vētras. 

17 Neviens man nesaka, ka viņš jūtas pārāk noguris, lai tiktu galā ar šīs dienas darbu, jo tā nerunās 

gars, bet gan miesa. Es jums saku, ka ir pietiekami, ja jūs mazliet norobežojaties no materiālās pasaules, 

kurā dzīvojat, lai justos brīvi no apgrūtinošas nastas. Nobriedis gars nejūt nogurumu, bet ķermenis ir tas, 

kas nogurst materiālajā cīņā. Šī garīgā misija, ko veic ar mīlestību, jūs neapgrūtina un nenogurdina, bet 

gan atvieglo jūsu dzīves grūtības un stiprina ķermeni un garu. 

18 Man jums, mācekļi, jāsaka, ka tas, kas jūt mīlestību pret savu tuvāko, nepazīst nogurumu. Vai jūs 

domājat, ka tad, ja Es jūs nemīlētu tā, kā Es jūs mīlu, Es būtu pieņēmis spriedumu un upura nāvi, kam jūs 

Mani toreiz pakļāvāt? Bet Mana mīlestība pret cilvēci deva Jēzum spēkus, un Viņā Es paveicu Savu 

pestīšanas darbu. Saprotiet: Cik liela ir jūsu mīlestība pret tuvāko, tik liels būs jūsu spēks, ar kādu jūs 

spēsiet panest viņu apvainojumus un grūtības, ko jūsu uzdevums var jums sagādāt. 

19 Lūdzieties, stiprinieties labajā, lai jūs varētu novērst savas nepilnības un ik dienas justies Manas 

mīlestības cienīgāki. 

20 Šajā svētlaimīgajā stundā Mans Dievišķais stars ir skāris Manu balss nesēju prātus dažādās šai 

manifestācijai veltītajās pulcēšanās vietās, un šī gaisma ir pārvērtusies dzīvības vārdos Manas tautas 

garam. Šī izpausme ir līdzīga tai, kā manna krita uz bada nomocītajiem ļaudīm un pabaroja tos ciešanu 

dienās tuksnesī. Lai neviens nebaidās tikt pamests, jo jūs esat pieredzējuši, ka Es jums vienmēr esmu devis 

pierādījumus par Savu klātbūtni. 

21 Vai jūs nejūtat Manu gādīgo mīlestību, kas pamazām novērš jūs no visa, kas ir bezjēdzīgs un 

kaitīgs? Tas ir tādēļ, ka Man ir patīkami, ka jūs attīrāties tīrā ūdens avotā, ko jums piedāvā Mana mācība, 

lai tādējādi attīrīti jūs būtu cienīgi saņemt Manas atklāsmes. 

22 Klausieties, mācekļi: Paredzētais laiks, kad Mans Gars izlies uz katru garu un uz visu miesu, kad 

cilvēcei būs garīgas vīzijas un simboliski un pravietiski sapņi, ir pienācis. Pievērsiet uzmanību tam, kā 

garīgās dāvanas izpaužas dažādu ticības kopienu cilvēku vidū. Bet starp visiem ir viens - nezināms un 

neuzkrītošs -, kurā garīgās izpausmes ir bijušas skaidras, precīzas un pareizā veidā. Es viņā esmu licis 

sadzirdēt Savu balsi kā Skolotājs, atklājis šo garīgo dāvanu galīgo mērķi un parādījis viņai drošu ceļu 

viņas misijas izpildei. 

23 Tā ir Mana tauta (garīgais Izraēls), uz kuru nolaidīsies Manas atklāsmes, tās senās tautas pēctece, 

kas Pirmajā Laikā tika saukta par Izraēlu un kas tagad atkal ceļas pasaulē, savā garā nesot līdzi uzdevumu 

darīt Manu patiesību zināmu cilvēcei. 

24 Šī tauta šajā laikā dzird Manu balsi un barojas no Manis kā zars no mūžīgā vīnogulāja. Visi viņa 

bērni dos pasaulei augļus no tā koka, no kura viņi ņēma dzīvību. Mans Vārds padarīs tos auglīgus kā 

apūdeņošanu ar tīrāko ūdeni un nodrošinās tos tā, ka tie nekad netiks laistīti ar nešķīstu ūdeni, jo tad šīs 

tautas garša un garīgo augļu sulas vairs nebūs Dievišķā koka garša un sulas. 

25 Šajos materiālisma laikos Mana mīlestības mācība ir aizmirsta, jo cilvēci ir aptvērusi tumsa. Bet Es 

jums saku, lai meklējat tās savā garā, no kura tās nevar izdzēst, jo tur visas jūsu dāvanas slepeni paliek kā 

neizdzēšams lukturis, kas apgaismo ceļu, pa kuru jums jāiet, līdz jūs sasniegsiet balvu, ko Es jums esmu 

apsolījis. 

26 Tagad Es pulcēju Savu tautu, lai sniegtu tai Savu gudrību. Tikai Es varu atklāt tos, kas kalpos Man. 

Trīs gadsimtos Es esmu meklējis mācekļus, lai sniegtu viņiem Savas pamācības un sagatavotu viņus par 

Saviem sūtņiem. Katrā no šiem laikmetiem Es esmu atklājies dažādos veidos, un Mana klātbūtne ir 

pārsteigusi cilvēkus, jo viņi nezināja, kā sagatavoties, lai Mani sagaidītu, lai gan zināja, ka šiem 
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notikumiem ir pienācis laiks. Kad Es stājos viņiem pretī, viņi Mani neatpazina, lai gan Mans Vārds tiem 

vienmēr piedāvāja to pašu būtību, jo Manas mācības mērķis visos laikos ir bijis viens un tas pats. Es jums 

saku: Lai kādā formā Es jums Sevi atklātu, jūs varat Mani atpazīt, jo Es vienmēr jums parādīšu Savu 

mīlestību. Formas, ko Es esmu izmantojis, lai parādītu Sevi cilvēkiem, nav bijušas maska, lai paslēptu 

Mani no viņu skatiena, bet gan līdzeklis, lai ierobežotu Sevi, lai Mani saprastu, pārbaudītu viņu ticību un 

iedvestu viņos uzticēšanos Man. 

27 Jūs, kas neesat pārliecināti par šo pasludinājumu, - klusējiet, līdz pēc noteikta laika 

pārliecināsieties. 

28 Daudzas no jūsu šaubām ir radušās tāpēc, ka jūs šajos balss nesējos saskatāt nepilnīgas būtnes, un 

tas jums rada ideju: Vai ir iespējams, ka Dievišķais Gars uzrunā mūs ar šāda veida palīdzību? Bet es jums 

jautāju: Kur ir sirdsšķīsti un taisni, lai dotu Sevi viņiem iepazīt? Es tos neatrodu uz zemes ne starp veciem 

cilvēkiem, ne starp jaunavām, pat ne starp bērniem, un vēl mazāk starp filozofiem vai zinātniekiem, ne 

starp dažādu reliģisko kopienu garīdzniekiem. Tāpēc Es esmu meklējis vienkāršo ļaužu vidū tos, kuriem, 

neskaitot neattīstītu intelektu, piemīt pietiekama garīgā attīstība, un viņi ir kalpojuši Man ar patiesu 

mīlestību. 

29 Ja Es nesu jums Savu Vārdu caur cilvēku lūpām, nepadarot Sevi redzamu, tad tas ir tādēļ, lai dotu 

jums iespēju nopelnīt nopelnus un atkārtot to Vārdu, ko Es jums devu Otrajā Laikā, kad sacīju: "Svētīgi 

tie, kas neredz un tomēr tic." 

30 Kad šie Manas izpausmes laiki būs pagājuši, jūs sapratīsiet, ka Es jūs izvēlējos kā visvērtīgāko 

līdzekli, jo jūs esat Mani bērni, lai caur jūsu intelekta orgānu paustu Manu mīlestību un Manu vēlmi jūs 

audzināt pie Manis. 

31 Nešaubieties par to, cik vērtīgi jūs esat Man. Es esmu pierādījis Savu mīlestību pret jums kopš 

brīža, kad sūtīju jūs Savā radības paradīzē. Tur Es jums esmu devis visu, kas jums vajadzīgs ne tikai 

atspirdzinājumam un uzturam, bet arī jūsu garīgai augšupejai. Šajā jaukajā dārzā jūs varat iepazīt un 

iemīlēt savu Radītāju, atklājot savā garā Tā spējas un īpašības, kas jums devis esamību. 

32 Cilvēks uz zemes ir princis, kuram Mana mīlestība un Mans taisnīgums piešķīra šo titulu, un viņa 

uzdevums no paša sākuma bija valdīt pār zemi. 

33 Virs dievišķās dāvanas - viņa gribas brīvības - es novietoju mirdzošu bāku, kas izgaismotu viņa 

dzīves ceļu: sirdsapziņu. 

34 Brīvība rīkoties un sirdsapziņas gaisma, kas ļauj atšķirt labo no ļaunā, ir divas no lielākajām 

dāvanām, ko Mana Tēva mīlestība ir novēlēja jūsu garam. Tās ir cilvēkā vēl pirms viņa piedzimšanas un 

arī pēc viņa nāves. Tā kā sirdsapziņa viņu vada un neatdala no viņa ne izmisumā, ne saprāta zaudēšanā, ne 

nāves agonijā, jo tā ir dziļi savienota ar garu, tā ir dziļi vienota ar garu. 

35 Kad jūs saprotat visu, ko Es jums mācu, vai jūs joprojām domājat, ka Mans Gars ir necienīgs darīt 

sevi zināmu cilvēcei caur Maniem bērniem? Cik vāji jūs pazīstat savu Tēvu un cik maz pazīstat paši sevi! 

36 Šis ir pārsteigumu, zīmju un brīnumu laiks, un jums ir jābūt nomodā, lai Manas atklāsmes 

nepaliktu nepamanītas. Vērojiet, sajūtiet un domājiet. Ar jums runā ne tikai Dievišķais Vārds - arī visa 

radība nepārtraukti runā uz jums savā valodā un norāda jums ceļu, kā pildīt savus pienākumus. 

37 Es uzskatu, ka šajā laikā jums ir iespēja izprast Garīgās Gudrības Grāmatu un gūt lielus 

panākumus, ja zināt, kā koncentrēties savas būtības dziļākajā iekšienē un ļaut savam garam iedegt savas 

ticības gaismu, tādējādi izgaismojot savu attīstības ceļu. 

38 Ja reiz Es jums teicu, lai klausāties Manu mācību un par to klusējat, tad tas bija tāpēc, ka vakar 

cilvēce nogalināja Manus praviešus un pat Jēzu, jūsu Skolotāju. Taču nepagāja daudz laika, līdz cilvēki 

atklāja, ka visas atklāsmes un pravietojumi, ko tie viņiem novēlēja, piepildījās. Vai jūs, kam jau ir šī 

pieredze, uzdrošinātos vēlreiz noraidīt Manu pravietisko Vārdu un tādējādi izraisīt garīgu nāvi Maniem 

jaunajiem mutes runasvīriem? 

39 Meklējiet manu praviešu liecībās par agrākajiem laikiem, kad šis pasludinājums tika pasludināts ar 

cilvēka sapratnes orgānu, un patiesi Es jums saku: jūs to tur atradīsiet. Ja cilvēki līdz šim nav atraduši šos 

pravietojumus, tad tikai tāpēc, ka viņi tos lasa, neizprotot un neinterpretējot Dievišķo Vārdu. 

40 Es uzņemu visus, kas vēlas dzirdēt Manu mācību - gan tos, kas slēpj šaubas un pat izsmieklu, gan 

tos, kas vēlas atdot savu dzīvību, lai apliecinātu, ka šis pasludinājums ir patiesība. Bet Es neesmu prasījis 
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no Saviem mācekļiem šādu upuri, bet tikai viņu izturību, ja jūs par upuri saucat to, ka jūs mīlat un pastāvat 

labajā. 

41 Jau tuvojas Mana aiziešanas diena, un jums ir jāsagatavojas. Atcerieties, ka Es jums neatstāšu 

materiālas vērtības, bet Mans mantojums ir gudrība, mīlestība un spēks. Es jums atstāju Mana Vārda 

Grāmatu, kurā ir visas norādes, kas jums nepieciešamas, lai pareizi vadītu savu dzīvi. 

42 Ļaujiet ticībai jūs pavadīt, lai kur jūs dotos. Ja agrāk jūs aizmirsāt Mani prieka stundās, tad tagad 

atcerieties Mani, kad vien jūsu sirdīs ir prieks un miers, un pateicieties Man. Pat sāpju stundās jūs 

meklējiet Mani vientulībā, cieši pievēršoties Man, lai, vēloties saņemt vajadzīgo spēku, uzticētu Man visas 

savas skumjas. 

43 Jums vienmēr ir jāciena savu līdzcilvēku ticība vai reliģiskā pārliecība un jāatceras, ka cilvēka 

sirds ir Mans templis. Ja vēlaties iekļūt tās iekšienē, dariet to ar mīlestību un lūdzieties, pirms paceliet šīs 

svētvietas priekškaru. 

44 Nerīkojieties kā tie, kas bez cieņas un cieņas pārkāpj šīs svētās vietas, kas ir dvēsele, slieksni, 

nodzēš tās lukturi, iztukšo upurus un iznīcina altāri, jo tad jūs kļūsiet par Mana tempļa apgānītājiem un 

zaimotājiem. 

45 Daudzās sirdīs jūs atradīsiet fanātisma altārus, uz kuriem paceļas elks. Tas jums netraucēs, jūs 

sapratīsiet, ka upuris ir labs, ka tas ir sirsnīgs un nāk no sirsnīgas sirds, kas vērsta pret Mani. - Šādā veidā 

es mācu jums cieņu un labdarību, kas ir vienīgā atslēga, ar kuru jūs varat atvērt sirdis. 

46 Atcerieties, ka Es jums esmu atklājis tagad un visos laikos veidu, kādā jums vajadzētu pielūgt savu 

Tēvu. Daudziem no jums tas ir mācīts, bet, ja padomā par to, kā dažādas reliģiskās kopienas un sektas ir 

sarežģījušas Dieva pielūgsmi, padomājiet par to, kādai cīņai ir jānotiek cilvēcē, ja vēlamies, lai garīguma 

ideāls ienāktu pasaulē un cīnītos par vienkāršību un tīrību. 

47 Tā ir taisnība, ka tradīciju fanātisms, viltus reliģiozitāte un elkdievība ir dziļi iesakņojušās tautu 

sirdīs, bet jūs neskumstiet, domājot par cīņu, kas jūs gaida, jo jūsu ticība paliks nelokāma. Atcerieties 

Manu Vārdu, ka Es aicinu ikvienu sirdi celties un tuvoties Man, un ka Mani mācekļi tiks aizsargāti un 

stiprināti ar Manu mīlestību šajā cīņā, kas viņus gaida visā pasaulē. Neviens nejutīsies atkarīgs no saviem 

spēkiem, un viņa ticība vedīs viņu uz uzvaru. 

48 Saprotiet, kāpēc Es jums Sevi atklāju ar neatlaidīgu dedzību. Es nevēlos, lai jūs gulētu vai lai jūs 

pārņemtu bailes no iedomātām briesmām. Meklējiet garīgo attīstību šajā pasaulē un domājiet tikai par to, 

ka jūs meklējat brāļus un māsas, nevis ienaidniekus - brāļus un māsas, kuriem jums jānes brālības un 

garīguma vēsts. - Ak, mācekļi, kas esat bailīgi un vāji savā ticībā, Es jums saku: jums ir jāsaprot Mana 

mācība un jāgūst no tās spēks, lai jūs justos stipri un nebaidītos no tuvojošās cīņas. 

49 Lai palīdzētu jums jūsu uzdevumā, Es sagatavoju jūsu garu un miesu, lai jūs varētu drosmīgi, 

mierīgi un ticībā izturēt sarežģītos apstākļus, ar kuriem jūs sastapsieties savā ceļā. 

50 Nebaidieties no radinieku un draugu noraidījuma, nepadodieties, ja viņi jūs nicina šī iemesla dēļ. 

Jau tagad nocietiniet savu sirdi Manā mācībā, kas ir vislabākais skaldnis. 

51 Esiet pazemīgi šajos pārbaudījumos, izturieties ar cieņu un cīnieties pazemīgi, lai jūs spētu piedot 

katru apvainojumu, ja vēlaties, lai Mana sēkla, kas jūsos iesēta, nestu mīlestības augļus un dīgtu cilvēku 

sirds naidīgajā un sausajā augsnē. Ja jūs gribat ņemt Mani Jēzū par piemēru, atcerieties, ka kā cilvēks Es 

biju netaisns, vajāts, noraidīts un izsmiets no dzimšanas līdz pat sava ceļa beigām, kas bija krusts. Pat 

Manas agonijas stundā daudzi priecājās par Manām sāpēm un svinēja Manu nāvi. 

52 Bet šis atgādinājums jūs neatturēs, jums nešķitīs grūti praktizēt Manu mācību. Arī toreizējiem 

Maniem mācekļiem tas šķita grūti, un tomēr viņi izpildīja savu misiju. Viņi redzēja, kā viņu Skolotājs 

triumfēja pār pasauli, uzvarēja nāvi, Savā ceļā paveica pestīšanas darbu, un tādēļ viņi varēja sekot Viņa 

pēdām arī pēc Viņa aiziešanas, viņi padarīja tuvākā mīlestību par savu likumu un no mīlestības pret 

līdzcilvēkiem - par savu patieso dzīvi. 

53 Viņi ir skaists piemērs jums, Trešās ēras mācekļi, kuriem Es saku: Nāciet pie Manis, miesas un 

dvēseles slimnieki, jo Es jūs neatstumšu jūsu vājuma dēļ. Klausieties Manu Vārdu, un tas būs kā balzāms, 

kas dziedē jūsu brūces. 

54 Cik daudzi no jums ir pārsteigti, kad, dzirdot Manu Vārdu, jūsu acīs parādās pārpilnas 

pārdzīvojumu asaras, lai gan vēl pirms brīža jūs nodevāties pasaules tukšībām! 
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55 Jau ilgu laiku Es jums dodu šo pamācību, un Es vēl neredzu, ka mācekļi pārvēršas par mācekļiem, 

bet Es turpināšu jums dot Savu Vārdu, līdz būšu jūs padarījis par labiem meistariem. Man ir paticis 

izvēlēties nekvalificētus cilvēkus šīs pasaules atziņām, jo viņu prāti ir tik vienkārši un skaidri, kā 

nepieciešams, lai saprastu garīgo gudrību. Es esmu izvēlējies nabagus, jo, sajutuši sevi tērptus Manā 

žēlastībā, tie savā pazemībā ir novērtējuši to garīgo dāvanu vērtību, ko Es viņiem esmu devis. Bet bagātie, 

kas tiecas tikai pēc zemes varas, - cik nenozīmīgas viņiem šķiet Dieva dotās spējas, un cik maz ir tādu, kas 

vērsušies pie Manis, vēloties svētības un dāvanas savam garam. Bet Es vienmēr esmu gatavs izliet Savus 

slepenos dārgumus uz katru no Saviem bērniem brīdī, kad tie ir sagatavoti. 

56 Šos nabagus, kurus Es esmu apveltījis, Es mācu, ka viņiem šis dārgums ir jāsaglabā ne tikai sev, 

bet jādala ar saviem brāļiem. 

57 Gars, zinot, ka tam ir Kunga dotas dāvanas, priecājas un cīnās, lai tās saglabātu. Viņš pārzina to 

attīstību un cenšas, lai šī viņam uzticētā dārgakmens spīdētu. 

58 Tad atcerieties, ka tas, kurš aiziet no Mana ceļa pēc mantojuma saņemšanas, ir nepateicīgs ne tik 

daudz savam Kungam, cik sev pašam, jo katrs attīstības posms, ko viņš ir sasniedzis, viņam ir maksājis 

pūles, ciešanas vai gandarījumu. 

59 Vai jūs nezināt, ka tas, kas staigā ārpus bauslības, atņem sev tikumus un garīgās dāvanas? Tāpēc es 

esmu jums palīdzējis šajā laikā atdot atpakaļ jūsu garam visu, ko tas bija zaudējis un ko tas jutās vājš un 

kam bija vajadzīga palīdzība. Jūs visi saņemsiet gaismu, nebūs neviena, kas nejustu sava gara atmodu un 

ilgas pacelties pāri cilvēcīgajam. "Augi", kas bija parazīti, pārvērtīsies par plaukstošiem un auglīgiem. Tā 

kā Es jūs mīlu, Es vienmēr došu jums iespēju sevi glābt. Taču jums jāatceras, ka katra iespēja, ko 

neizmantosiet, padarīs jūsu atgriešanos uz pestīšanas ceļa vēl bēdīgāku. 

60 Šodien Es nāku, lai jūs nošķirtu no valdošās korupcijas, lai jūs varētu mierīgi klausīties Manu 

Vārdu un tajā pašā laikā to pārdomāt un izprast. Apzinieties, ka dvēseles slāpes var remdēt tikai ar tīru 

mīlestības un žēlsirdības ūdeni. 

61 Ja pasaulē jums ir bijuši kalpi un jums ir bijuši goda nosaukumi, jums no tā visa jāatsakās un 

jākļūst par noderīgiem, strādīgiem un pazemīgiem kalpiem saviem līdzcilvēkiem. Jūs bieži esat kalpojuši 

pasaulei, bet tagad jums jākalpo Dievam, paklausot Maniem norādījumiem. Pasaule jums ir devusi 

priekus, bet tagad ir pienācis laiks sagatavot savu dvēseli, lai ieietu garīgajā pasaulē, kur jūs gūsiet pilnīgu 

apmierinājumu, ja būsiet dzīvojuši, pildot Manu mīlestības likumu. 

62 Izmantojiet savu uzturēšanos uz zemes, lai mīlētu un dāvātu labestību, nevis rūgtumu. Pievērsiet 

uzmanību šīm šeit esošajām būtnēm, caur kurām Es jums dodu Savu Vārdu, un jūs redzēsiet, ka, 

neraugoties uz kaitēm, ko tās savā dzīvē pļauj, Manas parādīšanās brīžos tām ir mīļi vārdi jums. Vai jūs 

varat iedomāties, kāds dzīvību dāvājošs spēks bija Jēzus mācībai un kāds prieks bija ļaudīm, kas Viņu 

klausījās? Tā bija Debesu valstības balss, kuras priekšā mācekļu dvēseles pakļāvās. Katru reizi, kad 

Dievišķā Skolotāja lūpas atvērās, Viņa vārdi kā balzāms ieplūda slimajās sirdīs un dziedināja daudzas 

brūces. Bet vai Jēzus ceļš bija puķēm klāts ceļš? Nē, mācekļi, Viņa ciešanu ceļš uz Golgātu sākās 

Betlēmes silītē. Tādēļ šis Vārds, kas bija Tā balss, kurš cieta par jūsu pestīšanu, daudzās sirdīs radīja 

stingrus izlabošanās lēmumus un tādējādi pārveidoja daudzu cilvēku eksistenci, kuri bija dzīvojuši tumsā 

un pēc tam jutās apgaismoti Viņa Vārda mīlestības uguns. 

63 Tie, kas bija miruši žēlastības dzīvei, augšāmcēlās jaunai, cerības un ticības pilnai dzīvei, un tie, 

kuru sirdis bija savtīgas, cietsirdīgas un nežēlīgas, raudāja nožēlojot grēkus un jutās mudināti darīt labu un 

mīlēt tos, uz kuriem līdz šim raudzījās vienaldzīgi un pat ar nicinājumu. Daudzus no šiem atgriešanās 

brīnumiem redzēju tikai es, jo daudzi Mani mācekļi tos nepamanīja. Un tagad, šajā laikā, šis brīnums 

notiek atkal, kad tiek saņemta šī Vārda dzīvības būtība. Starp ļaužu pūļiem, kas Mani klausās, es atklāju 

cilvēkus, kuri bija iegrimuši netikumos un kuri pārveido savu dzīvi un atjauno sevi, praktizējot tikumus, 

kurus iepriekš ignorēja. Es redzu ģimenes, kas apvienojas, lai sekotu Manai pēdai, un laulības, kas stiprina 

savas saites garīguma ideālā, ko Mana Doktrīna tām ir devusi. 

64 Es redzu starp saviem darbiniekiem arī tos, kas kādreiz uz zemes bija izstumtie un grēka vergi, bet 

šodien ir no tā atbrīvojušies, un es redzu tos, kas nesa ciešanu nastu un tagad viņu sirdīs ir miers un viņi 

zina, kā dalīties tajā ar saviem brāļiem un māsām. 

65 Iemesls ir tāds, ka Manam Vārdam caur cilvēka prātu ir tāds pats spēks, būtība un pārliecinošais 

spēks kā tam, ko Es devu Jēzū, lai gan pamācība, ko Es jums šodien dodu, nāk no grēcīgām un 
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zaimojošām lūpām. kāda būs Mana sadraudzība ar tavu garu, kad tu būsi sasniedzis lielāku šķīstību? Ak, 

mācekļi, centieties, attīstiet pazemības un aktīvas žēlsirdības dāvanas, tā jūs dosiet savai dvēselei iespēju 

šķīstīties un pacelties! Turieties pie Manis, lai jūs varētu dzīvot mūžīgi. 

66 Es redzēju, ka daudzi no jums klīst ar nāvi sirdī, neatrodot nevienu, kas jums rādītu tikumības un 

miera ceļu, līdz Mana Vārda atbalss sasniedza jūs un tā balss jūs aicināja, lika jums pamosties jaunai 

dzīvei un piedzīvot prieku, atgriežoties pie Manis. 

67 Jūsu dvēsele bija palikusi akla, mēma un kurla pret visu garīgo darbību, bet savā būtībā tā ilgojās 

un cerēja iegūt šīs zināšanas. Jūsu intelekts nesaprata šo iekšējo cīņu, un tāpēc jūs neatradāt izskaidrojumu 

miera un prieka trūkumam, kurā dzīvojāt. 

68 Tad notika tā, ka Mana Klātbūtne atspīdēja kā bāka jūsu dvēseles tumsā, un jūs Mani uzreiz 

atpazināt un sacījāt Man: "Kungs, Tu esi Tas, kuru es tik ļoti gaidīju." Un no tā laika Es jūs pieņēmu par 

Saviem mācekļiem un iemācīju jums rakstīt šīs grāmatas pirmās zilbes, kas dienu pēc dienas atklāja jums 

tās lappušu saturu. 

69 Es jūs izvēlējos jūsu sirds pazemības dēļ, lai jūs, veltīti Man, visur nestu Manu Doktrīnu un šajā 

sabrukuma un posta laikā sētu Manu mīlestības sēklu jūsu līdzcilvēku sirdīs, kas ir īstais lauks sirds 

pārmaiņām un tikumībai. 

70 Es atnācu, lai atdzīvinātu visas žēlastībai mirušās dvēseles un iemācītu jums to, ko jūs nevarat 

atrast ne zinātnēs, ne filozofijā - garīgumu. 

71 Reliģijas ir gulējušas gadsimtiem ilgu rutīnas un stagnācijas miegu, kamēr patiesība ir palikusi 

apslēpta. Bet tiem, kas pazīst Jehovas baušļus un Dievišķā Skolotāja Vārdu, šajā balsī, kas runā uz jums 

šajā laikā, ir jāatpazīst šiem laikiem apsolītā Patiesības Gara balss. 

72 Cilvēce pieprasa pārdabiskus pierādījumus, lai ticētu Manai eksistencei un dvēseles nemirstībai, un 

patiesi, Es jums saku, ka Es viņiem šos pierādījumus sniegšu šajā lielo notikumu un piepildījumu laikā. 

73 Jaunās paaudzes nedzirdēs Manu Vārdu šādā formā, jo tām Es esmu nodrošinājis dialogu starp 

gariem. 

74 Es sagaidu, ka jūs izpildīsiet Manus rīkojumus. Ar balss nesēju starpniecību Es runāšu ar jums līdz 

pat 1950. gadam, kad Es uzskatu, ka šis laikmets ir beidzies. Bet Es negribu, lai jūs būtu vāji tajā taisnības 

dienā, jo tad jūs sašķelsieties un nonāksiet maldos. Esiet sagatavoti tā, lai jūs dzirdētu sirdsapziņas balsi un 

justos atbildīgi par visiem saviem uzdevumiem. 

75 Rūpējieties par sava ķermeņa veselību, rūpējieties par tā saglabāšanu un vitalitāti. Mana mācība 

jums iesaka ar mīlestību rūpēties par savu dvēseli un miesu, jo tās abas viena otru papildina un viena otrai 

ir vajadzīgas, pildot tām uzticēto grūto garīgo uzdevumu. 

76 Mans ceļš ir šaurs, bet drošs. Neveiciet vairs veltīgus grēku nožēlas vingrinājumus un neveiciet 

neauglīgus upurus. Ņemiet no dabas to, kas nepieciešams jūsu materiālajai dzīvei, un pacelieties pie Manis 

ar vēlmi pēc garīgās barības. 

77 Mīļotie ļaudis, nesiet sevī mieru, lai līdzīgi tam, kā jūs esat mierināti šajā bēdu laikā, jūs zinātu, kā 

mierināt tos, kas dzīves lielo pārbaudījumu smagumā kļūst vāji. 

78 Jūs, kas esat dziedināti un saņēmuši dāvanas un žēlastības no Tēva, rīt cilvēki sauks par garīgi 

bagātiem. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 93  
1 Laipni lūgti, jūs, sirdis, kas alkst un slāpst pēc gaismas. Palieciet pie Manis, un jūs nemirsiet, jo Es 

esmu dzīvība. 

2 Agrāk jūs jutāties mirstoši, jo bijāt zaudējuši cerību un ticību. Jūsu sirdīs nebija gaismas, kas jūs 

vadītu pa patiesās dzīves ceļu, nedz balss, kas ar mīlestību jums teiktu: "Nāciet tuvāk, šis ir miera ceļš!", 

līdz jūs dzirdējāt Manu Vārdu, kas vienmēr ir mīlestības un mierinājuma pilns, un tā gaisma atjaunoja jūsu 

mieru. 

3 Tavu aklumu izgaismo tava sirdsapziņas gaisma, un tā vienmēr tevi mudina uz lūgšanu, aktīvu 

tuvākā mīlestību un labošanu. Tā jūs nonācāt Manā Klātbūtnē, un Mans Vārds bija kā spoža un glābjoša 

bāka, kas izgaismoja jūsu ceļu. No tā brīža tu saprati, ka šī gaisma var nākt tikai no Manis, un tu Man 

teici: "Kungs, tas es tik ļoti gaidīju Tevi. Šodien es zinu, ka mīlēju Tevi un es Tevi mīlēju, Skolotāj!". 

4 Jā, mācekļi, šeit Es esmu, palīdzot jums spert pirmos soļus augšup pa augšupejošu ceļu, līdz Es jūs 

esmu sagatavojis kā īstus Manas Mācības un Manu atklāsmju mācekļus, lai vēlāk sūtītu jūs uz provincēm 

un tautām izplatīt šo ticību. 

5 Konflikts notiks vislielākā grēka, grūtību un sāpju laikā, un jūsu rīcībā nebūs citu līdzekļu kā vien 

jūsu garīgums, un jums nebūs citu ieroču kā vien patiesība. Es jūs esmu izvēlējies kā nabadzīgus, 

neizglītotus un pazemīgus, kā papuvi, bet piemērotus, lai jūs kļūtu auglīgi un saņemtu garīgo sēklu. 

6 Es neesmu meklējis filozofus, teologus vai zinātniekus, bet gan vienkāršus cilvēkus, kas vienmēr 

Mani gaidījuši un steidzas pēc Mana aicinājuma, lai atdotu savam garam aizmirsto vai slikti izmantoto 

mantojumu. 

7 Cilvēce nav spējusi iedziļināties pirmo divu laiku atklāsmju būtībā. Bet šajā, Trešajā, Manā Vārdā 

jūs sapratīsiet, interpretēsiet un praktizēsiet Manas iepriekšējās mācības, un jūs tās apvienosiet ar 

pašreizējām mācībām. 

8 Šajā laikā es nebiju piedzimis kā cilvēks pasaulei. Es esmu nācis pie jums Savā Gara gaismā, kas ir 

kļuvusi par cilvēka vārdu, un tajā Es jums dodu Savu Dzīvības būtību, lai jūsu sirdīs modinātu ticību. 

9 Es dodu jums jaunu dzīvību, atmodinu jūs un lieku jūsu šīs pasaules tumsas apžilbinātajām acīm 

ieraudzīt mūžīgo patiesību. 

10 Es jums atklāju to, ko zinātnieks nevar jums iemācīt, jo viņš to nezina. Viņš ir gulējis savā zemes 

varenībā un nav cēlies pie Manis, vēloties pēc Manas gudrības. 

11 Sirdis garīdznieku, kuriem dažādās sektās un reliģiskajās kopienās būtu jāmāca garīgās zināšanas, 

kas ir garīgajam varenība un bagātība, ir slēgtas. 

12 Es esmu redzējis, ka likumi un mācības, ko Es cilvēcei novēlēju pagātnē, ir apslēptas un aizstātas 

ar rituāliem, ārējiem kultiem un tradīcijām. 

13 Bet jums, kas dziļi apzināties, ka šī vārda būtība ir tāda pati, kādu Israēls saņēma pie Sinaja kalna 

un kādu ļaužu pūļi Otrajā Laikā dzirdēja no Jēzus lūpām, ar savu Dieva pielūgsmi un darbiem jāmāca, ka 

dievišķo Bauslību nedrīkst aizmirst, lai sekotu muļķīgām tradīcijām, kas neveicina Garu. 

14 Mācieties no Manis, mācekļi, nepalieciet vairs apslēptībā, sagatavojiet sevi garā un dvēselē, lai 

drīz jūs izietu gaismā un Mana vēsts kļūtu zināma. Garīgojiet sevi, lai Es varētu jums darīt zināmu Savu 

Voli ar jūsu iedvesmas dāvanas palīdzību. 

15 Es vēlos, lai Mana Gara gaisma spīdētu jūsu prātā un lai vārdi, kas nāk no jūsu lūpām, būtu no 

Gara. Nemēģiniet runāt par šo darbu, ja neesat pietiekami sagatavojušies, lai izjustu savus vārdus. Jūsu 

būtībā ir jābūt vienotam garam, sirdij un prātam, lai jūs kalpotu kā Mana Vārda nodošanas starpnieki. 

16 Jaunās paaudzes vairs nedzirdēs Mani tādā formā, kā jūs tagad redzat, jo tuvojas Manis norādītais 

datums, no kura Es vairs neparādīšos šādā veidā, tas ir 1950. gads. Līdz tā gada pēdējai dienai Es jums 

došu Savu Vārdu. Es nenogurstoši uzrunāšu jūs, iedrošināšu jūs, un Mana žēlastības balss, kas pilna 

spēcinoša spēka un gaismas, kā straujš plūds nāks pār Manu tautu. 

17 Tiem, kas klausās Mani līdz galam, jābūt stipriem un mūžīgi būs paklausīgu mācekļu paraugs. 

Izmēģinājumos viņi neatslābst, neatslābināsies un nesadalīsies. 

18 Kas notiktu ar šo tautu, ja vieni cīnītos par garīgumu, bet citi slīgtu vecos un atpalikušos rituālos 

un nevajadzīgās tradīcijās? Jums jācīnās kopā, lai jūs nenogurtu savā ikdienas darbā, un jāraugās, lai jūs 

skaidri dzirdētu sirdsapziņas balsi. 



U 93 

64 

19 Dzīvojiet modri, lai jūs nebūtu vājas būtnes, bet gan stipri garu spēki. Virziet savus soļus pa 

žēlsirdības, mīlestības un taisnīguma ceļu. Neatņemiet sev to, ko Es esmu nodrošinājis jūsu veselīgai 

fiziskai atspirdzināšanai. Es jums arī saku, lai jūs nemocītu savu dvēseli, liedzot tai to, kas tai pienākas, lai 

gan miesa, gan dvēsele veidotu vienotu gribu un pār to sargātu sirdsapziņa, kas ir Mana Dievišķā Gaisma. 

20 Es negribu, lai pasaule jūs ierautu savā materiālismā un laupītu jums žēlastību, ko Es jums esmu 

uzticējis, jo tad jūs atgrieztos savā nelaimes un sāpju pilnajā dzīvē, no kuras Es jūs esmu izglābis. 

21 Neaizmirstiet, ka Es atnācu jūsu glābšanai un palīdzēju jums pārvarēt jūsu vājumu un salauzt 

ķēdes, kas jūs savaldīja, lai jūs beidzot izjustu gandarījumu, ka esat atbrīvojušies no vājuma, slimībām un 

grūtībām. 

22 Ikviens, kas dodas un seko Manai pēdai, atradīs Manī spēku un palīgu, kas viņu pavadīs līdz pat 

dzīves ceļa beigām. Kas ir izsalcis un izslāpis pēc gaismas un pestīšanas, tas Manā darbā atradīs mūžīgās 

dzīves maizi un ūdeni. 

23 Stipriniet savu garu grūtiem krīzes laikiem tiktāl, ka tad, ja jūs nonāksiet cietumā par sekošanu 

Manām pēdām, jūs jutīsieties stiprināti, atceroties sava Skolotāja ciešanas, zinot, ka Es būšu ar jums šajā 

pārbaudījumu laikā. Kad redzat, ka jūsu mīļotais cilvēks ir nomests sāpju gultā un tuvojas pēdējam elpas 

vilcienam, pievērsiet savas domas Man un labprāt ļaujiet, lai piepildās Mana griba. Tad jūs redzēsiet 

brīnumu kā atlīdzību par savu padevību un ticību Maniem padomiem. Tiem, kas savā dzīves ceļā paliek 

vientuļi, vajadzētu atcerēties Jēzu, kas gāja uz Golgātiju, tālu no Savas Mātes un mācekļiem, kam sekoja 

pūlis, bet Viņš bija vientuļš savā sirdī. 

24 Ikreiz, kad jūs apzināsieties šo atmiņu tēlu, jūs sajutīsiet saldu mierinājumu, domājot par to, ka Es 

apsolīju būt jums līdzās jūsu bēdās un novērst jūsu ciešanu kausu. 

25 Sāpes jūs attīrīs, un tad, kad ciešanu laiks būs beidzies, jūs uzskatīsiet, ka esat laimīgi, ka jums ir 

bijusi iespēja dzīvot pēc sava Skolotāja, un jūs jutīsieties kā garīga mantojuma īpašnieki. 

26 Uzmanīgi studējiet Manu mācību, un jūs redzēsiet, kā viena Mana mācība apstiprina iepriekšējo, 

tāpat kā tagadējais Mans Vārds apstiprina visu, ko Es jums esmu teicis agrāk. 

27 Tikai nedaudzi ir cilvēki, kas atpazīst zīmes, kas liecina par to, ka ir iestājies jauns laikmets un ka 

Es pašlaik atklāju Sevi cilvēcei garīgā veidā. Lielākā daļa no viņiem savu dzīvi un pūles velta 

materiālajam progresam, un šajā nežēlīgajā un reizēm asiņainajā cīņā par savu mērķu sasniegšanu viņi 

dzīvo kā akli, viņi zaudē virzienu, viņi vairs nezina, uz ko tie tiecas, viņi neredz jaunās rītausmas spožo 

mirdzumu, viņi nesaskata zīmes un ir tālu no Manu atklāsmju atziņas iegūšanas. 

28 Šī cilvēce ir vairāk ticējusi cilvēku mācībām un vārdiem nekā atklāsmēm, ko Es tai esmu devis 

cauri gadsimtiem. Vai jūs gaidāt, ka Tēvs Savā taisnībā sūtīs jums vēl lielākas zīmes par tām, ko redzat ik 

uz soļa, lai jūs sajustu un ticētu, ka šis ir laiks, kas ir paredzēts Manai parādīšanai kā Patiesības Garam? 

Ak, jūs, mazticīgie cilvēki! Tagad jūs sapratīsiet, mācekļi, kāpēc Es jums dažkārt saku, ka Mana balss sauc 

tuksnesī, jo nav neviena, kas to dzirdētu un patiesi ieklausītos. 

29 Pamosties, tauta, lai tu sajustu, kā dreb no šīs taisnības balss, lai tu justos mudināts pasludināt 

saviem līdzcilvēkiem, ka pasaulē ir nācis likums, gaisma, tiesa un līdz ar to arī cilvēces glābšana. 

30 Neuzskatiet sava uzdevuma izpildi šajā cīņā par kaut ko neiespējamu. Jau tagad Es paredzu, ka ne 

jūs vieni būsiet tie, kas izpirks šo cilvēci vai pārveidos tautu dzīvi; šos darbus Es darīšu, jo tie ir 

pārcilvēciski. Es tikai gribu, lai jūs izpildītu jums uzticēto uzdevumu un ļautu jaunajām paaudzēm nest 

Manu Sēklu tālāk, nekā jūs esat spējuši sasniegt. 

31 Vai jūs varat iedomāties, kāda svētlaime ir cilvēkam, kurš atgriežas Garīgajā dzīvē un ir piepildījis 

uz zemes savu likteni, ko viņam ir iezīmējis Tēvs? Viņa gandarījums un miers ir bezgalīgi lielāks nekā visi 

apmierinājumi, ko dvēsele var gūt cilvēka dzīvē. 

32 Un es jums piedāvāju šo iespēju, lai jūs būtu starp tiem, kas priecājas, kad viņi atgriežas savā 

valstībā, nevis starp tiem, kas cieš un raud dziļā pārdzīvojumā vai nožēlā. 

33 Es steidzos uzklausīt jūsu saucienus pēc palīdzības, kad jūs esat izmesti, cīnoties pret kaislību jūras 

viļņiem, kuros kuģo šī laika cilvēce. Jūsu lūgšana sasniedz Mani, un Mana žēlastība izplešas kā miera 

apmetnis, kā citā reizē, kad Es kopā ar saviem mācekļiem kuģoju pa Galilejas jūru un putojošie viļņi 

draudēja nogremdēt laivu. Bailīgie mācekļi, pilni baiļu, lūdza Mani, lai es viņus glābtu, jo uzskatīja, ka 

viņi iet bojā, un Es viņiem pierādīju, ka ikviens, kas ir ar Mani un uzticas Man, nekad nepazudīs. 

34 Šajā laikā laiva ir Mans darbs, jūra ir dzīve, vētra ir kaislības, apmeklējumi, pārbaudījumi. 
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35 Svētīgs tas, kas ir šajā laivā, kad plosās vētra, jo viņš tiks izglābts! 

36 Šķērsojiet šo jūru un ar pilnīgu ticību dodieties pretī otram krastam, zinot, ka tā krastā ir pilnīgs 

miers. Kurš varētu apmaldīties šajā krustcelēs, ja viņu vadītu sirdsapziņas kompass? 

37 Ja kāds jūtas noguris, piesauciet Mani. Ja kāds cits jūt, ka viņa ticība svārstās, viņš lūdzas, un es 

tūlīt būšu viņam blakus, lai palīdzētu. Bet lai neviens necenšas atgriezties sākuma punktā vai samierināties 

ar bojāeju vētras viļņos. 

38 Pilnveidojiet savu lūgšanu, jo jums ir jāiepazīst garīgais spēks, ko tā sniedz. Tās ir kāpnes uz 

debesīm, pa kurām jūs uzkāpsiet pie Manis patiesā garu sadraudzībā. 

39 Cik tumšs ir ceļš tam, kas nodzēš savu ticību vai zaudē paļāvību uz Mani! Jūs, kas esat nomodā, 

lūdzieties par pasauli, kas guļ. 

40 Vai tev šķiet dīvaini, ka es ar tādu dedzību rūpējos par tevi? Tas ir tikai tāpēc, ka jums nav īstas 

izpratnes par to, kas ir Mana mīlestība uz jums vai ko jūs Man nozīmējat, jo jūs esat izveidojuši ļoti sliktu 

priekšstatu par savu Tēvu, jo daži no jums jūtas kā dievi uz zemes, bet citi, gluži pretēji, nejūtas Manas 

mīlestības cienīgi. Es jums saku, ka, ja materiālā daba cilvēkiem ir bijusi pārsteidzoša un brīnumaina, tad 

garīgā dzīve ir vēl krāšņāka un brīnumaināka, un jūsu svētlaimei un priekam jūs zināsiet, ka piederat 

abiem būtnes līmeņiem. - Šādā veidā Mans Vārds jums māca visu, kas jums jāzina par Mani un par jums 

pašiem, lai jūs attīstītos augšupejošā virzienā. 

41 Šajā dienā Mana griba ir atklāt jums, ka līdz 1950. gadam simts četrdesmit četri tūkstoši garu, 

kurus Es esmu iezīmējis un paredzējis, būs pilnā skaitā, lai nestu pasaulei Manu mīlestības sēklu. Daži būs 

iemiesojušies, bet citi - garīgajās mājās. Viņi visi paliks nomodā Manas iedvesmas gaismā, un katrs no 

viņiem būs lāpa, kas izgaismos lielu ļaužu pulku ceļu un vedīs tos uz Garīgo Valstību. 

42 Laikā, kad Israēls šķērsoja tuksnesi, meklējot Apsolīto zemi, tieši Levija cilts mācīja ļaudīm Dieva 

pielūgsmi, atgādināja viņiem par Dievišķo likumu un palīdzēja to saprast. Tad, kad ciltis bija apmetušās uz 

dzīvi zemē, ko tās bija iekarojušas ar savu ticību un neatlaidību, Leviju cilts joprojām bija tā, kas sargāja 

Bauslību. Bet ir pagājuši laiki, cilvēka dvēsele ir attīstījusies, un dievišķā sēkla, ko Es uzticēju Izraēlam, ir 

sasniegusi daudzas tautas, un tagad tā ir izkaisīta pa visu cilvēci. 

43 Šī Dieva tauta atkal ir augšāmcēlusies uz zemes gaismas pilna, lai savā garā saņemtu jaunās 

atklāsmes, kuras tai ir jānes tautām. Apzinieties, ka tagad ne tikai Leviju ciltij ir uzticēts sargāt Bauslību, 

bet arī lielam skaitam dvēseļu, kurām pievienosies visi tie, kas pamodīsies ar vēlmi kļūt par daļu no Dieva 

tautas. 

44 Šeit, Mana Vārda saviļņoti, ir daudzi no tiem, kas tajās dienās krita bailēs, dzirdot Jehovas 

Visvareno balsi Sinaja kalnā, daudzi no tiem, kas bija atstājuši nebrīves, asaras un pazemojumus, lai dotos 

svētības un miera zemes meklējumos. Viņu acis tagad ir atvērtas jaunai gaismai, kas ļauj viņiem diezgan 

skaidri saskatīt ceļu, ko viņu gars ir mērojis kopš tā laika. 

45 Arī šī tauta cīnīsies, lai atbrīvotos no jaunā faraona, ko pārstāv pasaule, kas baro tās elkdievību, 

postu un kārdinājumus. Tā arī šķērsos tuksnesi, kurā tā jutīsies citu cilvēku pamesta un atstumta, pret to 

iestāsies daudzi tās līdzcilvēki, kas centīsies novērst tās attīstību. Bet, kad tā būs sasniegusi nepieciešamo 

garīgo pilnveidošanos, tā savas būtības dziļumos sadzirdēs dievišķo balsi, kas tai vēstīs par taisnīguma un 

mīlestības likumu. Taču šī gaisma nāks nevis uz sirdi, bet tieši uz garu. 

46 Ja cilvēki izmantos šo mācību, tad katrs viņu darbs kalpos Garīgā tempļa celtniecībai cilvēkā. 

47 Jūs visi, kas vēlaties būt daļa no šīs tautas, - apdomājiet sevi iekšēji, piepildiet sevi ar ticību, lai jūs 

būtu stipri cīņā un kļūtu cienīgi, lai Es jūs sauktu par Izraēlu, tāpat kā Pirmajā Laikā Es Jēkabu saucu par 

stipru labestībā, mīlestībā, piedošanā, stipru dedzībā pret likumu un tikumībā, stipru grēka, sāpju, 

apmelojumu vai nelaimes priekšā. 

48 Pēc tam, kad Es jums būšu devis šo norādījumu, Mans skatiens sekos jūsu soļiem, lai redzētu, kā 

jūs īstenojat Manus norādījumus, un lai novērtētu jūsu patiesas mīlestības darbus. 

49 Es došu jums iespēju strādāt, atvedot pie jums bāreņus, atraitnes, dzīves cīņā uzvarētos, netikumu 

uzvarētos, pēc gaismas izsalkušos, pēc patiesības slāpstošos. Neattieciniet gadījumus, kas pie jums 

pastāvīgi nāk, uz nejaušību, atcerieties, ka tas ir jūsu Skolotājs, kas klauvē pie jūsu sirds durvīm. Patiesi, 

Es jums saku, ka jūs atrodaties laikā, kad jūsu garam ir jāpamato sava eksistence uz zemes ar mīlestības 

darbību. 
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50 Mana balss nemitīgi sasniegs jūsu garu un jautās, ko jūs darāt, kam izmantojat savu dzīvi un vai 

jūs pildāt savu misiju. 

51 Saprotiet, ka jums ir liels darbs, kas jums ir jāveic; tas ir darbs, kas ir uzkrāts ilgā laika posmā, kad 

tas ir ticis atstāts novārtā. Nedomājiet, ka es jums uzkraucu smagu nastu. Es tikai vēlos, lai jūs atmaksātu 

savu parādu un pildītu savu misiju uz zemes - misiju, kas neaprobežojas tikai ar pienākumu pildīšanu jūsu 

ģimenēm. Papildus šiem pienākumiem jums ir arī pienākums mīlēt vienam otru bez labvēlības un kalpot, 

neļaujot, lai jūs kavētu ticības, valodas vai šķiras atšķirības. 

52 Mana mācība iznīcinās egoisma sēklu un tādējādi jūsu garam dos bezgalīgu darbības lauku, kurā 

jūs varēsiet pildīt savu mīlestības uzdevumu. 

53 Dienu pēc dienas Es došu cilvēkiem zīmes, lai viņi pamostos: vieniem Es runāšu viņu lūgšanās, 

citiem Es došu intuīciju, lai viņi varētu uztvert Manu balsi. Tiem, kas dzīvo tālu no garīguma, Es dāvāšu 

atklāsmju, pravietiskus sapņus, bet materializētajiem Es runāšu ar dabas spēku palīdzību, jo viņi tic tikai 

tam, ko redz, vai tam, ko var pierādīt ar savu zinātni. 

54 Bet, ja viņi, neskatoties uz šiem brīdinošajiem saucieniem, paliks aizmiguši vai kurli, Es liksim 

viņiem sajust Manu spēku un Manu taisnīgumu, ko viņi tik ļoti apstrīdēja. 

55 Es jums runāju par taisnību, jo ir pienācis laiks, kad Mans sirpis pļauj nogatavojušos labību. Es 

ievācīšu labestības augļus, zelta kviešus, ko ir devusi mīlestība. Visi pārējie tiks iznīcināti: Grēka augļi un 

egoisma, naida un lepnības nezāles kritīs zem Mana taisnīguma sirpja nežēlīgās šķautnes. 

56 Es nāku īstajā laikā pļaut. Atcerieties, ka reiz jums teicu, ka graudus nedrīkst pļaut priekšlaicīgi, 

bet ka kviešiem un nezālēm jāļauj augt un nobriest kopā un tikai tad jāgriež. 

57 Vai tas nav tieši tas, ko es pašlaik daru? Redziet, kā Mani šodienas darbi apstiprina Manu mācību 

par Otro laikmetu! 

58 Es runāju ar jums ar balss nesēja prāta starpniecību, kura prāta orgānu Es esmu apgaismojis, un Es 

esmu licis uz viņa lūpām gudrības vārdus, lai ļaudis varētu saņemt šo vēsti kā garīgo barību. 

59 Es redzu jūs pārsteigtus šīs manifestācijas priekšā, tādēļ Es vēlos jums uzreiz pateikt, ka, lai cik 

apbrīnojama tā būtu, tā tomēr nav pēdējā pamācība, kas Man jums jādod, nedz arī augstākā Manas saiknes 

ar cilvēkiem izpausme. Uzskatiet šo izpausmi tikai par garīgās gudrības grāmatas lappusi, kas ir 

apsolījums par jauno atklāsmi, ko Es jums došu. Grāmata ir atvērta jūsu gara priekšā, tā ir Mana gudrība, 

un no šīs grāmatas izstaro gaismas straumes, kas pārpludina jūsu būtību. 

60 Jūs nevarēsiet doties cīņā ar patiesu dvēseles spēku, kamēr nebūsiet pārliecināti par šī darba būtību 

un nozīmi. Tādēļ Es jūs apberu ar Saviem mīlestības pierādījumiem katrā Savā parādīšanās reizē, lai Mana 

tauta būtu pārliecināta, ka iet pa drošu ceļu. 

61 Ar mīlestību pieņemiet šo grāmatu, kurā ir ierakstīta jūsu misija, bet šajā gaišajā laikā negulieties 

gulēt. Kādu atlīdzību jūs varētu saņemt rīt, ja jums nav nopelnu? Neaizmirstiet, ka visu jūsu centienu 

galīgais mērķis ir sasniegt gaismu, mieru un garīgo pilnību. Lai ikviens zina, ka, lai sasniegtu šo pilnību, 

jums ir norādīts pareizais ceļš, ko jūsu sirdsapziņa jums ir rādījusi kopš jūsu nākšanas dzīvē. Bet, lai jūs, 

iemiesojoties uz zemes, nenovirzītos no ceļa, Es atstāju uz tā Savas pēdas. 

62 Meklējiet šīs pēdas katrā pagātnes un tagadnes mirklī, un drīz vien jūs tās atradīsiet. 

63 Es vienmēr esmu tevi meklējis, jo tava dvēsele, reiz iemiesojusies, ir devusies daudzos ceļos, no 

kuriem lielākoties ir apmaldījusies. Ak, jūs, vājie radījumi, kas esat krituši savas gribas lēmumu dēļ, un 

pēc tam vainot Mani, sakot, ka Dieva bērnu ceļš ir pilns kārdinājumu! Es jums saku, ka tur, kur jūs 

domājāt, ka redzat daudz ceļu, jums vajadzēja iet tikai pa vienu - to, kas ved pie Manis; ka tur, kur jūs 

redzējāt kārdinājumus, tie bija tikai augļi, kas jāpieņem ar izpratni un cieņu. Vai varat iedomāties, ka jūsu 

Tēvs radītu kaut ko tādu, kas vilinātu jūs grēkot? 

64 Rīt, kad cilvēks atbrīvosies no savas nezināšanas un materiālisma nastas, viņš atklās, ka tas, ko 

viņš uzskatīja par šķērsli, bija tikai pakāpiens, pa kuru viņa dvēsele varēja pacelties un gūt pieredzi; un tas, 

ko viņš uzskatīja par krauju, bija tikai pārbaudījums, lai viņu stiprinātu. Tad viņš atklās, ka tas, ko cilvēks 

uzskatīja par savu kritienu un neveiksmju cēloni, ir instrumenti, kas viņam palīdzēs pilnveidoties. 

Saskaroties ar šīm zināšanām, no cilvēka sirds izzudīs visi māņticīgie priekšstati par ļaunumu, ko tas ir 

radījis. 
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65 Kādu spēku un skaistumu cilvēks atklās, tiklīdz viņš atvērs acis šīs dzīves gaismai! Viss, ko viņa 

nezināšana lika viņam nepareizi interpretēt, lai viņš nonāktu maldos un vainot To, kas radīja visas būtnes, 

pazudīs no cilvēka prāta. 

66 Kamēr cilvēki nesaprot patiesos garīgos likumus vai kamēr viņus nepiesaista patiesie garīgie 

likumi, viņi iekrīt reliģiskajā fanātismā, viņiem nākas sastapties ar dzīvi, kas ir pilna lamatām, 

neskaidrībām un ēnām. 

67 Kad jūs sāksiet studēt Manu Doktrīnu, kas ir kā dievišķā saule, kas apgaismo dvēseli un nekad 

neslēpjas? Jūs domājat, ka tas nav iespējams, bet es jums saku, ka šī gaisma drīzumā izgaismos visus 

cilvēkus. 

68 Tā balss, kuru jūs saucāt par Galilejas rabīnu, ir tā pati balss, kuru jūs dzirdat šajā brīdī. Un, ja 

toreiz es jums sacīju: "Ne ar maizi vien cilvēks dzīvo, bet ar katru Dieva vārdu," tad tagad es vēršos pie 

jums, lai jums pateiktu, ka cilvēkam nav jābarojas tikai ar zinātni vai cilvēciskām zināšanām, bet gan ar 

dievišķo avotu, jo viņā dzīvo Gars, kas barojas tikai ar mīlestību, gudrību un mieru. Barojiet sevi un 

stipriniet sevi, Mani mācekļi, lai jūs sevī iemantotu patiesu dzīvību. 

69 Jums tuvojas cīņas un rūgtuma laiki, un jums ir jābūt gataviem, lai ar savu ticību un nelokāmību, 

sekojot Maniem norādījumiem, jūs liecinātu par Manu mācību. 

70 Dažreiz Mani neticīgie mācekļi vēlas, lai Es viņiem parādītu to ķermeni, kāds Man bija Otrajā 

Laikā, - ar caurdurtām un asiņainām rokām, lai viņi ticētu, ka Es atkal esmu starp Saviem ļaudīm. Un 

savās sirdīs viņi Man saka: "Kā mēs Tevi apliecināsim, ja neesam Tevi redzējuši?" Bet Es jums jautāju: 

vai jūs zināt Manus vārdus par to laiku, ar kuriem Es jums pasludināju, ka Es atkal nāksim? Kad Es jums 

pasludināju, ka nāku kā cilvēks? Jums ir jāredz, lai noticētu, jo jūs esat materializējušies. No otras puses, ir 

arī tādi, kas, nezinot pravietojumus, jūt Manu Klātbūtni un saprot Patiesību. Tie ir tie, kuru prāts un sirds ir 

tīra. 

71 Gars ir apveltīts ar augstāku redzi nekā cilvēks, tāpēc viņš ir tas, kurš atklāj patiesību un ierauga 

tajā sava Tēva vaigu. Kā jūs atklāsiet dievišķo ar savām maņām, ja jūsu gars to nav vispirms atklājis? Šie 

vārdi nav pārmetums jūsu mazās ticības dēļ, nedz arī es jūs noraidu, jo jūs šaubāties. Gluži otrādi, Es 

meklēju tieši šos nodzisušos lukturus, lai tos iedegtu ar Mana Gara mīlestības uguni. 

72 Daži, dzirdot šo vārdu, trīc svētlaimē; tie ir tie, kas jūt Manu klātbūtni. Rīt, kad Es vairs 

neparādīšos šajā formā, tie, kas nespēja Mani saprast vai kas šaubījās, dzirdot Mani, savas garīgās 

pilnveidošanās gaitā nožēlos sevi, kad atcerēsies, ka bija klāt Manā parādīšanās reizē un neticēja. Es viņus 

aplaistīšu ar Savu Gaismu, un viņi dzirdēs Savā iekšienē Manu Balsi, kas sacīs: nebaidieties, meklējiet 

Mani savas sirds dziļumos, tur jūs atradīsiet daudz Manu Vārdu, kas glabājas uz laiku, kad jums tie būs 

vajadzīgi. 

73 Nāciet pie Manis, pasaules tautas un nācijas! Nāciet, visu rasu ļaudis, Mans Likums jūs gaida 

miera valstībā, lai jūs veidotu vienu tautu - Dieva tautu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 94  
1 Mans Vārds jums ir atklājies mīlestības pilns. Tas ir bijis mierinājuma balzāms, kad jūs esat nākuši 

pie Manis raudādami, un ar tēvišķu padomu Man ir nācies jūs labot. Kad pienāks diena, kad Es 

apklusināšu šo vārdu Savu balss nesēju lūpās, jūs jutīsiet, ka tas nāk no tiesneša, lai gan tas vienmēr būs 

tāds pats savā mīlestībā un maigumā. Bet tajā būs tik daudz gaismas, ka jūs atklāsiet pat visnoslēpstākos 

trūkumus un slēptākās vietas, kas jums pašiem ir. 

2 Jūs nekad nevarēsiet par Mani teikt, ka Es neesmu norādījis uz jūsu nepilnībām vai ka Es Savā 

Mācībā esmu devis jums maldinošas mācības. Rīt, kad jūs atklāsiet savas kļūdas un novērtēsiet šīs 

atklāsmes diženumu, jūs varēsiet panākt taisnību savam Tēvam. 

3 Jūs vēl nesaprotat šo patiesību. Vispirms tumsa uzlika tumšu pārsēju uz jūsu acīm, tad nāca Mana 

Vārda gaisma, bet jūs bijāt tās apžilbināti. Ir neizbēgami, ka dažus mirkļus būsiet tumsā, līdz pieradīsiet 

pie šīs gaismas un varēsiet saskatīt visu, kas jums ir apkārt. Līdz tam laikam jums jābūt uzmanīgiem ar 

savu kritiku, ar saviem vārdiem un rīcību, jo jūs vēl nespējat spert drošus soļus ceļā, nedz runāt par 

patiesību, kā jums vajadzētu. 

4 Patiesība ir viena un mūžīga, un tomēr - paskatieties, kā cilvēki sludina dažādas patiesības! Cik ļoti 

Mana mācība uz zemes ir tikusi apgrēcināta! 

5 Kopš Kristus jums ir runājis par patiesību, cik daudzi ir mēģinājuši par to runāt! Bet es jums 

jautāju: Vai arī viņi ir Mani ņēmuši par paraugu mīlestībā, paklausībā un mīlestības darbībā? Es vienīgais 

zinu, kas visos laikos ir bijuši Mani īstie mācekļi un apustuļi. 

6 Ja rīt, vērtējot šo pasludinājumu, cilvēki apšaubīs tā patiesumu, jo tas tika sniegts caur grēcīgiem 

mutvārdiem, Es liksim viņiem saprast, ka grēks Mani neatgrūž, gluži otrādi, tas Mani ir pietuvinājis tam, 

kurš ir apmaldījies. 

7 Vēl viens Mana spēka pierādījums, ko cilvēki atzīs, ir tas, ka tikai Es varēju panākt, lai grēcinieku 

mutes runā šķīsti, zaimojošas lūpas izsaka dievišķas mācības un neizglītots prāts nodod gudrības pilnas 

mācības un atklāsmes. 

8 Kas būs tie, kas šajā laikā nāks atklāti kā Mani patiesie Vārda apustuļi? Kurš no jums parādīs 

Manas mācības skaistumu saviem līdzcilvēkiem? 

9 Jūsu darbi ir nepieciešami, bet neaizstājama ir šīs tautas, kas dzirdēja Manu Vārdu, dzīvā liecība. 

10 Mācība, ko Es jums esmu atnesis, ir kā neizmērojami liela lāpa, ap kuru pulcēties ļaužu pūļiem - 

cilvēkiem, kas alkst patiesības un slāpst pēc taisnīguma, kā arī maldīgām dvēselēm, pētniekiem, kurus 

pārņem gaismas alkas. 

11 Sagatavojieties laikam, kad milzīgas jūsu līdzcilvēku masas dosies meklēt miera oāzi, bet dariet to 

pazemīgi. Uzkrājiet savā dvēselē tikumus, ko Es jums esmu devis Savā Vārdā. Nemēģiniet pārsteigt savus 

līdzcilvēkus ar tukšībām vai nenopietnām mācībām. Viņi nāk pie jums, bēgot no tās pašas lietas. 

12 Ne tikai tie, kas dzirdēja Manu Vārdu caur cilvēka saprašanas orgānu, tiks saukti par šīs tautas 

bērniem. Ikviens, kas uzņemas savu krustu, ikviens, kas mīl šo likumu un izplata šo sēklu, tiks saukts par 

strādnieku Manā vīna dārzā, par Mana darba apustuli un par šīs tautas bērnu, pat ja viņš Mani nav dzirdējis 

caur šo pasludinājumu. 

13 Atkal Es jums saku: nemeklējiet ārējas formas, lai darītu zināmu Manu Darbu, jo tad jūs radītu 

daudzus neaizsargātus punktus, kuros sektas un reliģiskās kopienas varētu jums iebilst. 

14 Ja jūs tiecaties uz morālu pilnveidi, tīrību savā dzīvē, garīgo pielūgsmi, tad nebūs ieroču, ideju vai 

doktrīnu, kas varētu jūs uzvarēt. Balstieties uz garu, un viss tiks saglabāts un pārdzīvos apmeklējumus un 

cīņas, jo gars ir nesagraujams. Ja jūs būvēat uz materiāla pamata, jūs rīkojaties kā muļķis, kurš būvē ēku 

uz smiltīm, kas sabrūk pie mazākās satricināšanas. 

15 Dariet no savām sirdīm dārgumu krātuvi, lai tur glabātu Manu mācību kā visdārgāko dārgumu, ko 

jūsu gars līdz šim ir saņēmis. 

16 Šajā garīgās cīņas laikā Es jums atklāju Sevi, jo jūs esat sūtīti uz pasauli, lai runātu par šo Likumu. 

Jūs jau esat atbrīvojušies, jūs jau esat novērsušies no nevajadzīgā; tagad ejiet tālāk pa šo ceļu kā īstie 

strādnieki, kurus mīl Jēzus. 

17 Es jūs esmu sūtījis pasaulē šajā laikā, lai jūs varētu runāt par Mani un lai jūsu gars varētu nodot 

savu pieredzi citiem. 
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18 Kad Es jums atklāju, ka jūs esat Izraēls, tas bija tādēļ, lai jūs zinātu, ka jau ilgu laiku ejat Manu 

ceļu uz zemes, un arī tādēļ, lai jūs pārdomātu savu atbildību. Vai jūs nedomājat, ka ir pareizi, ka es jums 

reizēm pārmetu ticības, dedzības vai mīlestības trūkumu? 

19 Viens Dievs ir runājis ar jums kopš laiku sākuma; vienu Dievu jums jāatzīst un jāmīl. Turklāt Es 

gribu, lai jūs Man kalpotu viena veida dievkalpojumu. 

20 Cilvēki ir radījuši daudzus dievu veidus, un katrs no viņiem jūt, pielūdz un iedomājas Dievu 

citādāk. - Es sargāju šo tautu no jebkādas reliģiskas ietekmes, lai šeit, savā vientulībā, savrupībā, viņi 

dzirdētu un saprastu Mani, lai beidzot spētu sniegt Man pielūgsmi, kas būtu cienīga viņu Radītājam. To 

pašu es darīju arī tajās dienās, kad Izraēla gadsimtiem ilgi bija gūstā zem Ēģiptes faraonu jūga un bagasta. 

Tas bija Mans 

Gribēja izmantot Mozu kā vēstnesi un izraut no verdzības to tautu, kurai bija lemts saņemt Bauslību un 

Gaismu, kas apgaismotu cilvēci. Salīdziniet tā laika notikumus ar šodienas notikumiem, un jūs sapratīsiet, 

ar kādu nodomu Skolotājs runāja ar jums par šiem notikumiem. 

21 Tavs gars Man saka, ka cilvēce šajā laikmetā ir piedzīvojusi arī materiālo verdzību, ciešanas un 

bāršanu un ka tā ir izgājusi cauri gara verdzībai. 

22 Tādēļ Es atkal nāku pie jums, lai jums sacītu: Mīliet cits citu, kā Es jūs mācīju Otrajā Laikā, lai 

jūsu ceļš būtu panesams. Esiet garīgi, kārtīgi, paklausīgi, ticīgi un žēlsirdīgi, un jūs jutīsieties stipri cīņā un 

būsiet piemērs visām zemes tautām. 

23 Daudzi jums jautās, kāds ir jūsu ceļš un kurp jūs ejat, un, redzot, ka jūsu ceļš ir pazemīgs, bet pilns 

pārliecības un stingrības, viņi jums sekos ar uzticības un ticības pilnu sirdi. 

24 Šodien jūsu gars nāk ar vēlmi pēc ēdiena, sirds vēlas mieru, prāts slāpst pēc gaismas. Bet Skolotājs 

jums saka: Savas evolūcijas sākumposmā jums tas viss piederēja, pat bez nopelniem, lai to iegūtu. Taču 

tagad jums viss ir jāsasniedz ar saviem darbiem Bauslībā, kas māca jums mīlēt vienam otru. 

25 Tajos laikos jums nekas nemaksāja par veselību, spēku, mieru un pārpilnību, tāpēc jūs viegli 

zaudējāt visu. Tagad Es jums saku, ka tad, kad ar pūlēm, ar darbu un upuriem būsiet atguvuši to dāvanu, 

kuras jūs nenovērtējāt pilnā to vērtībā, jūs tās vairs nezaudēsiet, jo tad jūs izmantosiet to, kas jums ir, un 

nekad neaizmirsīsiet, cik daudz jums maksāja to iegūšana. Vai jums ir kaut kāds priekšstats par to, cik 

daudz šai cilvēcei ir jāattīstās, lai pamostos no dziļā miega un izvirzītu mērķi atgūt (šīs dāvanas) un 

attīstīties? Bet jums būs jāvada un jāmāca viņiem ceļš uz viņu garīgo attīstību. Tagad, kad jūs dzirdat šo 

Vārdu un jau veidojat kopienu, Es jums saku, lai jūsu dvēselē būtu tīrība un lai jūs neatlaidīgi strādātu pie 

sava aprīkojuma, lai jūs varētu atklāt Manu darbu pilnīgā skaidrībā. Es vēlos, lai jūs ar tīrību pildītu man 

uzticēto uzdevumu. - Nomieriniet sevi, jo jūs visu nedarīsiet, Mana gādīgā mīlestība jums palīdzēs. 

26 No daudziem zemes punktiem uz Zemes nāks indivīdi, grupas un ļaužu pūļi un runās cilvēcei par 

jauno laiku, par garīgo attīstību, par darbu cilvēku atbrīvošanas un brālības labā. Tāpēc es jums saku, ka 

pārējo darīšu es. 

27 Ir darbi, kurus varu paveikt tikai es. Viens no tiem ir glābt cilvēci no bezdibeņa, ko tā pati ir 

radījusi. Bet Tēvs ir bezgala apmierināts, kad Viņš redz, ka Viņu dievišķajos uzdevumos un pienākumos 

atbalsta Viņa mīļotie bērni. Tāpēc es aicinu visus cilvēkus. Es izskaidroju viņiem Savas parādīšanās mērķi, 

un pēc tam izvēlos labas gribas sirdis, lai sagatavotu tās par karavīriem un sūtņiem Savai dievišķajai lietai. 

28 Es vēlos, lai šī tauta drīz vien kā pulki izklīst pa ceļiem, tautās un nācijās, nesot Labo vēsti, Mana 

Vārda liecību un Manu apsolījumu gaismu. Ja jūs patiesi apvienosieties, jūs redzēsiet, ka no jūsu prāta 

nāks lieliskas iedvesmas, kas būs atslēga, kas atvērs durvis, kuras šodien vēl ir slēgtas jūsu klauvēšanai. 

29 Šajā laikā Es jums esmu teicis: Vai pasaules ietekme jūsos ir sasniegusi tādu pakāpi, ka esat 

izdzēsuši visas pēdas no Maniem agrākajiem mācības vārdiem? Tas ir iemesls, kādēļ es esmu ieradies. 

Kurš no zemes iedzīvotājiem varētu likt tev saprast visas pieredzes un gaismas bagātības, kas piemīt tavam 

garam, kaut arī tas tās neizpauž, jo pasaules ietekme neļauj tam to darīt? 

30 Cilvēku vidū ir arī tādi, kas citā laikā, sekojot dievišķajam apsolījumam, šķērsoja tuksnesi un 

dzirdēja Tā Kunga balsi uz kalna. Es atklāju arī citus, kas dzīvoja Jēzus laikā, kas redzēja Viņa darbus un 

dzirdēja Viņa Vārdu, kas sekoja Man tuksnesī un ēda no maizes un zivīm, ko Es devu ļaudīm pēc tam, kad 

tie bija uzkāpuši kalnā, lai dzirdētu šo balsi, un es redzu arī tos, kas Mana krustā sišanas dienā skrēja, 

kliegdami kopā ar ļaudīm. Pat šeit, starp pūļiem, kas nāk, lai dzirdētu to pašu Debesu koncertu (kā Jēzus 

laikā), kas tagad viņiem ir jauns, es atklāju šīs dvēseles. 
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31 Tie, kas raud, kas dreb, dzirdot Mani, un atpazīst balsi, kas uz tiem runā, tie ir tie, kuru gars 

joprojām glabā Manu vārdu atbalsis. 

32 Vai pamanāt, cik daudzi no tiem, kas nāk uz šo manifestāciju, paliek uz šī ceļa uz visiem laikiem 

un nododas šiem uzdevumiem šeit, bez jebkādas cilvēciskas varas, kas varētu viņus atturēt nākt šeit, lai 

dzirdētu Manu Vārdu? Tie ir tie, kas joprojām ir parādā Dievam mīlestības parādu no cita laika un kam 

nav bijusi iespēja atdot sevi Dievam, bet kas ir apsolījuši gaidīt Mani, lai sekotu Man un kalpotu Man līdz 

galam. 

33 Šodien es viņiem atgādinu par notikumiem, ko viņi jau ir piedzīvojuši. 

34 Tajās dienās Mani mācekļi, uzzinājuši, ka Es drīz no viņiem aiziešu, jautāja Man: "Kungs, kad mēs 

Tevi atkal redzēsim?" Tad Es viņiem teicu, kurā laikā Es atgriezīšos un kādas zīmes par Savu atgriešanos 

Es došu. 

35 Tagad es saku jaunajiem mācekļiem: Šis ir laiks, kas bija pareģots, un zīmes ir piepildījušās, 

neviena netrūkst. 

36 Jūs zināt, ka arī šī izpausme ar cilvēka saprašanas orgāna palīdzību beigsies, un tāpat kā viņi jūs 

jautājat: "Kungs, kad Tavs Vārds vairs netiks dzirdēts, vai mums vairs nebūs laimes sajust Tavu izpausmi 

kādā veidā?" Uz to es jums atbildu: Pēc šī laika pienāks jūsu garīguma pilnveidošanās laiks, tiešas 

saskarsmes laiks ar savu Kungu, kurā jūs sajutīsiet Mani mūžīgi klātesošu. Tiklīdz jūs sasniegsiet šo 

pacēluma pakāpi, jūs nekad vairs neteiksiet, ka Tēvs nāk vai ka Viņš ir aizgājis, jo tad jūs būsiet sapratuši, 

ka Es vienmēr esmu ar jums. Tad jūs atcerēsieties, ko es jums teicu caur Jēzu: "Dieva Valstība ir jūsos." 

37 Nesiet Labo vēsti tautām. Izplatiet šo ziņu visur. Ņemiet vērā, ka daudzi no tiem, kas Mani gaida, 

tic, ka Es parādīšos uz zemes kā cilvēks. Bet Es to nekad neesmu teicis, bet Es jums devu saprast, ka Mana 

atnākšana būs garīga, ka Es nāksim "uz mākoņa". 

38 Es jau esmu jums teicis, ka apmeklēšu baznīcas un sektas, lai pamodinātu tās no letarģijas. Tad 

viņi atpazīs šī laika gaismu un kops garīguma ideālu. Bet ir nepieciešams, lai jūs izpildītu to daļu, ko es 

jums uzticu. Jo šī sēkla tikai gaida, kad nokritīs augsnē, lai dīgtu un nestu cilvēcei gudrības un garīgā 

progresa augļus. 

39 Šīs vienkāršās tautas piemērs, kas iet savu ceļu bez garīdzniekiem, kas viņus vadītu, un kas pielūdz 

Mani bez ceremonijām un simboliem, būs aicinājums, kas pamodinās tos, kuri vēl guļ savā gadsimtiem 

ilgajā naktī, un būs stimuls daudzu Manu bērnu atjaunošanai un attīrīšanai. 

40 Nemēģiniet ignorēt savu atbildību šajā darbā. Neaizmirstiet, ka Es jūs esmu sūtījis uz zemi kā 

Trešās Ēras pionierus un praviešus. 

41 Patiesi Es jums saku: ja Es šinī stundā parādītu Sevi ar to pašu ķermeni, ar kādu jūs Mani redzējāt 

toreiz, jūs ieraudzītu Manas brūces svaigas un Manu seju joprojām apzīmogotu ar upurētas nāves zīmi. Bet 

tas būtu pastāvīgs pārmetums cilvēcei, un Es labāk no jums slēpu Savas brūces un rādu jums tikai Savu 

Gaismu. Kāpēc daudzi vēlas redzēt Mani kā cilvēku Jēzus izskatā? Vai jūs nesaprotat, ka es esmu kas 

vairāk nekā forma? Tā ir taisnība, ka Es esmu ļāvis Sevi redzēt Jēzus izskatā gan šajā, gan tajā laikā. Bet šī 

žēlastība nav domāta visiem; nav nepieciešams, lai visi Mani šādi uzlūkotu. Es jums atkal saku: "Svētīgi 

tie, kas ir ticējuši, neredzēdami." 

42 Kad cilvēki būs atmetuši ārējās reliģiskās paražas un tā vietā, lai meklētu Mani tēlos, kas ir cilvēku 

darbs, viņi sevi garīgi izprotēs, viņi sapratīs Mani kā tik lielu un visvarenu, ka nepiekritīs Mani redzēt 

ierobežotu un nevēlēsies Mani redzēt Jēzus veidolā - pat ne garīgā veidā. 

43 Cik grūti ir šajā laikā izpildīt redzētāja uzdevumu. Nepietiek ar to, ka viņam ir garīgās redzes 

dāvana, ja viņam nav iekšējas apgaismības. Kas gan cits varētu viņu vadīt, ja ne sirdsapziņa, un kas gan 

varētu viņu pasargāt no kļūdām, ja ne lūgšana un garīgā modrība? 

44 Pirmajā laikmetā Izraēlai bija septiņi lieli pravieši. Viņi runāja un rakstīja par cilvēces nākotni, par 

apmeklējumiem, kas nāks pār tautām, kā arī pasludināja dievišķās atklāsmes, ko Kungs dāvās cilvēkiem. 

Viņi nebija lieli tāpēc, ka daudz runāja, bet gan tāpēc, ka viņi garīgi pieauga, tiecoties pēc Manas gaismas. 

45 To pašu Tēvs tagad vēlas arī no jaunajiem praviešiem, proti, lai viņi piedāvātu cilvēcei vienotu 

garīgā tēlu, kas tomēr ir pilns patiesības un par ko Es esmu sacījis Saviem strādniekiem: Nesiet Man kā 

savu sēklu ražu vismaz trīs graudus, bet lai tie būtu spējīgi dīgt, nevis krūmu, kurā pārsvarā ir salmi un 

pelavas. Neaizmirstiet, ka tieši jūsu darbi sagatavo jums ceļu uz mūžību. 
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46 Tagad, kad Mans Dievišķais Gars dara jums zināmu Sevi, Es sūtu jums gaismas staru, kas skar 

balss nesēja prātu, un tas pārraida jums Manu gaismu, kas ir kļuvusi par Vārdu. 

47 Lūk, šeit jūsu vidū ir "Vārds", tas pats, kas uzrunāja jūs otrajā laikmetā. Tā ir tā pati Doktrīna un tā 

pati būtība, taču šodien Es neesmu tērpies cilvēka miesā. Tad Manas kājas pieskārās pasaules putekļiem, 

šodien jūsu garam atklājas tikai Mana Gaisma. Sagatavojiet savas sirdis, lai sajustu Mani un barotu sevi ar 

Manu Vārdu, jo jūs patiesībā zināt, ka cilvēks nedzīvo tikai no maizes. Es jums došu Savu Miesu un Savas 

Asinis, ko reiz dāvināju kā maizi un vīnu. Tagad garīgi tas būs Mans Vārds, kas aizstās maizi, kas ir Mana 

Miesa, un Mana Vārda garīgā būtība būs vīns, ko jūs dzersiet kā Manas Asinis. 

48 Cilvēku dvēseles dreb no svētlaimes Manas klātbūtnes dēļ. Arī Skolotājs ir svētīts ar jauno 

mācekļu klātbūtni. Tagad dzirdiet, kā Skolotājs runā ar Saviem otrās ēras apustuļiem*: 
* Tie ir garīgi klātesoši rallijā. 

49 "Mīļais Jāni, kas novietoji savu templi pret Manu Sirdi, tu vēlies, lai visi, kas Mani klausās, kļūtu 

cienīgi balstīties uz Mani, sajust Manu Mieru, būt tuvu Dzīvības Avotam. Jūsu cīņa nav beigusies, jūsu 

gars nenogurstoši lūdzas un sūta savu gaismu Trešās ēras cilvēcei, kurai jūs esat pareģojuši daudz 

brīnumainu lietu. Šajā laikmetā, mīļais Jāni, jūs piedzīvojat to parādību piepildīšanos, kuras redzējāt savās 

vīzijās un sajūsmā un kuru nozīmi jūs nezinājāt, kā arī nezinājāt, kad tās piepildīsies. Ar lūgšanu vērojiet 

pasauli." 

50 "Jūda Iskariots, Mans apustulis, šodien tavā dvēselē ir pazemība, jo izpirkšana ir bijusi rūgta, ļoti 

rūgta. Tomēr šodien jūsu ietekme labvēlīgi ietekmē cilvēci. Neredzami jūs piedāvājat sevi kā 

padomdevēju vīriešiem. Es esmu tev devis Savu Mieru, mācekle, kāpēc tu to pilnībā nejūti savā dvēselē? 

jūs esat daudz raudājuši, lai gan Es nekad neesmu jums liegusi Savu mierinājumu un piedošanu; iemesls ir 

tas, ka jūs to gaidījāt. Iemesls ir tas, ka jūs gaidāt, kad tiks izglābts pēdējais no Maniem bērniem, lai jūs 

varētu Man teikt: "Kungs, nāc no sava krusta, tagad es esmu mierā, tagad es esmu cienīgs saņemt Tavu 

piedošanu."" 

51 "Kamēr jūs redzat, kā cilvēce ar katru dienu arvien vairāk iegrimst grēkā, kā tā Mani zaimo, nodod 

un krustā sist, tik ilgi jūsu dvēsele cieš tādas mokas, kādas pasaule nevar iedomāties, un par katru grēku, 

kas Mani sāpina, jūs jūtaties tā, it kā jūs paši Mani būtu sāpinājuši. 

52 Dēls, mācekle, ņem no Mana galda maizi un vīnu, ko tu atstāji tajā naktī, kas bija pēdējā, ko Es 

piedzīvoju ar tevi kā cilvēks. Es jums saku: Ēdiet un dzeriet, šodien es jums piedāvāju to, ko jūs 

nesaņēmāt šajā maltītē un ko saņēma visi pārējie. Es novēršu jūsu trūkumu un postu, un tās pazemības dēļ, 

kas jums šodien pieder kā lielās grēku nožēlas auglis, pieņemiet jūsos Manu Mieru un atrodiet tajā Manu 

Miesu un Manas Asinis." 

53 Lūk, cilvēki, šīs ir Manas jaunās mīlestības mācības. Dariet savam līdzcilvēkam to, ko redzat, ka 

Es daru jums. Ko jūs darīsiet ar Manu darbu šajā laikā? Es redzu jaunu Golgāti un krustu, kas ir manā 

priekšā. Mans ciešanu ceļš nav beidzies, Manas ciešanas nav beigušās Golgātā, Mani soļi joprojām atstāj 

asiņainas pēdas. 

54 Mana tauta, cilvēce, ejiet Manā Ceļā, un Es pārvēršu jūsu upuri mūžīgā dzīvībā, jūsu sāpes - 

priekā, un, kad jūs sasniegsiet kalna virsotni, jūs ieraudzīsiet Manu Mīlestību, kas jūs gaida. Arī pasaule 

Mani gaida, tā alkst un slāpst pēc Manas mīlestības. Bet Es nāksim pie visiem, jo tāds bija Mans 

apsolījums. Kādu dienu, kad starp tautām būs miers, kad grēks būs izskausts un cilvēki mīlēs viens otru kā 

brāļi, Es jums parādīšu zobenu, ar kuru Es jūs uzvarēju - mīlestību. 

55 Cik pazemīga ir šī izpausme tam, kas to redz ar miesas acīm! Bet cik dziļa un liela tā ir tam, kas to 

redz ar sirdi un garu! 

56 Tāpat kā jūs tagad atrodaties ap Mani, tā tas bija pēdējā vakarā Otrajā Laikā. Saule tikko rietēja, 

kad Jēzus pēdējo reizi runāja ar saviem mācekļiem šajā telpā. Tie bija mirstoša tēva vārdi saviem ļoti 

mīlētajiem bērniem. Skumjas bija gan Jēzū, gan arī mācekļos, kuri vēl nezināja, kas viņus sagaida pēc 

dažām stundām - Tas, kurš viņus bija mācījis un tik ļoti mīlējis. Viņu Kungs bija gatavs aiziet, bet viņi vēl 

nezināja, kā. Pēteris raudāja, piespiežot kausu pie sirds, Jānis ar asarām samitrināja Skolotāja krūtis, 

Matejs un Bartolomejs bija bezcerīgi par Maniem tālredzīgajiem vārdiem. Ēdot Filips un Tomass slēpa 

savu rūgtumu. Jēkabs jaunākais un vecākais, Tadejs, Andrejs un Sīmanis no sāpēm bija mēmi, bet daudz 

ko viņi ar sirdi runāja ar Mani. Arī Jūdas Iskariots savā sirdī nesa sāpes, bet arī bailes un nožēlu. Bet viņš 

vairs nevarēja atgriezties, jo viņu bija pārņēmusi tumsa. 
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57 Tuvojās krusta moceklība, no kuras Kristus atstāja Savu Māti, it kā lāse, kas sniegs siltumu šiem 

mazajiem bērniem, kamēr Svētā Gara gaisma plūda lejup, lai apgaismotu šos cilvēkus. Drīz vien, pēc 

vājuma brīžiem, viņi jutīsies pietiekami stipri, lai izklīduši pa pasauli, sludinot Labo vēsti un pasludinot 

Debesu valstību pagānu un elku pielūdzēju tautām. 

58 Kad Jēzus bija teicis Savus pēdējos vārdus un pamācības, šie mācekļi bija pārpildīti ar asarām. Bet 

viena no tām vairs nebija, viņa dvēsele nespēja uzņemt tik daudz mīlestības un ieraudzīt tik daudz 

gaismas, tāpēc viņš aizgāja, jo šis vārds sažņauga viņa sirdi. 

59 Šī laika ticīgie, jaunie mācekļi: Es pieļāvu mācekļa nodevību Savā otrās ēras apustulībā, lai dotu 

jums lielu mācību par viņu. Nekļūstiet par tiesnesi tam, kuru Es esmu tiesājis ar mīlestību un kuram Es 

esmu arī piedevis. Uztveriet viņu kā atvērtu grāmatu un simbolu. Cik daudzi no jums, kas tagad Viņu 

nosoda, savā sirdī nes sevī Jūdu? 

60 Šajos brīžos, kad es ar jums runāju un atgādinu jums par šiem notikumiem, arī karaliskā zvaigzne 

slēpjas. Tā ir tā pati saule, kas spīdēja tā laika cilvēcei. Bet tagad, kad Es runāju ar jums, tautu kliedzieni 

un jūsu karu troksnis paceļas līdz debesu augstumiem. 

61 Cik daudz bēdu Es redzu jūsu pasaulē un cik dziļas skumjas ir Manā garā! 

62 Svētīgi tie, kas ar sāpēm sirdī atceras to dienu, kad Jēzus stāvēja tiesas priekšā, no kuras Viņš 

devās uz Golgāti, kam sekoja ļaužu pūļi. 

63 Šodien Mans Gars jūtas jūsu vidū jaunā cietumā, bet tas ir veidots no mīlestības, tas ir jūsu sirds 

cietums, kurā jūs vēlaties Mani ieslodzīt, jo jūs sākat Mani mīlēt. Es redzu arī jauno krustu, pie kura jūs 

Mani paaugstināsiet. Bet tā nav tā, uz kuras jūs ļāvāt Man mirt; šodien tā ir tā jūsu garīguma daļa, kas 

ilgojas pēc Manām atvērtajām rokām un ilgojas pēc Manu dievišķo asiņu, kas ir Dzīvība, plūsmas. Šodien 

jūs Mani neapvaino, gluži otrādi, jūs esat Mani aizstāvji, jo tagad jūs zināt par Manu nevainību. 

64 To pašu Es nevaru teikt par visiem, jo cilvēki pasaulē ir uzkrājuši tik daudz nepilnību un grēku, ka 

arī tie Man ir kā jauns sāpju krusts, ko viņi ir sagatavojuši šim laikam. 

65 Jūs visi esat atbrīvoti ar Manu piemēru un nevarēsiet iet bojā. Tomēr ir nepieciešams, lai Es jūs 

glābtu no tumsas, kas jūs apņem un neļauj jums atpazīt patieso dzīvi. 

66 Mīļotā tauta, cik daudz pretrunīgu emociju virza jūsu sirdis, kad dzirdat Manu Vārdu! Šis skumjais 

tonis, ar kādu es jums runāju par šīm rūgtuma stundām, visvairāk aizkustina tos, kas ir daudz cietuši, jo šī 

dzīve ir ciešanu ceļš un Golgāta. 

67 Tajā laikā trīs tiesneši mani tiesāja: Annas, Pilāts un Hērods, un tauta izpildīja man piespriesto 

sodu. Tagad Es jums saku, ka daudzi ir Mani tiesneši, un vēl lielāks ir to skaits, kas Man nodarīs sāpes 

šajā laikā. Bet, jo vairāk cilvēki nicinās Manu Bauslību un Manu Doktrīnu - kad tā būs visvairāk vajāta un 

noraidīta, tad skanēs ticīgo ļaužu balss, jo nenotiks tas pats, kas Otrajā Laikā; tagad Es nebūšu viens. 

68 "Neredzīgais", kuram Jēzus atgriezīs redzi, kliegs no visas sirds, ka viņš ir ieraudzījis gaismu. 

"Mirušie" augšāmcelsies un liecinās par Manu patiesību. Sievietes jūtīgā sirds būs uzticīga Man, un vīrieši 

ar stipru dvēseli būs Mani jaunie palīgi krusta nešanā. 

69 Marija nebūs prombūtnē un nebūs tālu no visiem Maniem soļiem, un viņas Debesu Gars sekos 

Man visur, jo Kristus un Marija jau pirms nākšanas uz zemes ir bijuši vienoti ar Tēvu. 

70 Cilvēce, cilvēce, šodien es nevarētu teikt kā toreiz: "Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko tie 

dara!" Jo nav neviena, kas nebūtu dzēris Jēra asinis, kas ir Gaisma, Patiesība un Dzīvība. 

71 Ar vienu mirkli pietika, lai Dimass atrastu glābiņu, un tas bija pēdējais mirklis viņa dzīvē. Viņš 

runāja ar mani no krusta, un, lai gan viņš redzēja, ka Jēzus, kuru viņi sauca par Dieva Dēlu, atrodas nāves 

mokās, viņš juta, ka Viņš ir Mesija, Glābējs, un ar visu sirds nožēlu un dvēseles pazemību nodevās Viņam. 

Tāpēc es viņam apsolīju paradīzi tieši šajā dienā. 

72 Es jums saku: Es darīšu tā, ka ikviens, kurš grēko neapzināti, bet savas dzīves beigās vēršas pie 

Manis ar pazemības un ticības pilnu sirdi, sajutīs Manas žēlsirdīgās mīlestības maigumu, kas viņu paceļ no 

zemes grūtībām, lai viņš iepazītu cildenas un cēlas dzīves svētlaimi. 

73 Es tevi, Marija, atstāju krusta pakājē, uz tā kalna, kas saņēma Manas asinis un Mātes asaras. Tur 

viņa gaidīja savus bērnus, jo tieši viņa būs tā, kas noņems krustu no viņu pleciem un rādīs viņiem ceļu uz 

debesīm. 
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74 "Es slāpstu," Es sacīju tam pūlim, kas nesaprata Manus vārdus un baudīja Manas nāves mokas. Ko 

es varētu teikt šodien, kad redzu, ka ne tikai pūlis, bet visa pasaule pārkāpj Manu Garu, neapzinoties 

Manas sāpes? 

75 Manas slāpes ir bezgalīgas, neiedomājami lielas, un tikai tava mīlestība spēs tās remdēt. Kāpēc jūs 

Man piedāvājat ārēju kultu, nevis mīlestību? Vai jūs nezināt, ka tad, kad Es jums lūdzu ūdeni, jūs Man 

piedāvājat žulti un etiķi? 

76 Lai gan Mans kauss šajā laikā ir tik rūgts, Mans krusts tik asiņains un Mana vientulība tik liela, jūs 

nedzirdēsiet Mani kliedzam: "Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis?" Jo to pierādījumu, ko 

Jēzus jums deva, atklāti parādot, ka Viņa sāpes bija cilvēciskas un patiesas, es jums šodien nedošu, jo es 

nāku Garā. 

77 Kristus ir Skolotājs, un Viņš jūs mācīja līdz pēdējam brīdim. Kad šis laiks pienāca un Viņš redzēja 

savu darbu pabeigtu, Viņš pazemīgi nodeva to savam Tēvam ar vārdiem: 

"Viss ir paveikts." 

78 Kad Jēzus, kas bija Ceļš, Patiesība un Dzīvība, noslēdza Savu misiju ar šo septiņu vārdu lūgšanu, 

beidzot sacīdams savam Tēvam: "Tavās rokās Es nododu Savu Garu," apsveriet, vai jūs, kas esat šī 

Skolotāja mācekļi, varat atstāt šo dzīvi, nepiedāvājot to Tēvam kā paklausības un pazemības dāvanu, un 

vai varat aizvērt acis uz šo pasauli, nelūdzot Kungam Viņa aizsardzību, jo jūs tās atkal atvērsiet tikai citur. 

79 Visa Jēzus dzīve bija mīlestības upuris Tēvam. Stundas, kas ilga Viņa agonijā pie krusta, bija 

mīlestības, aizlūgšanas un piedošanas lūgšana. 

80 Tas ir ceļš, ko Es jums esmu parādījis, cilvēce. Dzīvojiet, sekojot savam Skolotājam, un Es apsolu 

jūs aizvest uz Savām dzemdēm, kas ir visas svētlaimes avots. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 95  
1 Ko tu vari lūgt no Tā, kas tevi radījis, ko Viņš tev nav devis, ja tas, ko tu lūdz, ir tavas miesas vai 

dvēseles labumam? Bet jums ir jāiemācās piekrist Manai gribai. Jūs dzīvojat atmaksas laikā, kad nedrīkstat 

sacelties pret saviem pārbaudījumiem. 

2 Mīliet, jo jūsu mīlestība palīdzēs jums laboties. Ar savu mīlestības darbību iznīciniet visu egoismu. 

3 Zeme, pa kuru jūs staigājat, ir pārejoša, jūsu ceļojums šeit ir īss, bet pēc tam jūs ieiesiet mūžīgajā 

dzīvē. Un tomēr Es gribu, lai jūs zinātu ceļu no šīs asaru ielejas, kas ir iezīmēts ar Mana likuma baušļiem. 

4 Nekļūstiet vāji ne ticībā, ne cerībā. Vienmēr paturiet prātā, ka pienāks šī dzīves ceļojuma beigas. 

Neaizmirstiet, ka jūsu izcelsme ir Manī un ka arī galamērķis būs Manī, un šis galamērķis ir mūžība, jo 

dvēselei nav nāves. 

5 Lai mūžība būtu jūsu centienu ideāls, un nezaudējiet drosmi dzīves kāpumos un kritumos. Vai jūs 

zināt, vai šī ir jūsu pēdējā inkarnācija uz zemes? Kas var jums pateikt, ka šajā miesā, kas jums šodien ir, 

jūs samaksāsiet visus parādus, kas jums ir radušies pret Manu taisnību? Tāpēc es jums saku: Izmantojiet 

laiku, bet nebrauciet steigā. Ja jūs pieņemsiet savas ciešanas ar ticību un padevību un iztukšojat kausu ar 

pacietību, patiesi Es jums saku, jūsu nopelni nebūs neauglīgi. 

6 Pārliecinieties, ka gars vienmēr progresē, lai jūs nekad, nekad nepārtrauktu sevi pilnveidot. 

7 Es esmu Tas, kas jūsu ceļā liek pārbaudījumus, lai apturētu jūsu dvēseli, kad tā novirzās no Mana 

Bauslības ceļa un vēlas dzīvot viena pati pēc savām vēlmēm. Izpētiet šo pārbaudījumu iemeslu, Es jums to 

ļauju darīt, lai jūs varētu apstiprināt, ka katrs no tiem ir kā kalts, kas apstrādā jūsu sirdi. Tas ir viens no 

iemesliem, kāpēc sāpes jūs tuvina Man. 

8 Bet cilvēks vienmēr ir meklējis baudas, tiecies pēc varas un spožuma, lai paaugstinātu sevi par 

zemes Kungu un valdītu pār saviem brāļiem. Tā kā Es jūs visus esmu radījis ar vienu un to pašu mīlestību, 

kāpēc tad vienmēr ir bijuši tādi, kas izliekas par kaut ko augstāku? Kāpēc ir bijuši tādi, kas cilvēkus 

pārvalda ar pātagu pazemojuma apstākļos? Kāpēc ir tādi, kas noraida pazemīgos un kuru sirdis paliek 

nesatricināmas, kad tie rada sāpes savam tuvākajam? Jo tās ir dvēseles, kas vēl nav atzinušas Mani kā 

Tēvu, kas mīl visas Savas radības, un kā vienīgo visu dzīvo būtņu Kungu. Tāpēc ir cilvēki, kas piesavinās 

varu un neievēro cilvēka svētītās tiesības. Viņi kalpo Man kā Manas taisnības instrumenti, un, lai gan viņi 

domā, ka ir lieli kungi un karaļi, viņi ir tikai kalpi. Piedodiet viņiem! 

9 Šī ir Trešā reize, kad Es jums esmu mācījis mācību, kuras mērķis ir garīgi apvienot cilvēci. Jo 

Mana griba ir tāda, ka valodas, rases un dažādas ideoloģijas vairs nebūs šķērslis viņu apvienošanai. Garīgā 

būtība, no kuras Es radīju garu, ir tā pati, kas piemīt visiem, un vielas, no kurām sastāv asinis, kas plūst pa 

cilvēka vēnām, visiem ir vienādas. Tāpēc visi ir vienlīdzīgi un Manis cienīgi, un visu dēļ Es esmu nācis no 

jauna. 

10 Es esmu atnācis, jo esmu redzējis jūsu dvēseles nabadzīgas tikumos, un es vēlos tās padarīt 

bagātas. Bet neprasiet man zemes bagātības, jo Es jums tās esmu devis kā mantojumu no paša sākuma. 

Lūdziet Mani un meklējiet dvēseles attīrīšanu, kas jums vēl nepieder. Apzinieties, ka Mans Likums 

joprojām netiek ievērots. 

11 Ir pagājuši gadsimti un gadsimti, bet cilvēce nav patiesi atmodusies gaismas un patiesības dzīvei. 

Tāpēc ikreiz, kad atmetat miesas apvalku, jūs atgriežaties garīgajā pasaulē kaili, izsalkuši un izslāpuši, 

izsalkuši un izslāpuši. Tomēr tik liela ticība un griba nerodas no cilvēka sirds, lai viņš būtu gatavs sekot 

Man pa Tēva iezīmēto ceļu, kas iezīmēts ar asiņu un mīlestības pēdām. 

12 Sāpes ar visu savu spēku nomāc cilvēkus un liek viņiem saprast, ka viņi ir novirzījušies no pareizā 

ceļa, un aicina viņus meklēt Tēvu, kā to darīja Pazudušais dēls Manā Dievišķajā līdzībā. Kāda nozīme tam, 

ka jūs pie Maniem vārtiem nāksiet kaili vai lupatās, raudādami un kauninādamies, ja Mana griba ir, lai jūs 

Mani meklētu, lai klauvētu pie Manām durvīm, lai atcerētos Mani? Tad Manas mīlošās rokas atvērsies, 

pilnas piedošanas un žēlastības, apskaus jūs un atdos jums atpakaļ pazaudēto un izšķērdēto mantojumu, 

sēdinās jūs pie Mana galda, lai baudītu mūžīgās dzīves ēdienu un augļus. 

13 Ļaujiet Manai Mīlestībai iespiesties jūsu sirdīs, mierināt un dziedināt jūs, ļaut tai no jauna jūs 

glābt, ļaut tai atbrīvot jūs un salauzt ķēdes, kas jūs saista ar kaislībām, postu un neziņu. Es vēlos, lai 

debesu valstība ienāktu cilvēku sirdīs un lai jūsu kaislības neieviestu savu valstību šajā pasaulē. 
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14 Mācekļi, saprotiet, ka Es esmu jūs sūtījis pasaulē, lai jūs mīlētu savus līdzcilvēkus, lai izrādītu 

viņiem savu žēlsirdību, lai lūgtos par viņiem, lai dzīvotu viņu labā. Bet negaidiet, ka viņi jums atmaksās 

mīlestību par mīlestību (saņemto), drīzāk bruņojieties, lai izturētu cilvēka sirds cietību, nepateicību, 

egoismu. Esiet gatavi apmelojumiem un nodevībai, bet nezaudējiet sirdsapziņu un jau iepriekš no visas 

sirds piedodiet viņiem. 

15 Ja jūtaties vientuļi, ja jums vajadzīga mīlestība, ja uz zemes nav drauga balss, kas jūs mierinātu, un 

nav neviena, kas dalītos ar jums savā maizē, meklējiet Mani. Vērsieties pie Tā, kas mīl pat tad, kad Viņš 

netiek mīlēts, pie Tā, kas patiesībā piedod visiem grēciniekiem, dziedina un mierina. 

16 Ne visi būs nepateicīgi un neatsaucīgi pret jūsu darbu, dažkārt jūs iedrošinās jūsu līdzcilvēku 

sapratne, labdarība un laipnība. 

17 Es vēlos, lai jūs būtu dievbijīgi savā vienkāršībā un atklātu Manas svētības savā nabadzībā. Kamēr 

pasaulei ir vajadzīgs Mans miers, tā klūp un krīt, neraugoties uz visu tās zinātni un viltus spožumu, jums, 

nabagiem, pieder miera dārgums. Kāpēc jūs neizkliedējat šo mieru pār cilvēci ar savām lūgšanām, darbiem 

un vārdiem kā mīlestības un žēlastības apmetni? 

18 Jums visiem piemīt gara dāvanas, kas šajā Trešajā laikmetā sāk izpausties, pateicoties dvēseļu 

sasniegtajai attīstībai. Intuīcija, garīgā seja, atklāsme, pravietojums, iedvesma skaidri izpaužas cilvēku 

vidū, un tas ir jauna laika pasludinājums, tā ir Septiņu zīmogu grāmatas gaisma, kas atvērta šajā laikā tās 

sestajā nodaļā. Bet jūs, kas zināt, kam šīs izpausmes ir domātas, un saprotat laiku, kurā dzīvojat, - virziet 

savas garīgās dāvanas uz mīlestības ceļu. Vienmēr esiet gatavi piedāvāt savu mīlošo palīdzību, un jūs 

būsiet saskaņā ar Maniem likumiem un kalposiet par piemēru saviem līdzcilvēkiem. Tad jūs būsiet Mani 

mācekļi un par tādiem tiksiet atzīti. 

19 Ja jūs zināt, kā izmantot Manu Darbu ar patiesu labdarību, tas būs kā glābšanas laiva jūsu dzīvē. 

Tā tevi uzņems kā māte, kad tu esi apmaldījies, raudādams uz dzīves ceļiem. 

20 Jūs lūdzat Mani, lai Mana Vārda pasludināšana nebeigtos, lūdziet, lai šīs atklāsmes laiks jūsu vidū 

tiktu pagarināts. Bet Es jums saku: Mani likumi ir nemainīgi, Mana griba neatsaucama. Cilvēks nespēs 

neko darīt, lai mainītu Manu dekrētu. Ne asaras, ne solījumi neļaus Man pagarināt šo laiku. Ir teikts un 

rakstīts, ka no 1950. gada Mans Vārds vairs nebūs dzirdams. Kas tad vēl būs ar Mani? Jūs nezināt, ko Es 

gatavoju trīs gadus pirms Savas aiziešanas, bet jums ir jābūt nomodā. 

21 Tēva valstībā ir žēlastības, maiguma un siltuma pilna būtne. Tā ir Marija, jūsu Māte, Viņa vienmēr 

ir ar jums. Mācieties Viņu cienīgi uzņemt savās sirdīs, sajūtiet Viņas maigo glāstu. Saprotiet, ka viņai jūs 

vienmēr esat viņas bērni. Marija palīdzēs jums mani sasniegt. Jūs, kas esat slimi miesā un dvēselē, Es jūs 

neatstumšu jūsu nabadzības dēļ. Klausieties Manu Vārdu, jo tas būs kā balzāms uz jūsu brūcēm. 

22 Cik daudzi no jums ir pārsteigti, ka šajos brīžos jūs klausāties Mani ar mīlestības, prieka, nožēlas 

asarām acīs, lai gan vēl pirms dažām stundām jūs nodevāties pasaules kaislībām. 

23 Es jums dodu Savas mācības, lai jūs tās ar interesi studētu un rīt ar mīlestību praktizētu. 

24 Jau ilgu laiku Es jums dodu Savas pamācības, bet starp tik daudziem mācekļiem Es neatrodu tos, 

kas būs rītdienas skolotāji. Bet Es turpināšu dot jums Savus norādījumus, līdz jūsu garā pamodīsies ilgas 

pēc attīstības. 

25 Es esmu izvēlējies tos, kas nav piemēroti zemes zinātnēm, jo tie nav piemēroti Gara mācībām. Es 

esmu izvēlējies nabagu, jo ar vienu atomu Manas žēlastības, ko Es viņam dāvāju, viņš jūtas paaugstināts 

un pagodināts. Ne tik bagāts cilvēks, kurš nekad nav apmierināts, lai arī cik daudz es viņam dotu. Bet 

nabagam, kas ir apveltīts ar atziņu par viņam piederošajām garīgajām dāvanām, es mācu, lai viņš savu 

dārgumu netur sev, bet lai dalās ar saviem brāļiem un māsām. Ja apziņa, ka viņam ir šīs garīgās dāvanas, 

priecē garu, tad tas ir tāpēc, ka viņš ir apzinājies to vērtību. 

26 Tas, kurš cīnās, lai neatlaidīgi turētos (Bauslības) ceļā, dara to tāpēc, ka atceras visu, ko viņam 

nācās ciest, lai sasniegtu to, kas viņam tagad pieder. Saprotiet, ka tas, kurš novirzās no ceļa, ir nepateicīgs 

ne tik daudz savam Kungam, cik pats sev. 

27 Vai jūs nezināt, ka tas, kas dzīvo pretēji Manam likumam, atņem sev tikumus un garīgās dāvanas? 

28 Šobrīd es atdodu cilvēkiem visu viņu mantojumu, ko viņi bija izšķieduši. Neviens nepaliks bez 

Mana Gara gaismas. Pat pirms 1950. gada, kas, kā Es jums esmu paziņojis, būs Manas aiziešanas gads, 

neviens nejutīsies trūkumcietējs, vājš vai nezinošs. 
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29 Parazītiskie augi uzziedēs un nesīs augļus, bet, tā kā Es esmu Spēks, Man vienmēr pietiks laika, lai 

glābtu jūsu dvēseles. Bet jums katra (neizmantotā) iespēja un katrs solis uz leju padarīs jūsu atgriešanos uz 

pareizā ceļa vēl bēdīgāku. 

30 Šodien Es esmu atnācis, lai novērstu jūs no lielajiem netikumiem, lai jūs varētu klausīties Mani 

miera ceļā un lai jūs varētu pārdomāt un saprast pamācību, ko Es jums dodu. 

31 Uzziniet, ka gara slāpes remdē tikai kristāldzidrs ūdens, tāpēc nekad nelietojiet duļķainu un 

piesārņotu ūdeni. 

32 Ja pasaulē jums vienmēr ir bijis kāds, kas jums kalpoja, un jūs esat piedzīvojuši godu, tad Manā 

ceļā jums nebūs ne kalpu, ne veltīgas slavas. Jūs būsiet Mani kalpi, kas kalpo saviem līdzcilvēkiem. 

33 Es liku tev sasniegt virsotni, pēc kuras tu ilgojies, un, kad tu uz tās nokļuvi, tu dzirdi Tā Kunga 

balsi, kas tev saka: Tu jau sen esi devis savu nodevu "imperatoram", tagad atdod Man to, kas Man pieder. 

Jūs jau esat pietiekami izbaudījuši šīs pasaules apmierinājumu, un tagad ir pienācis laiks gatavoties 

ceļojumam uz mūžību, jo neviens nezina, vai viņam būs jāatgriežas šajā pasaulē vai nē. 

34 Es jums saku: esiet svētīti, jo jūs slavējat Marijas vārdu, kas jūs mīlestības pilni sagatavojusi, lai 

saņemtu Manu pamācību, un jo jūs Man parādāt savu prieku un dedzību iet uz priekšu. Mana vēlēšanās ir 

redzēt jūs pestītus, un Manā Garā ir sāpes, jo ir maz tādu, kas seko Man, un daudz tādu, kas nav dzirdējuši 

Manu Vārdu un kuru gars joprojām ir vienaldzīgs un kurls pret Manām iedvesmām. 

35 Es dodu dzīvību un barību visām būtnēm un rūpējos par to labklājību, kamēr jūs vēl neesat 

sapratuši, ka jūsu liktenis ir mīlēt un kalpot. Tāpēc Es esmu runājis ar jums dažādos veidos, un Mana 

mācība tiks atkārtota, līdz jūs pārliecināsieties par saviem pienākumiem un ievērosiet likumus, kas jums 

doti kopš laiku sākuma. 

36 Es jums dodu vēl vienu iespēju darīt žēlsirdības darbus, lai jūs varētu vairot savu ražu un uzglabāt 

to Manā klētiņā, kur jūsu nopelni netiks pazaudēti, bet gan vairoti. Rādi man tos, kurus tu esi pārvērtis no 

sliktas sēklas par labu, tos bēdniekus, kurus tu esi mierinājis, tos, kurus tu esi izvedis no netikuma tumsas 

un aizvedis uz drošu vietu. To es jums lūdzu. Neaizmirstiet savus garīgos pienākumus pret tiem, kas vēl ir 

materializējušies. Atcerieties, ka esmu jums teicis, lai neuztraucaties par rītdienu. Es visu esmu paredzējis 

un piešķīris, jums jāpaļaujas tikai uz savu darbu, ko Tēvs vienmēr svētīs. Jums nav jādzīvo tikai garīgajā 

saskaņā ar Manu gribu. Es jums esmu devis divus likumus, kurus jāievēro: viens no tiem pārvalda garu un 

iedveš jums augstus jūtas un domas; otrs uztur jūs harmonijā ar materiālo dabu, un abi jūs padara vienotus 

ar Mani to pilnīgā harmonijā. 

37 Vienojieties vienā domās un paļaujieties uz Mani. Es jūs mīlēju jau pirms sūtīju jūs pasaulē, un, lai 

kur jūs būtu bijuši, Es jūs esmu sargājis. Es esmu nenogurstoši dedzīgi centies jūs apgādāt. Kurš no jums 

būs tas, kurš iesaistīsies Manā darbā un redzēs, kā šajā pasaulē sāksies atjaunošana? Patiesi, Es jums saku, 

ka par to, ko esat piedzīvojuši un dzirdējuši no Manis, stāstīs jūsu bērnu bērni. Bet, kad jūs sasniegsiet 

lielu briedumu un jums būs lieli garīgi redzējumi, kas norādīs uz cilvēces nākotni, cik laimīgi jūs būsiet,  jo 

spēsiet atklāt, cik lielas ir Dieva mīlestības jums piešķirtās dāvanas. 

38 Kad visi Mani bērni zinās, ka Es esmu atklājis Sevi vēl vienu reizi, kad Mans Vārds būs izprasts 

un Mani norādījumi būs izpildīti, Sestā zīmoga gaisma apgaismos katru radību, un jūs visi būsiet 

pamodināti. Tajā laikā apjukums un ļaunums beigsies, kari beigsies, un cilvēka dzīve tiks ietērpta Manā 

mīlestībā un žēlastībā. Tikai mīlestība, žēlsirdība un piedošana būs dzīvas sirdīs. Intuīcija būs dāvana 

visiem, un sirdsapziņa runās pilnīgi skaidri, un tās balss tiks sadzirdēta un uzklausīta. 

39 Ticiet Man, lai jūs varētu darīt garīgus darbus, jo, ja jums nebūs ticības, jūs nevarēsiet dziedināt un 

jutīsieties nožēlojami un trūcīgi, lai gan jums ir Mana vara. Bet es jums saku arī to: Kad jūs nāksiet palīgā 

saviem brāļiem un māsām, nepazeminiet viņus, neceliet troņus un nemeklējiet vasaļus. Esiet pazemīgi, 

mīliet viņus un strādājiet ar pašaizliedzību jums uzticēto cilvēku lokā. Ko jūs darīsiet savu brāļu labā, to 

būsiet darījuši paši sev. Padomājiet, kā jūs tiksiet tiesāti, ja darīsiet darbus, kas ir pretrunā ar Manu 

Bauslību, sakot, ka esat Mani mācekļi. 

40 Es saņemu jūsu ražu šajā pasaulē, kur jūs esat cīnījušies un cietuši par Manu lietu. Sirds Man saka: 

"Mana sēkla ir maza, bet Es to pavairošu, jo mani aizkustina Tava Mīlestība un Tava Dievišķā Pacietība." 

41 Jūsu iekšējais miers ir atkarīgs no jūsu garīgās pacelšanās. Man ir vairāk, ko jums dot, nekā jūs 

varat no Manis prasīt. Ikreiz, kad veltāt sevi garīgajam darbam, dariet to ar visiem savas būtības spēkiem, 
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un, kad vēršaties pie pasaules, lai iegūtu maizi miesai, strādājiet ar mīlestību, lai jūs varētu pildīt likumus, 

kas jūs pārvalda. 

42 Ja esat bijuši labi bērni un pēc tam labi vecāki, nebaidieties stāties Manā priekšā. Ja esat 

piedzīvojuši nepaklausību un nevarat labot savu bērnu, kurš ir izdarījis pārkāpumu, un tādēļ jūsu sirdī ir 

dziļa brūce, atcerieties, ka tūkstošiem un tūkstošiem reižu Es esmu saņēmis Manu bērnu nepateicību un 

necieņu, un tad ņemiet Mani par paraugu. Es vienīgais spriežu par visu būtņu darbiem. Vecāki atskaitīsies 

Man par saviem bērniem un viņi par saviem vecākiem. Es esmu iedvesmojis jūsos tikumu, lai jūs būtu 

veselīgas un stipras pasaules pamats, un, kad Es jautāju jums par būtnēm, kuras Es sūtīju jūsu ģimenes 

klēpī, jūs iztēlojaties tās kā smaržīgas rozes un svaigas lilijas dārzā, ko esat kopuši. 

43 Mans Vārds nes mieru tiem, kam tas ir vajadzīgs, bet ne visi ir spējuši to saņemt. Daudzus 

nesatrauc Mani centieni, un viņi nejūt Manas sāpes, jo viņiem trūkst mīlestības. 

44 Es ilgojos redzēt jūsu ticības spēku, jo pienāks vajāšanas laiks, kad jūs tiksiet nopratināti un tiesāti. 

Kad jūs būsiet sagatavoti, Es runāšu caur jums un atklāsim Sevi jūsu mīlestības darbos pret līdzcilvēkiem. 

45 Esiet žēlsirdīgi, un jūs saņemsiet žēlsirdību no saviem līdzcilvēkiem. Paklausiet Manām 

iedvesmām un noraidiet briesmas un kārdinājumus. Tie, kas šodien ir ap Mani, nav taisni, bet viņi ir ceļā 

uz to, lai tādi kļūtu un sasniegtu pestīšanu. 

46 Visu, ko jūs pazemīgi un ar labiem nodomiem lūgsiet no Manis, Es jums piešķiršu. Viss, ko jūs 

lūdzat Marijas vārdā par labu savai garīgajai attīstībai, jums tiks dots. Lūdziet par visiem, jo jūs esat viens 

bērns Manās acīs, kuru Es mīlu un kuru Es gribu glābt. 

47 Jūs esat nākuši uz zemes pēc Manas gribas, tādēļ Es jums esmu Sevi atklājis. Es apzināti esmu 

izvēlējies cietsirdīgas sirdis, lai sniegtu jums pierādījumu par Mana Vārda spēku, kad Es panākšu to 

atjaunošanu. Manas mīlestības kalts tās izlīdzināja, Mana labestība tās uzvarēja. 

48 Dvēseles ir dzirdējušas Manu balsi caur savu sirdsapziņu, kas lika cilvēkam atzīt savus 

pārkāpumus. No gara uz garu sirdis ir atzinušas savu vainu Tēvam un Viņa klātbūtnē atklājušas daudzus 

pārkāpumus, par kuriem pašas nav zinājušas. 

49 Cik daudzi saka Man savas sirds klusumā, klausoties Mani: "Tēvs, Tavs skatiens ieurbjas manā 

iekšienē - ko es varu slēpt no Tevis?" Daudzi raud, jo viņi apzinās, kādas sāpes ir sagādājuši saviem 

līdzcilvēkiem, kas bija iemesls viņu atgriešanai otrā pasaulē pirms tam atvēlētā laika. 

50 Mans Gars priecājas, redzot jūs, Mana tauta, nākošos kuplā skaitā, un Es jums saku: nāciet, nāciet, 

vēl nav par vēlu jums doties uz Maniem laukiem un kļūt par strādniekiem, ne arī jums apņemties 

reformēties. Tad, kad būsiet sajutuši silto aitu ganāmpulka siltumu un atguvuši spēkus, nebrīnieties 

nepateicīgi pret Ganu, kas jūs izglāba, jo jūs nezināt, cik daudz jums tas maksās, lai Viņš jūs atkal 

meklētu. 

51 Ko jūs meklējat neskaidros veidos, jo esat no tiem nācis? Kādēļ pakļaut sevi jauniem maldiem, lai 

gan jūs joprojām atceraties savas sāpes, ko radīja pasaules maldinošie ceļi? Izejiet pa ceļiem, jā, 

atgriezieties uz tiem, saka jums Skolotājs, bet dariet to tikai tad, kad jūtaties spēcīgi un jūsu atgriešanās 

mērķis ir aizsniegt kritušo vai meklēt pazudušo. Ir nepieciešams, lai jums būtu pilnīgas zināšanas par 

vietu, no kuras esat šeit ieradušies, lai jūs saprastu ceļa, pa kuru tagad ejat, skaistumu. 

52 Ja jums trūkst zināšanu par šo pamācību, jo neesat pievērsuši pietiekami daudz uzmanības Manām 

mācībām vai arī pārāk maz par to domājat, jūs apmaldīsieties uz labestības ceļa, un pat neliels paklupiens 

jūs novedīs pie tā, ka apmaldīsieties. 

53 Vērojiet un lūdzieties, klausieties un domājiet, tad jums pietiks spēka īstenot dzīvē Manus 

dievišķos norādījumus. 

54 Jūs mācāties lūgt, mīlēt un arī ciest. Šī ir sāpju pasaule, kurā jums ir jāmācās cienīt Manu gribu. 

Mīlestība, kas jums ir pret savu Tēvu, palīdzēs jums pacietīgi un padevīgi izturēt pārbaudījumus. 

55 Tā bija Mana griba, lai jūs jau šajā pasaulē zinātu ceļu, kas ved uz Manu Valstību, paklausot Mana 

likuma baušļiem. Pabeidziet savu uzdevumu uz zemes, nepalaidiet garām šo iespēju. Kurš var droši 

apgalvot, ka Tēvs jums piešķirs reinkarnāciju, kurā jūs varēsiet izlabot savas kļūdas un kompensēt zaudēto 

laiku? Savā Vārdā Es jums esmu teicis: Esiet centīgi, bet nerīkojieties pārsteidzīgi. Izpildiet taisnīgumu 

attiecībā uz garīgo un cilvēcisko. Apvienojiet visus savus spēkus un sajūtas vienā gribā. 

56 Pacietībā pārciestās sāpes nav neauglīgas, jo tās vairo ticību, ceļ un šķīstī. Tas nekad nebūs 

šķērslis, bet gan stimuls ceļā uz augšupejošu attīstību un labošanu. 
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57 Esiet pazemīga gara, tad jums būs patiesa mīlestība pret saviem līdzcilvēkiem, tad jūs būsiet 

pietiekami stipri, lai pretotos pasaules kārdinājumiem. Kāpēc vieni sapņo par zemes baudām, citi tiecas 

pēc bagātības, bet vēl citi iegūst varu, lai pazemotu vājos? Tāpēc, ka viņi ir pārāk vāji, lai stingri turētos 

labestībā, un pakļaujas kārdinājumam. 

58 Es esmu atklājis Sevi šajā zemes punktā un atstāju Savu Vārdu kā dāvanu visiem cilvēkiem. Šī 

dāvana novērsīs cilvēces garīgo nabadzību. 

59 Es piepildīju jūs ar drosmi, lai jūs salauztu ķēdes, kas jūs saista, un jūs būtu brīvi Man sekot. 

Kārdināšana ir nodibinājusi savu valstību uz zemes un paverdzinājusi cilvēkus. Bet tiem tiks dota vara 

uzvarēt grēku, netikumus, miesu. Jūs, kas Man sekojat, praktizējiet mīlestību visās tās izpausmēs, tad jūs 

patiesi esat mīlējuši. Taču negaidiet pateicību no vīriešiem. Jūs nesaņemsiet mīlestību par mīlestību, 

pasaule jūs nepamierinās, un dažkārt tā jūs nodos. Bet neuztraucieties: ja jums ir nepieciešams 

mierinājums, mīlestība, miers, dziedinošs balzāms, vērsieties pie Tā, kas jums ir devis pierādījumus Savai 

mīlestībai ar Savu Vārdu un Savām Asinīm. Bet ko jūs varētu lūgt no Manis šajos kritiskajos brīžos, ko Es 

nevarētu jums dot? 

60 No absolūtā un pilnīgā miera, ko jūsu dvēsele baudīs aizsaulē, es jau šeit jums dodu daļu; bet šai 

pasaulei trūkst šī miera, trūkst ticības, tā klīst tumsā un krīt dziļās bezdibenēs. Patiesībā tas nezina, kurp 

iet, jo nav rokas, kas to vadītu. 

61 Tam Es gatavoju cilvēkus, kas ar savām lūpām nodos Manu Vārdu, lai tas nestu gaismu cilvēku 

prātiem un mieru zemes tautām. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 96  
1 Barojieties ar Manu Vārdu, kas ir Gara maize. Bet, lai šī maize patiesi sasniegtu jūsu sirdis, ir 

nepieciešams, lai jūs atbrīvotos - kaut vai tikai uz dažiem mirkļiem - no visa, kas jūs saista ar šo pasauli. 

Jūs visi zināt ceļu, kā pacelties pie Manis, un tomēr Es bieži redzu jūs raudam, jo jūtaties necienīgi, 

nezinot, ka šī raudāšana jūs attīra un sagatavo, lai sasniegtu Mani. 

2 Manā Vārdā jūs atradīsiet mūžīgo dzīvību savai dvēselei. Iedziļinieties tajā, un jūs atklāsiet tajā 

dievišķo būtību, mīlestību un spēku, ko Es izstaroju Visumam. 

3 Skolēni un mācekļi, apzinieties, cik tuvu es jums esmu. Bet, ja jūs to zināt, tad kāpēc ir gadījumi, 

kad jūs Mani saucat ar izmisumu, jo domājat, ka Es jūs nedzirdu? Jūsu izpratnes trūkums ir iemesls, kādēļ 

Man jums jāatkārto Mana mācība. 

4 Es gribu, lai jūs jau tagad sasniegtu vajadzīgo garīgumu, lai sajustu Manu klātbūtni, un, kad jūs 

vairs nedzirdēsiet Mani šajā starpniecības ceļā un atradīsiet šīs vietas, kur tiekaties, šķietami tukšas un 

pamestas, lūgšana klusumā, jūsu gara pacēlums būs pietiekams, lai jūs sajustu Manu klātbūtni un 

piepildītos ar Manu garu. 

5 Svētīgi tie, kas iemācās pacelties uz Mani, jo viņi no bezgalības saņems iedvesmu, kas viņus vedīs 

pa ceļu, kuru iezīmē Mana mācība. Ar kādu prieku iedvesmoto cilvēku lūpas atvērsies, lai liecinātu par 

Manu Klātbūtni saviem brāļiem. 

6 Kad Manu Vārdu vairs nevarēs sadzirdēt ar cilvēka intelekta orgānu palīdzību, uz cilvēkiem runās 

dabas spēku atraisītā balss, kas liecinās par notikumu, kurš apzīmē šo dievišķo manifestāciju. 

7 Arī tad, kad Mans gaismas stars bija gatavs nolaisties līdz cilvēka sapratnes orgānam, daba tika 

satricināta, un atraisītās stihijas lika cilvēkiem trīcēt, pamodināja tautas un pārsteidza zinātniekus. 

8 Neaizmirstiet Manas norādes, lai jūsu sagatavošanās dienās jūs nebaidītos no pārbaudījumiem, 

kuriem būs pakļauta cilvēce. Jūsu uzdevums ir lūgties, iedziļināties sevī un praktizēt mīlestības labestību, 

kas ir vienīgais nopelns, ar kura palīdzību šī tauta izglābsies no vētrām un ar tās mīlestības darbiem citas 

tautas saņems mierinājumu. 

9 Lai gan Mans Vārds glāsta jūsu garu, tas nelien jūs miegā, bet gluži otrādi - tas modina jūs 

augstākai dzīvei. Tuvojieties Man ar tīrām domām, neļaujiet miesai jūs savaldzināt, lai jūs barotu 

jutekliskas baudas vai izklaides, un tad jūs būsiet spēruši stingru soli garīguma virzienā. 

10 Es esmu daudz runājis jūsu siržu tuksnesī, bet Mana balss nav atbalsojusies Manas tautas garā. 

Tagad, kad Es ar jums runāju caur šiem balss nesējiem, jums vajadzētu pievērst uzmanību vārdiem, kas 

nāk no viņu lūpām, ja ticat Man un vēlaties sasniegt mieru. 

11 Neviens nav pārsteigts, ka Es viņu meklēju, kad viņš apmaldās, un ka Es sekoju viņa pēdām 

pasaules ceļos, jo jūs piederat Man, jūs esat Mana Tēva iedvesmas darbs. Vai jūs jau neesat iedomājušies, 

cik skaisti būs, kad bērni kādu dienu meklēs un mīlēs savu Tēvu tā, kā Viņš mīl viņus? Cik atšķirīga tad 

būs tava dzīve un cik tu Mani jutīsi tuvu savai sirdij! 

12 Mans Vārds vienmēr ir bijis mīlestības pilns, nemainīgs piedošanā un žēlastībā, ko Es jums esmu 

parādījis. Es zinu, ka jūs celsieties ar stingru apņēmību atjaunoties un atdosiet Man visu, ko Es jums 

uzticēju, ar tādu tīrību, ar kādu jūs to saņēmāt. Tāpēc Es jums ļauju dzirdēt Manu Dieva Vārdu un dodu 

jums neskaitāmas zīmes par Manu mīlestību pret jums. 

13 Taisnības laiks, kurā jūs dzīvojat, atbilst sāpēm, kas norāda uz jūsu attīrīšanās sākumu. 

14 Atcerieties, ka Es jums esmu pravietojis reliģisko kopienu karu un ka Es jums esmu pasludinājis 

doktrīnu cīņu. Patiesi es jums saku, ka cīņa jau ir sākusies. Kuras no tām sasniegs savu mērķi? Neviens 

nezina, bet es jums saku, ka šajā cīņā uzvarēs nevis cilvēks, bet gan patiesība. Es gribu, lai jūs sagatavotos 

kā labi karavīri, lai jūs zinātu, kā aizstāvēt šo Manu lietu. 

15 Šodien jūs nākat, meklējot barību savam garam, un jūs cenšaties, lai miesa pakļautos un atteiktos 

no nevajadzīgām izpriecām. Jūs nācāt kā labi un uzmanīgi mācekļi, tādēļ jūs nomierināt savas sajūtas un 

ļaujat garam pacelties pie Manis mīlošā un godbijīgā lūgšanā. Es jūs pieņemu, mierinu un atdzīvinu. 

16 Šeit ir daudzi no tiem, kas citkārt bija likumu skolotāji vai zinātnieki. Tagad viņu prāti ir 

pamodināti garīgām zināšanām, un viņi ir pārliecināti, ka augstāko patiesību neatradīs ierobežotās 

cilvēciskās zināšanās. 
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17 Šeit ir tie, kas citkārt bija vareni un bagāti uz zemes, bet tagad ir iepazinuši nabadzību un 

pazemību. Es svētīju viņus par viņu padevību un vēlmi pēc pilnības. Tas ir pierādījums Manam mīlošajam 

taisnīgumam, jo Es ļāvu viņiem atkal nākt uz zemes, lai parādītu viņiem vēl vienu lappusi no Mūžīgās 

Gudrības grāmatas. 

18 Cilvēce dzīvo haosā, no kura tā nespēj atbrīvoties. Viņai ir vajadzīga palīdzība, un es vienmēr 

esmu gatavs to sniegt. Es gaidu no viņas tikai vārdu, īsu lūgšanu vai nožēlas brīdi, tad Es izgaismoju viņas 

ceļu un pārvēršu šo tumsas pasauli par miera ieleju, kurā cilvēks jūtas kā tās dzīves īpašnieks, ko Es viņam 

esmu dāvājis. 

19 Jūsu uzdevums neaprobežojas tikai ar jūsu dvēseles glābšanu. Jums ir jāpalīdz tiem, kas ir 

pazaudējuši ceļu, atkal atrast savu ceļu. Pie katras izdevības es jums atgādinu par šo uzdevumu. Kad jūs 

sāksiet sevi garīgot? Kad jūs pildīsiet Manu gribu? Ja jūs izmantosiet šo laiku un nesīsiet Manu Vārdu 

savās sirdīs, nepievienojot saviem uzskatiem svešas idejas, ja jūs celsieties pie Manis šķīstībā, jūs skaidri 

saņemsiet garīgo iedvesmu, kas jūs pabaros un liks visiem, kas ir jums apkārt, iegūt žēlastību un mieru 

savās sirdīs. 

20 1950. gads ir pavisam tuvu, un patiesi, Es jums saku, manu mācekļu dzīve mainīsies. Pēc šī 

datuma jūs redzēsiet, ka dabas spēki būs atraisīti un cilvēki sacelsies ideju, zinātņu un doktrīnu karos. Kad 

tas notiks, apjukums un sāpes kļūs tik lielas, ka jūs vēlēsieties, lai Mans Vārds atkal tiktu uzklausīts caur 

cilvēka saprašanas orgānu, bet Es jau esmu jums teicis, ka šī izpausme neatkārtosies. Jūsu uzdevums ir 

sagatavoties gaidāmajiem pārbaudījumiem un iedrošināt savus līdzcilvēkus. 

21 Esiet modri, jo tajā laikā parādīsies viltus Kristus, viltus Eliass un pravieši, un lētticīgie būs 

briesmās, jo viņi nezinās, kā atšķirt patiesību no viltus. Tieši tad jūs runāsiet bez ierobežojumiem un 

apstiprināsiet Manus vārdus, un pierādīsiet, ka esat to cilvēku bērni, kurus Es mācīju šajā Trešajā Laikā. 

22 Uz šo tautu nāks vīrieši un sievietes no visām zemes malām, vēloties saņemt liecības par Manu 

atkalatnākšanu, un Mans Darbs, kas iemiesojas Manos mācekļos, uzņems viņus kā mīloša māte. 

23 Mācieties no Manis tik daudz, cik vien varat, lai rīt jūs kļūtu par savu līdzcilvēku skolotājiem. Jūsu 

mīlestības un pašaizliedzības darbi būs vislabākais atgādinājums par Mani un vislabākā liecība par Manu 

Vārdu. Stipriniet savu garu Manā mācībā, un jūs redzēsiet, ka, kamēr vien ir ticība, nevar būt noguruma, 

baiļu vai nomāktības. Jūsu atbalsts būs sasniegumi un pūles. 

24 Otrajā Laikā Es izvēlējos divpadsmit mācekļus, un, neprasot, kas viņus aicina sekot Viņam, viņi 

sajuta šo aicinājumu savā garā un atstāja visu, lai sekotu Manam ceļam. Tāpat Es esmu izvēlējies jūs, lai 

jūs sagatavotu sevi un aicinātu citus ar jūsu starpniecību. 

25 Pielūkojiet, lai jūsu darbi padarītu jūs cienīgus un lai jūs justos spējīgi vadīt savus līdzcilvēkus. 

Neaizmirstiet, ka akls cilvēks nevar vadīt citu aklu cilvēku. Ja cilvēkiem ir vajadzīga gaisma, dodiet 

viņiem to un vediet viņus aiz rokas kā jaunākos brāļus un māsas. Dziediniet cits citu, lai vēlāk jūs varētu 

dziedināt savus kaimiņus. Esiet stipri savā cīņā un dalieties ar vājajiem. 

26 Es dodu jums laiku, kas nepieciešams, lai paveiktu jums uzticēto darbu. Vīrieši un sievietes, 

strādājiet cilvēces garīgās augšupejas labā. Katra jūsu doma, katrs jūsu darbs paliks pierakstīts, un Es 

darīšu, lai katra mīlestības sēkla būtu auglīga. Atstājiet Man spriest par jūsu darbiem, un, ja vēlaties 

saņemt atlīdzību, nepubliskojiet savu mīlestības darbību, ko praktizējat. Nemeklējiet ne godu, ne vasaļus, 

ne atlīdzību. Esi pazemīgs, žēlsirdīgs un nesavtīgs, un es tevi slavēšu. 

27 Ja Mana griba ir padarīt jūs par zemes labumu īpašniekiem, Es jums tos piešķiru, lai jūs dalītos ar 

saviem trūcīgajiem brāļiem un māsām, ar tiem, kam nav ne bagātības, ne atbalsta, ar vājajiem un 

slimajiem. Tomēr daudzi no tiem, kam uz zemes nav nekā, var ļaut jums dalīties ar savām garīgajām 

bagātībām. 

28 Ja jūs, kas esat saņēmuši Manu Vārdu, nerunāsiet par šo patiesību, tad runās vienkāršie un 

neizglītotie. Apzinieties, ka šī mācība jums ir uzticēta, lai jūs varētu garīgi nest glābšanu daudziem, kas ir 

pakļāvušies nomāktības un rūgtuma nastai, ko viņos ir atstājis karš vai cīņa, ko katrs cilvēks iekšēji izcīna. 

29 Lūdzieties patiesi, mīļie ļaudis, neapmierinieties ar to, ka slavējat Manu Dievišķību ar skaistiem 

vārdiem. Mīliet savus līdzcilvēkus un iestājieties par tautu mieru. 

30 Šī tauta, kuru es esmu mācījis kopš laiku sākuma, nevar atteikties no savas garīgās misijas. Tas 

nozīmē būt vadītājam, pravietim un vēstnesim cilvēku vidū. Es tai esmu atklājis pilnīgu pielūgsmi Man, un 

šodien tai ir iespēja pabeigt tempļa celtniecību, kas tai ir uzticēta jau no paša sākuma. 
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31 Es to esmu atbrīvojis no jebkādas bojājošas ietekmes, lai tā varētu saņemt Manu dievišķo atklāsmi 

visā tās tīrībā. Tikai Skolotāja pamācība un Marijas saldā balss būs dzirdama svētnīcā, ko Mana tauta 

pašlaik būvē sava gara dziļākajā iekšienē. 

32 Visos laikos Es Saviem bērniem esmu devis garīgas atklāsmes. Katrā laikmetā Es esmu izpaudies 

dažādos veidos, un katrā no šiem laikmetiem Es esmu atradis cilvēkus dažādos garīgajos līmeņos. Šodien 

es viņus pārsteidzu, kamēr viņi bija materiālās, egoistiskās un zinātniskās eksistences vergi, un viņu 

dvēseles ir materializējušās, neapzinoties garīgo dāvanu vērtību. 

33 Šī laika cilvēks sevī cīnās vislielākajā garīgajā cīņā, kādu jebkad ir piedzīvojuši cilvēki, jo viņu 

zinātnes attīstība un intelektuālā attīstība ir pretrunā ar to, ko ir sasniedzis viņu gars. Viņi atsakās sadzirdēt 

savas sirdsapziņas balsi un cenšas apslāpēt savus atbrīvošanās impulsus, neapzinoties, ka dzīvo izpirkšanas 

un tiesas laikā. 

34 Atveriet savas acis, mīļie ļaudis, un saprotiet, ka Es jums esmu licis būt par pasaules gaismu, un 

tādēļ jūs nedrīkstat ļauties kaislībām, kas pakļauj citus, nedz arī pazust starp pūļiem, kas akli iet cauri 

dzīvei. 

35 Jūs Man sakāt, ka ir grūti sasniegt garīgumu tādā laikā kā šis, tādā dzīvē kā pašreizējā. Bet es jums 

saku, ka tas nav neiespējami un ka pūles, ko jūs pieliekat, lai atbrīvotos no ļaunuma un veltītu sevi 

saprātīgai un cildinošai dzīvei, ir ļoti nopelniem bagātas. 

36 Šajā cīņā uzvarēs tie, kas izdzēsīs no savas sirds bailes no citu cilvēku nosodījuma un kritikas, un 

tie, kas aizmirsīs sevi, lai kalpotu saviem tuvākajiem, garīgi pacelsies. 

37 Es, Skolotājs, Tēvs, esmu nācis caur šo gaismu pie jūsu gara, un tādēļ jūs esat nosaukuši šo 

atklāsmi par spirituālismu. Tāpēc, kad jums jautās, kas ir spirituālisms, atbildiet, ka tā ir mācība, kas 

atklājās Trešajā Laikā caur Dievišķo Skolotāju - mācība par spiritualizāciju. 

38 Bet, ja jums jautā, kas ir garīgums, sakiet, ka tas ir domu pacēlums, tīrība darbos un vārdos, 

cildena un cēla dzīve. 

39 Jums, šīs mācības studentiem, bieži vajadzētu sev jautāt, vai jūs cenšaties sevi pareizi saukt par 

spirituālistiem. Lai palīdzētu jums šajā darbā, Es jums esmu devis Savu gaismu, jo jūs esat tie, kam 

uzticēts celt garīgo templi Manai Dievišķībai. Sadarbojoties jūs izveidosiet templi: Vieni ar savu 

nelokāmību būs pamati; tie, kas sasniegs lielāku briedumu, būs mūri; citi ar savu mīlestības aktivitāti būs 

tempļa pakāpieni; un vēl citi ar savu Vārda dāvanu būs kā zvani, kas aicina cilvēkus ar savu zvanu. Daži ar 

savu iedvesmu simbolizēs sapulču vietu augstos torņus un kupolveida jumtus, un ir arī tādi, kas ar savu 

mīlestību pret cilvēkiem būs kā vārti, kas vienmēr atvērti trūkumcietējiem, slāpes nomocītajiem, 

slimajiem, nesaprastoņiem. 

40 Šis templis būs pabeigts, kad vienotība starp Maniem mācekļiem būs kļuvusi par patiesību. Tās 

pamatne būs uz zemes, un tās kupoli pieskarsies debesīm. Tiklīdz tas būs nostiprinājies, jūs to atradīsiet 

visā visumā. Ticiet šim darbam un strādājiet nepārtraukti. 

41 Lai neviens neatraujas no viņam uzticētā uzdevuma, lai viņa svētvietai netrūktu stabilitātes. Jums 

visiem ir jācenšas sasniegt to pašu realizāciju, lai šis templis tiktu uzcelts kopā ar jūsu garīgumu. 

42 Vērojiet un lūdzieties. Mīliet cits citu patiesībā, lai lepnums neaizņemtu jūsu sirdis, jo tā ir sēkla, 

kas iznīcina pazemību un žēlsirdību. Sargieties, lai ar jums nenotiktu tas pats, kas notika ar Bābeles 

celtniekiem, kurus viņu lepnums iznīcināja. Atcerieties, ka sliktā sēkla bija šo cilvēku šķelšanās cēlonis. 

Tornis palika nepabeigts, un cilšu apjukums bija tik liels, ka tās sadalījās tautās, kas vēl šodien dzīvo 

atsevišķi. 

43 Viena vienīga gaisma ir pār jums kritusi - Mana Gara gaisma, kas ir kā mirdzoša bāka un pirmais 

impulss, lai jūs kļūtu vienoti un jūsu harmonija. 

44 Ņemiet par gaismu savai rīcībai pirmo tautu pieredzi. Pārdomājiet viņu pārbaudījumus un gūstiet 

labumu no viņu piemēra. Veidojiet un strādājiet - šodien miesā, bet rīt garā - un tā turpiniet, līdz jūs visi 

būsiet iegājuši caur mīlestības vārtiem patiesības templī. 

45 Neviens nevēlēsies novirzīties ne soli no Mana likuma iezīmētā ceļa, jo jūs rūgti žēlosieties par 

katru zaudētu mirkli, par katru klupienu, par katru kļūdu. 

46 Skolotājs sagaida, ka Viņa Trešās ēras mācekļi sekos Viņa pēdās, tāpat kā tie, kas liecināja par 

Mani pagātnē. Jums, kas Mani klausāties, Es saku: negaidiet, kamēr jūs būsiet garā, lai sāktu savu 

uzdevumu. Tā kā Es esmu runājis ar jums tagad, kad dzīvojat uz zemes, tā ir zīme, ka jums ir liktenis, kas 
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jāīsteno šajā mājvietā. Šajā piepildījumā jūsu lielākā cīņa būs ar jums pašiem. Taču, ja izmantosiet savas 

spējas, būsiet pārvarējuši savas vājās puses, un viss pārējais jums būs viegli. 

47 Kad šī tauta būs vienota un apbruņota, Elija pasludinās cilvēcei Tā Kunga tautas augšāmcelšanos. 

Tagad padomājiet, cik liela būs jūsu cīņa, lai padarītu savu dzīvi par pamācību un mācību cilvēcei. Tādēļ 

Es jums saku, lai jūs pārbaudītu savus darbus, lai jūs zinātu, ko darāt. Bet, ja jums rodas darbības vai 

domas, kuras jūs nespējat atšķirt, vai tās ir saskaņā ar likumu vai ārpus tā, paceliet savu garu patiesā garīgā 

atzīšanā Man, un tad Mana balss parādīs jums patiesību, atklājot sevi caur jūsu domu apgaismību un jūsu 

sirds mieru. 

48 Šāda veida saziņa jums nešķitīs neiespējama, jo tā ir tā pati, ko Es jums esmu atklājis kopš cilvēces 

pastāvēšanas sākuma. Šobrīd, kad materiālisms valda kā nekad agrāk, Es iedvesmoju jūs uz perfektu 

lūgšanu, laikā, kad pasaule, sadalīta sektās un reliģiskās kopienās, veltīgi cenšas uzturēt savu garu ar 

rituāliem un tradīcijām, aizmirstot patieso lūgšanu, kas izriet no jūsu būtības dziļumiem, lai paceltos pie 

Manis mīlestības ceļā. 

49 Viss šajā laikā runā cilvēkam par spriedumu, un tomēr viņa cietā sirds paliek nesatricināma. Dabas 

spēki, sērgas, dīvainas slimības, ikdienas notikumi dažādās zemes vietās ir zīmes, kas vēsta par dievišķo 

taisnīgumu. Tomēr neviens īsti nelūdzas, un ļoti maz ir to, kas studē Manu praviešu atstātos vārdus. 

50 Jau no vissenākajiem laikiem viss, ko jūs šodien redzat, bija pareģots, un arī tagadējā laikā Es caur 

pirmo balss nesēju muti pravietoju notikumus, kas ļoti drīz piepildījās. 

51 Kurš no tiem, kas šobrīd dzird Manu Vārdu, novērsīsies no Manis? Tikai es zinu. 

52 Tie, kas tajās dienās meklēja Jēzu cerībā saņemt pasaules bagātības un laicīgās mantas, jutās 

vīlušies, kad ieraudzīja, ka Ķēniņš, par kuru viņu senči bija pasludinājuši, ka Viņš izglābs Savu tautu, bija 

bez kroņa, bez sceptera un bez troņa - ar tukšām rokām un kailām kājām. Viņi nespēja atpazīt Jēzū apsolīto 

Mesiju. Tagad padomājiet par visiem ceļiem, ko šīm dvēselēm nācās mērot, lai atgūtu mieru un žēlastības 

dāvanas, ko tās neizmantoja. Šodien viņi ir starp jums. 

53 Saprotiet, ka jūsu dvēsele nav dzimusi tajā pašā laikā, kad jūsu ķermenis, bet tā ir dzīvojusi 

dažādos laikmetos un šodien, sajutusi Manu klātbūtni, ar nepacietību nāk pie Manis un lūdz, lai Es ļauju 

tai dzirdēt Manu Vārdu līdz Manas manifestācijas noslēgumam. Viņa jūt, ka citā laikā viņa negribēja Mani 

dzirdēt un pat noraidīja Mani, un tagad viņa vēlas labot savu kļūdu. 

54 Jūs esat sapratuši, ka neviens pārkāpums nepaliek apslēpts no Manis, ka katra vaina ir jānovērš un 

katrs parāds jāatmaksā; bet jūs arī saprotat, ka šis taisnīgums izriet no dievišķās mīlestības, kas vēlas, lai 

jūs būtu pilnīgi, jo jūs esat tās bērni. 

55 Es neiznīcinu nevienu no Saviem bērniem, lai arī cik ļoti viņi Mani aizskartu; Es viņus paturu un 

dodu viņiem iespēju labot savu pārkāpumu un atgriezties uz ceļa, ko viņi bija atstājuši. Bet, lai gan es 

viņiem esmu piedevis, viņi saskaras ar savu darbu augļiem, un tieši tie viņus tiesā un norāda viņiem 

pareizo ceļu. 

56 Šīs pasaules lielās nācijas vēlas karu, pieprasa asinis, un tie, kas jūtas aizskarti, aicina atriebties, 

nesaprotot, ka viņi visi nenovēršami krīt uz vienu un to pašu bezdibeni. Viņi nevēlas saprast, ka vara, ko 

viņi ar tik lielu dedzību vajā, drīz vien pārvērtīsies par biķeri, kura saturs būs sāpes, izmisums un nāve. Bet 

tad, kad tie, kas alkst pēc varenības, tie, kas alkst pēc atriebības, būs tajā bezdibenī, kad viņi būs lielākajā 

bēdā, tad viņi varēs dzirdēt Manu balsi, kas tiem sacīs: "Mans miers ar jums!" Tajā mirklī tā kļūs gaiša 

visās dvēselēs, un viņu sirdsapziņa runās skaidrā balsī, un visi to dzirdēs. Cilvēkā sāksies gara cīņa pret 

materiālismu, un Manā mācībā viņš atradīs nepieciešamo gaismu, lai uzvarētu. 

57 Jūs bijāt vīlušies, jo Es jums nesniedzu materiālus dārgumus un bagātības, lai jūs glaimotu un 

tādējādi mudinātu sekot Man. Drīzāk dažiem no jums nāksies atstāt savu augsto dzīves līmeni, lai 

nolaistos līdz šo ļaužu, kas Mani klausās, pazemībai, un tas ir tāpēc, ka viņi ir Mani atpazinuši un 

gatavojas pamest savu tukšo dzīvi, lai vēlāk veltītu sevi uzdevumam pārdomāt Manu mācību un praktizēt 

to. 

58 Ja pirmie šīs pasaules iedzīvotāji, kas dzīvoja tikumībā, parādītos jūsu vidū, viņi jums liecinātu par 

to laiku cilvēci ieskaujošo mieru, nevainību un svētlaimi. Viņi varēja arī pastāstīt, ka nav sāpju, ka zeme ir 

kā mātes miesas un seja, ka starp radībām, kas to apdzīvo, valda tikai draudzība un brālība. Patiesi, šī 

planēta bija izrotāta kā debesu mājas. 
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59 Lai gan Es sūtīju dvēseles, pamatojoties uz Savu spriedumu, dzīvot šajā pagaidu galamērķī, Es 

tomēr vēlējos apvīt to eksistenci ar brīnumiem kā Savas mīlestības pierādījumu, lai bērns neaizmirstu savu 

Tēvu un lai tas atpazītu un arī mīlētu Viņu katrā Viņa darbā. Bet no tās pasaules, no tās bagātības, no tās 

tīrības, ar ko Es devu zemi cilvēkam, nekas nepaliek. Šī svētvieta ir apgānīta, radot neskaitāmas sāpes. 

Apzinieties, ko jūs esat padarījuši no šīs valstības, kuru Kungs jums ir devis, lai jūs tajā būtu kā prinči, 

kam Viņa gudrība un Viņa mīlestība būtu kā mantojums, kā pasaules īpašnieki, kuru, neskatoties uz visu 

jūsu zinātni, jūs vēl nepazīstat. 

60 Nevainojiet nevienu par to, ka viņš zaudējis žēlastību un mieru, kas iesākumā ieskauj šo dzīvi. 

Nevaino savus senčus, jo jūs esat pārbaudīti visos laikos un visās paaudzēs, un gandrīz vienmēr esat 

krituši. Tomēr Mana mīlestība un žēlastība vienmēr ir bijusi klātesoša jūsu dzīvē. 

61 Kāds savā sirdī saka: "Kungs, ja mūsu senči bija tie, kas grēkoja - kāpēc mums būtu jāuzņemas 

sekas?" Bet es jums saku: Ko jūs zināt par pirmo zemes iedzīvotāju pārkāpumiem? Kas jums saka, ka jūs 

neesat starp tiem, kas veidoja pirmās paaudzes? Pamodieties tagad, vērojiet un lūdzieties, saprotiet, ka 

nevis jūsu mīlestība, bet gan jūsu sāpes ir tās, kas attīrīs cilvēci un atgriezīs tai cieņu. Uz sagatavotās 

augsnes Es izkliedēšu Savas Mācības sēklu, ko Es šobrīd atklāju pazemīgiem cilvēkiem, kuri ir spējuši 

atpazīt Mani pēc Mana Vārda būtības un kuri spēj īstajā laikā nodot Labo Vēsti cilvēcei. 

62 Es gribu, lai mana Vārda piemiņa jūsos būtu neizdzēšama, lai tas dzīvotu, noturētos un vienmēr 

būtu jūsu atmiņā, un lai jūs to apliecinātu saviem līdzcilvēkiem ar saviem mīlestības darbiem. 

63 Es jūs sagatavoju taisnības laikā, lai jums būtu pierādījums Manai mīlestībai un lai jūs pēc tam 

nesūdzētos, sakot, ka jūs neko nezinājāt par to, kas jūs sagaida. Manu spriedumu izjutīs katra dvēsele, 

neviena no tām neizvairīsies no šī likuma, un Mana mūžīgā mīlestība uzvarēs katru kļūdu un stūrgalvību 

ļaunumā. Tumsa tiks izkliedēta, un katrā radībā paliks tikai gaisma. 

64 Rūpīgi studējiet šo pamācību, un jūs beidzot sapratīsiet, ka neviens nav pazudis uz labu, ka neviens 

nepaliek tālu no Manis un ka visas jūsu bēdas sasniegs Manu Garu un visi jūsu darbi tiks tiesāti. Bet es 

jums saku: Kad būsiet redzējuši Mani kā Tiesnesi no tuvu, jūs iepazīsiet Mani kā Tēvu un patiesi mīlēsiet 

Mani. 

65 Otrajā Laikmetā Es jums iezīmēju ceļu ar Savām Asinīm; tagad jums ir Mana Vārda dievišķā 

būtība, un ar tās palīdzību jūs izglābsieties un nonāksiet pie Manis. 

66 Tajā laikā cilvēki ar nocietinātām sirdīm neticēja Man, lai gan tie tieši redzēja Manus darbus. Kas 

notiks ar šodienas cietsirdīgajiem, kad Manas izpausmes vairs nebūs tik nozīmīgas? 

67 Attīriet savas sirds trauku no iekšpuses un ārpuses, lai no jūsu lūpām nāktu tikai būtiskā dzīvība un 

patiesība, un izlejiet tā saturu saviem brāļiem un māsām bez ierobežojumiem. Neesiet skopi un rīkojieties 

kā Es, kas kā visa īpašnieks jums visu dodu. Esiet Mani starpnieki jūsu līdzcilvēkiem un nenogurstoši 

strādājiet pie pasaules garīgās atjaunošanas darba. 

68 Vai jūs esat pārsteigti, ka jūsu Kungs tik ļoti rūpējas par jums, kas joprojām esat nepilnīgi? Iemesls 

ir tas, ka jūs piederat Man. Es jūs mīlu, un tāpēc esmu atnācis, lai jūs atrastu. 

69 Jūs Man jautājat, kāpēc jūsu miesa jums sagādā sāpes un jūsu sirdīs ir bēdas, kad Es jums saku, ka 

jūs mīlu. Uz to es jums atbildu: Tā kā Otrajā Laikā, lai gan nevainīgs, Es cietu jūsu dēļ, lai padarītu jūs 

cienīgus būt kopā ar Mani, jūs pašlaik nevarat zināt, vai jūs neciešat, lai ar saviem nopelniem palīdzētu 

citām dvēselēm, kuras nespēja atbrīvoties no grēka. Savos pārbaudījumos ņemiet Mani par piemēru, 

nedomājot par atalgojumu vai atlīdzību, ko jūs varat saņemt. Ņemiet vērā, ka jums vēl nav pietiekamu 

nopelnu, lai citi varētu saņemt piedošanu jūsu dēļ. Tāpēc Es jums dodu jaunas iespējas attīstīties uz augšu, 

lai jūs beidzot varētu iemantot to, kas jums ir apsolīts jau no laika sākuma - dvēseles mieru. 

70 Kāpēc jūs baidāties no pasaules un strādājat slepeni, lai gan Mans darbs ir skaļāks un tas tikai 

iedvesmo mīlestību un māca žēlsirdību? Jums vajadzētu justies laimīgiem, jo Es esmu izvēlējies jūs, lai 

dotu jums šo garīgo misiju. Negaidiet, kad pienāks vēl lielākas bēdas, lai apstiprinātu Manus 

pravietojumus, un nenododieties sava uzdevuma izpildei tikai bailēs no soda, jo, ja jūs tā darītu, jūs nebūtu 

mīlestības un ticības apustuļi. 

71 Patiesi es jums saku: tie, kas mani mīlēja un sekoja maniem norādījumiem, ir kopā ar mani. Tas 

nozīmē, ka viņi kļuva cienīgi apdzīvot Miera mājokli. 
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72 Iekšēji jūs Man sakāt, ka Mana Vārda saturs jums ir zināms, ka tas pēc būtības ir tas pats likums, 

ko Es jums esmu devis visos laikos, un patiesi Es jums saku, ka šis Vārds, ko jūs dzirdat caur Maniem 

balss nesējiem, nāk no tā paša avota kā tas Vārds, kuru Es liku jums dzirdēt caur Jēzus muti. 

73 Uzmanīgi ieklausieties mācībā, kas tika sākta agrākos laikos. 

74 "Vārds" ir grāmata, kas atvērās jūsu garīgās attīstības sākumā un kas nekad netiks aizvērta. 

75 Sekojiet Man cīņā, izprotiet Manu darbu un izturiet līdz galam, paļaujoties uz to, ka Mana gādīgā 

mīlestība jūs pavadīs, lai kur jūs dotos. Es gribu redzēt jūs vienotus un apbruņotus, jo Es ņemšu kalpošanā 

katru, kas būs kļuvis stiprs, lai padarītu viņu par Manas mācības vēstnesi. 

76 Katrs vārds, kas nāks no šo balss nesēju lūpām, piepildīsies, un katrs pravietojums, ko Mani 

izredzētie, kas ir vērojuši un lūguši, paliks pierakstīts un piepildīsies savā laikā kā pierādījums garīgajām 

dāvanām, ko Es esmu piešķīris šai tautai, un kā liecība par Mana vēstījuma patiesumu cilvēcei. 

77 Atveriet pagātnes grāmatu, tur ir jūsu vēsture. Lasiet to, apziņas gaismas apgaismoti, un jūs dziļi 

sajutīsiet Jaunās ēras patiesību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 97  
1 Mana, Skolotāja, mīlestība un Marijas mātišķais dziedinošais balzāms nolaidīsies uz jūsu brūcēm. 

Māte vienmēr ir ar Mani, lai apvienotu savu maigo pamācību ar mācību, ko Es jums dodu, un Viņa izpleš 

savu aizsargājošo apmetni pār šo cilvēci, kas iet tālu no ceļa, kuru Es iezīmēju ar Savu piemēru pie krusta. 

2 Ar cik lielu mīlestību es atgriežos pie jums pēc tam, kad Otrajā Laikā biju sists krustā un noraidīts. 

Es nāku kā Tēvs, kā Brālis, kā Skolotājs, kā Draugs. 

3 Tagad jūs esat tie, kas raud, jo jūsu gars dreb no Maniem piedošanas vārdiem. Bet šī raudāšana jūs 

šķīstīs un vadīs pa ceļu, pa kuru jums rīt būs jāiet kā Maniem mācekļiem. 

4 Patiesi Es jums saku: maz ir tādu, kas Mani ir dzirdējuši šajā laikā un nav sajutuši, ka viņu sirdis ir 

aizkustinātas. Tāpēc, kamēr vieni ar pilnu atdevi un pašaizliedzību nododas Manai kalpošanai, citi turpina 

klausīties Manī, gaidot, ka Es viņiem piešķiršu savu uzdevumu. Daži svētī Manu Vārdu pat vissmagākajos 

pārbaudījumos, bet citi vēršas pie Manis tikai tad, kad Es viņiem esmu vajadzīgs. Bet es viņus visus 

uztveru kā ļoti mīlētus mācekļus. Daži izmanto My 

mācības līdz pēdējam, jo viņi izprot šīs vēsts nozīmi. Tie būs stiprie, kad Mans Vārds vairs nebūs dzirdams 

šādā formā. Ir arī tādi, kuriem Manam pasludinājumam nav nekādas lielākas nozīmes un kuri ir 

apmierināti ar to, ka klausās Mani, un tādēļ viņi vieglprātīgi palaiž garām Manu pamācību nozīmi. Tie būs 

starp tiem, kas ilgosies pēc Manas žēlastības dāvanām šajā rītdienas laikā un kuru vidū parādīsies tie, kas 

mēģinās atjaunot Manas pasludināšanas, aizmirstot, ka Laikam, ko Es esmu noteicis Savām atklāsmēm, 

vienmēr ir bijušas laika robežas. 

5 Es jums saku, ka pat dievišķajām mācībām ir beigas. Vai Mozus neaizgāja, tiklīdz viņš atklāja 

Manu Bauslību savai tautai? Vai jūs neatceraties, ka es Jēzū devos uz debesīm cilvēku vidū, kad biju 

pabeidzis Savu misiju kā Skolotājs un Pestītājs, pēc tam, kad biju jums teicis: "Viss ir paveikts"? Tas pats 

ir arī šajā laikā: kad Mana Atklāsme būs nodota un sagatavotie prāti būs pārstājuši sludināt Manu Vēsti, un 

kad tie, kurus Es esmu nosaucis par "zelta spalvām", būs pierakstījuši Manu Vārdu un Mana Garīgā 

Pasaule būs nodevusi savu Vēsti, tad arī Es jums teikšu: "Viss ir paveikts". Tad šī balss apklusīs, un 

mācekļu priekšā iestāsies jauna ēra - gara dialogs ar garu. 

6 Lai neviens neņem vērā dienu, ko Mana griba ir noteikusi, lai tas notiktu. Tāpēc apzinieties, ka šis 

laiks tuvojas. Ēdiet un dzeriet patiesas dzīves maizi un vīnu, lai rīt ceļā jūs neciestu badu un slāpes. 

7 Šis ir gaismas laiks šai tautai, kuru es aicinu no dažādām vietām uz zemes. Starp cilvēkiem Es 

atklāju tos, kas Man sekos. Vieniem ir parādi pret Mani, citiem ir apsolīts mantojums. Tās ir dvēseles, 

kuras Es esmu sūtījis dzīvot uz zemes, lai tās iemiesotos miesā kā vīrieši vai arī kā sievietes, un šajos 

brīžos Es tās atrodu bērnu, pieaugušo un vecu cilvēku vecumā. 

8 Es meklēju dvēseles, no kurām veidoju Savu tautu, lai to apvienotu un sniegtu tai jaunas mācības, 

kas ļaus tai spert soli uz priekšu savā attīstības ceļā. 

9 Katru reizi Es esmu parādījis Sevi Savai tautai citādā veidā, lai pārbaudītu tās garīgo jūtīgumu. 

Tādējādi šajā laikā, kad Es atklāju Sevi caur cilvēka saprašanas orgānu, Es pārbaudu viņu ticību un 

garīgumu, kad saku viņiem: "Es esmu ar jums garā, kā Es jums apsolīju." 

10 Arī Otrajā Laikā Es pārbaudīju šo cilvēku ticību, kad caur Jēzu viņiem sacīju: "Es nāku no Tēva, 

bet, kas pazīst Dēlu, tas pazīst Tēvu". Daudzus gadsimtus pirms tam, Sinaja virsotnē, Es biju sacījis 

cilvēkiem: "Es esmu Jehova, tavs Dievs." 

11 Visos laikmetos jūs esat Mani gaidījuši, bet, kad vien Es esmu bijis pie jums, jūs neesat Mani 

atpazinuši, jo neesat pietiekami sagatavoti un garīgi apveltīti. Es jums saku: Lai arī kādā formā būtu Mana 

Klātbūtne, tā vienmēr saturēs patiesību un dievišķo dzīvības būtību. 

12 Es esmu jums teicis, ka esmu izmantojis dažādas formas, lai darītu Sevi zināmu pasaulei. Bet tās 

nebija maska, lai paslēptu Manu Garu no jums, bet gan lai Mani cilvēciskotu, lai Mani ierobežotu un 

tādējādi padarītu dzirdamu un taustāmu cilvēkiem. Tagad es jums saku, ka pirms sprieduma izdarīšanas 

jums vispirms ir jādzird šī balss, līdz iestājas jūsu pārliecības vai apgaismības brīdis, kad tā kļūst gaisma 

garā. 

13 Es zinu, ka jūs tiesājat balss nesējus, caur kuriem Es jums dodu Savu Vārdu, un ka jūs tos vērtējat 

kā netīrus, grēcīgus un nepilnīgus. Bet Es jums saku, ka Es nemeklēju vīriešus un sievietes, lai tie būtu 

šķīsti, gluži otrādi, Es meklēju grēciniekus, lai tos paaugstinātu caur Savu parādīšanos. Vai jūs domājat, ka 
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ir cilvēki ar tīru sirdi, miesu un garu, ar kuru starpniecību Man vajadzēja sevi darīt zināmu? Es jums saku, 

es tos nebūtu atradis pat bērnu vidū! 

14 Ja Es esmu atklājis Sevi cilvēkiem ar dažu cilvēku prāta orgānu starpniecību, tad tas ir tāpēc, ka 

cilvēks ir vislielākais darbs no visiem, ko Es esmu paveicis uz zemes, - ņemot vērā to, ka Es apveltīju viņu 

ar garu. Kādu labāku tulku par viņu Mans Gars varētu atrast, lai runātu ar cilvēci? Tas ir iemesls, kādēļ 

visos laikos cilvēks ir bijis Mans labākais līdzeklis, lai jums nodotu Manas Dievišķās domas. 

15 Šādā veidā Es esmu rūpējies par cilvēka garu ar bezgalīgu mīlestību un rūpēm, lai paceltu to uz 

Mūžīgā un Pilnīgā līmeni. 

16 Cilvēks tika ievietots Manas radības paradīzes vidū, lai viņš varētu priecāties par sava Tēva darbu, 

kļūt gudrības pilns un kā garīgi nobriedis cilvēks būt daļa no Mana Dievišķā Koncerta. Es padarīju mīļoto 

bērnu par zemes princi, dodot viņam varu pār sev pakļautajām būtnēm. Visu viņa ceļu izgaismoja Mana 

Gara gaisma, gaisma, ko jūs saucat par sirdsapziņu. 

17 Cilvēks savā garajā attīstības ceļā ir piedzīvojis brīnumus, taču viņš vēl nav pašā sākumā, jo viņam 

vēl daudz kas ir jāmācās. Saprotiet, ka, runājot jums par brīnumiem, es nedomāju tikai tos, kurus jūs vēl 

atklāsiet zinātnes ceļā, bet arī garīgās atklāsmes. 

18 Šis laiks, kurā jūs dzīvojat, ir pilns pārsteigumu un apgaismības jūsu garam - tas ir laiks, kad jūsu 

būtības dziļākajā iekšienē pamodīsies visas jūsu gara spējas un jūtas. Klausieties, pārdomājiet, izaugiet no 

bērniem mācekļiem par mācekļiem, mācoties no grāmatas, ko jums atklāj Mans Vārds. Pētiet dabu un 

kontemplējiet Visumu, kas arī uzrunā jūs ar Skolotāja balsi, jo Es esmu klātesošs visā. Vērojiet ar 

mīlestību vai vismaz ar interesi, un jūs atklāsiet, ka viss norāda ceļu uz patiesību. Jūs nekad neesat bijuši 

gatavi kā šodien, lai saprastu, ka viss liecina par Mani un ka visā ir Manas pēdas kā Dzīvības Autora 

neiznīcīgais zīmogs. 

19 Materiālzinātne jums ir atklājusi daudzus noslēpumus. Tomēr nekad negaidiet, ka zinātne jums 

atklās visu, kas jums jāzina. Arī tā laika cilvēku zinātnei bija savi pravieši, no kuriem cilvēki smējās un 

uzskatīja par trakiem. Bet pēc tam, kad to, ko viņi pasludināja, izrādījās patiesība, jūs bijāt pārsteigti. 

20 Ja šādā veidā piepildījās zinātnes praviešu vārdi - to, kuri pareģoja cilvēku zinātnes gaistošos 

augļus, - tad kā tad piepildīsies Dieva redzētāju pravietojumi, kad viņi jums pasludinās miera valstības 

nodibināšanu, kas būs neglābjama cilvēku sirdīs? 

21 Tagad zīlnieki pasludina jaunu pasauli. Viņi ir Mani sūtīti pravieši, lai jūs tos uzklausītu, un, ja jūs 

būtu sagatavojušies, studējot Manus vārdus un apsolījumus pagātnē, tad nekas no tā, ko Es jums esmu 

atklājis tagad, nebūtu jūs pārsteidzis. Bet Es esmu jūs atradis nogurušus, slimus un aizņemtus ar jūsu 

cilvēciskās dzīves lietām, tādēļ, pirms atklāt jums lielās gudrības mācības, Man vajadzēja jūs dziedināt, 

mierināt un iedvesmot uz labklājību un atjaunotni, lai liktu jums doties miera ceļā, kas bija vienīgais veids, 

kā jūs spētu pārdomāt garīgo dzīvi. 

22 Ir atlikuši tikai daži gadi, lai Es varētu būt ar jums kopā ar šo pasludinājumu, un jums ir jāizmanto 

Mani norādījumi. Manam garam laiks nepagājis, bet cilvēkam tas iet. Tāpēc izmantojiet šos gadus, kas 

jums tagad šķiet tik gari, bet kas ir īsi jūsu garam. Es apsolu izliet gudrības upes jūsu prātos, kas būs 

vienīgais, ko Es jums atstāju pēc Savas aiziešanas. Ne zeltu, ne vārdus, ne titulus Es jums neatstāšu, bet 

tikai Savas mācības. 

23 Šī sēkla jau sāk nest augļus jūsu vidū, jo, ja agrāk jūs izteicāt savu cieņu pret Mani materiālā veidā, 

tad šodien jūs cenšaties padarīt sevi garīgus, lai tuvotos patiesībai. 

24 Jūsu dvēselei bija jāiziet cauri sāpju tīģelim, lai jūs spētu spert soli uz priekšu garīguma ceļā un 

kļūt par pazemības un pacietības, spēka un ticības meistariem. No jūsu gara es sagaidu sapratni un cieņu 

pret citiem. 

25 Nesodiet savus līdzcilvēkus par to, kā viņi pielūdz Dievu. Patiesi, es jums saku, ka es vienīgais 

zinu, kā atklāt sirdīs ticības un mīlestības ziedus, kuru smaržu es saņemu kā labāko gara dāvanu. Tāpat arī 

tie, kas neatzīst Marijā dievišķo maternitāti, kura kļuva par sievieti, lai viņas jaunavas miesās Vārds varētu 

iemantot cilvēka veidolu. Arī viņa jūs ir mācījusi šajos laikos, jo pat Mātes sirdī bērniem nav noslēpumu. 

Patiesi, es jums saku, ka viņas kā Mātes balsi dzirdēs visa šī laika cilvēce. Manī jūs varat atrast visu veidu 

mīlestību, jo, no vienas puses, Es ļauju jums sajust Manu klātbūtni un Manu spēku kā Tēvs, no otras puses, 

Es ļauju jūsu būtībā ienākt mātes elpai vai dodu jūsu garam prieku dzirdēt Mani kā Skolotāju. 
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26 Ļaujiet šai sēklai dīgt jūsos, lai no jūsu būtības kodola varētu rasties visas jūtas, ko gars var un 

kam vajadzētu izpausties - gan pret savu Debesu Tēvu, gan pret saviem līdzcilvēkiem, mīlot cits citu. 

27 Vai varat iedomāties, kāda būs prieka sajūta garīgajā valstībā, kad beidzot visi, kas dzīvojuši grēkā, 

strīdējušies un plosījušies, mīlēs viens otru? Jūs nevarat iedomāties, kāds prieks būs jūsu Tēvam un kāds 

prieks būs garīgajā pasaulē. Mans Gars jūs radīja, lai jūs būtu ap Mani, jo Es biju viens. Bet Es jums liku 

mīlēt vienam otru un ar savu mīlestību piepildīt Mani ar laimi. 

28 Es esmu jūsu Tēvs, un Es alkstos un slāpstu pēc jūsu mīlestības, jo jūs esat novirzījušies no 

sirdsapziņas norādītā ceļa. Es radīju jūs, lai jūs mīlētu, bet jūs vēl pilnībā neredzat šo gaismu. Jūs esat 

samaitāti ar savām zemes ambīcijām, un, pat ja reizēm vēršat savas domas uz Mani un esat pateicīgi par 

Maniem labumiem, jūs neesat sapratuši, ka vislabākais veltījums, ko jūsu pateicība Man var sniegt, ir 

mīlestība starp brāļiem un māsām, par kuru Mana Doktrīna jums tik daudz runā. 

29 Mīļie mācekļi, kad jūs dzirdat Mani šādi runājam, jums šķiet grūti vai neiespējami būt Man 

tīkamiem; tomēr šīs šaubas nerodas no jūsu gara, bet gan no miesas, jo tā ir trausla. Savukārt gars ir radīts 

lieliem darbiem, kas ir cienīgi Tam, kas tam devis dzīvību. 

30 Es nesu jums šo mācību, lai jūs paceltu uz patiesu dzīvi. Tomēr apzinieties, ka cilvēku glābšana 

nenotiks vienā mirklī. Tāpat kā viņiem bija nepieciešams laiks, lai garīgi nogrimtu, viņiem būs 

nepieciešams arī laiks, lai atkal paceltos. Šo laiku, ko Es vienīgais varu viņiem atvēlēt, Es došu viņiem, lai 

viņi varētu atjaunoties, attīrīties un atjaunot visu, ko viņi ir iznīcinājuši sevī un savos tuvākajos. 

31 Lai gan šajā laikā Manu Vārdu dzirdēja tikai neliela daļa cilvēces, lai neviens nedomā, ka šie 

cilvēki bija izredzēti kā taisni, jo Es tos atradu grēcīgus tāpat kā visu cilvēci. Tomēr tā bija noteikts Manos 

padomos. 

32 Rīt, kad šī Vārda būtība būs sasniegusi visas sirdis, jūs uzzināsiet, ka Mana Derība ir dota visiem 

Maniem bērniem, un jūs atklāsiet, ka katrā Manā domājumā un katrā Manā mācībā ir bijis glāsts tiem, 

kurus Mans vēstījums sasniedz. 

33 Jūsu brūces ir sadzijušas, Mans balzāms bija jūsu sirdīs. Tagad klausieties Mani, jo drīz jūs 

dosieties pie tiem, kam arī ir sāpes dvēselē un miesā. Kurš gan varētu labāk saprast viņu ciešanas nekā jūs, 

kas esat tās pārdzīvojuši? 

34 Skolotāja dzīve padara skolēnus par skolotājiem, lai viņi ar savu gaismu, zināšanām un pieredzi 

varētu būt padomdevēji un ceļveži saviem līdzcilvēkiem. 

35 Mana mācība kopā ar dzīves mācībām liek dvēselei iemirdzēties sirdsapziņas spožumā, un cilvēka 

soļi kļūst gaiši. Kamēr šī gaisma nevar atspoguļoties uz āru ar labiem darbiem, pacilājošām domām un 

garīga satura vārdiem, tik ilgi cilvēkā ir jādzīvo vājuma, baiļu, egoisma un neuzticības sajūtām. Bet, kad šī 

gaisma sāks pārvarēt prāta tumsu, sāks atklāt savu būtību, tad sirdī iestāsies miers, parādīsies ticība un 

paļāvība uz dzīvi, un tā padarīs dvēseli stipru, lai tā varētu mierīgi pārvarēt grūtās stundas, lielos 

pārbaudījumus, ko ietver katrs liktenis. 

36 Mans Vārds ir Ceļš, tas ir Dievišķais Likums, kas ved jūs uz pilnību, tā ir gaisma, kas paceļ 

dvēseli, bet kas tika aptumšota, kad miesa ar savu nepiekāpību sevi apliecināja un neklausīja savas 

sirdsapziņas iekšējam aicinājumam. Bēdas dvēselei, kas padevusies miesas impulsam un ļāvusies 

apkārtējās pasaules ietekmei, nomainot savu līdera pozīciju pret bezpalīdzīgas būtnes pozīciju, kuru 

cilvēciskās kaislības un vājības dzen apkārt kā neauglīgas lapas, kad vējš tās bez virziena mētā apkārt. 

Cilvēks, kurš visvairāk mīl brīvību, baidās pakļauties Dievišķajai gribai, baidoties, ka Viņa Gars viņu 

pakļaus un atņems viņam daudzus cilvēciskus apmierinājumus, kas, kā viņš zina, ir viņam kaitīgi, un tāpēc 

viņš pamet ceļu, kas ved uz patieso dzīvi. 

37 Miesa baidās no cīņas ar garu un meklē veidu, kā to kārdināt ar pasaules baudām, lai nepieļautu vai 

vismaz aizkavētu tās atbrīvošanu. Redziet, kā cilvēkā ir viņa paša kārdinātājs! Tāpēc es esmu teicis, ka tad, 

kad viņš uzvar pats sevi, viņš ir uzvarējis cīņā. 

38 Daudz ko no tā, ko es jums saku šajā pasludinājumā, intuitīvi uztver bezgalīgi daudz cilvēku, jo 

tagad ir laiks, kad dzīve ar savām mācībām ir apgaismojusi daudzu dvēseles, likusi tām aizdomāties un 

mācīties ieklausīties sirdsapziņas balsī. Viņi ir ceļā uz patiesību un saprot, ka tas ir ceļš, kas ved uz mieru, 

patiesu brīvību un augstāko svētlaimi, kas sniedz dzīvi harmonijā ar To, kas jūs radījis. 

39 Rūpīgi studējiet Manu mācību, mācekļi, jo tāpat kā jūs esat redzējuši piepildāmies visu, ko jums 

pasludināja Pirmās ēras pravieši, tāpat jūs redzēsiet piepildāmies visu, ko Es jums pasludināju caur šo 
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balss nesēju muti. Ik uz soļa un dienu pēc dienas piepildās kāds no Maniem vārdiem, un jūs to pat 

neapzināties. 

40 Manam Vārdam ir jāaiziet no jūsu tautas, lai tam ticētu un paklausītu, kā tas notika ar Jēzu, kuram 

nācās pamest Nācaretes ciematu, kur Viņš pavadīja savu bērnību, lai atrastu ticību citās zemēs. 

41 Pēc 1950. gada Es jums vairs nedošu Savu Vārdu caur šiem balss nesējiem, bet tas tiks saglabāts 

sirdīs, kur tas baros ticību, un tās to nesīs citām tautām. 

42 Es izmantošu cilvēkus ar labu gribu un sirdīm, kas cenšas ievērot Manas mācības tīrību, lai šī 

mīlestības un piedošanas vēsts sasniegtu cilvēci. Tiem, kas iziet kā vēstneši, ir jāsniedz liecība par 

labestību savos vārdos un darbos, bet nekad tie nedrīkst nest rūgtumu. Viņu acis izlies asaras citu sāpju 

dēļ, un viņu tempļi kļūs balti, jo viņi cietīs savu līdzcilvēku dēļ. Viņi dzīvos un mirs, mīlēdami, piedodami 

un svētīdami, un sasniegs sava ceļojuma beigas bez rūgtuma, noguruma vai vilšanās. 

43 Trešā laikmeta māceklim savā dzīvē jāapzinās, ka garīgās sēklas augļi netiek pļauti uz zemes. 

Kāpēc tad daudzi no tiem, kas sauc sevi par Maniem mācekļiem, zaudē drosmi, sastopoties ar cilvēku 

nepateicību vai vienaldzību? 

44 Savā Vārdā Es esmu nesusi bezgalīgu labestību, lai tā jūs pavadītu visu jūsu dzīvi, jo Mans Vārds 

jūsu garā ir spēks, drosme, prieks mīlēt un kalpot. Labam māceklim nebūs no kā baidīties, un viņš ar 

prieku ies cauri grūtiem ceļiem un sāpīgiem pārbaudījumiem. Viņa acis, kas caur lūgšanu vienmēr būs 

modras, atklās lamatas, ko ienaidnieki liks viņam pie kājām. 

45 Es atstāju šos vārdus pierakstītus, un tie nonāks pie Maniem nākotnes mācekļiem, un, kad viņi tos 

pētīs, viņi atradīs tos svaigus, dzīvus, un viņu gars drebēs no sajūsmas, jo viņi sajutīs, ka tas ir viņu 

Skolotājs, kas šajā brīdī runā ar viņiem. 

46 Vai jūs domājat, ka viss, ko Es jums esmu teicis, ir domāts tikai tiem, kas Mani klausās? Nē, 

mīļotā tauta, ar Savu vārdu Es runāju par klātesošajiem un prombūtnē esošajiem, par šodienu, rītdienu un 

visiem laikiem, par mirušajiem, par dzīvajiem un tiem, kas vēl tikai piedzims. 

47 Jūs sakāt, ka Mans Vārds un Mans Darbs ir ļoti liels, bezgalīgs, bet jūs esat nolēmuši tos ierobežot 

ar saviem darbiem. Ak, ja vien jūs spētu sevi apbruņot, pārvarot materializāciju un paaugstinot savu 

dvēseli ar labiem centieniem pēc zināšanām un taisnīgas dzīves, kādus brīnumus jūs ieraudzītu! 

48 Jums šķiet smieklīgi, ka Es dažkārt caur balss nesēja muti jums dodu mācības, kas adresētas visai 

cilvēcei, jo jūs uzskatāt, ka jūsu pasaule ir bezgalīga un to cilvēku skaits, kas nepazīst Manu 

pasludinājumu, ir neizmērojams. Atbildot es jums saku, ka tad, kad runāju ar cilvēci, Es to daru ne tikai 

tiem, kas ir klāt, bet arī tiem, kas gaida laiku, kad beidzot dzīvos uz zemes. Bet ziniet, ka Manās acīs jūsu 

pasaule ir kā atoms, un to cilvēku skaits, kas tajā dzīvo, ir niecīgs salīdzinājumā ar visām garīgajām 

būtnēm, kas veido Manu valstību. 

49 Vai līdzekļi, ko Es esmu izvēlējies, lai darītu Sevi zināmu, jums reizēm šķiet pārāk nabadzīgi? Šī 

nav pirmā reize, kad Es kā Tēvs esmu izmantojis cilvēka prātu, lai jūs varētu dzirdēt Manu Vārdu, Manus 

uzdevumus un Manas atklāsmes. Šo līdzekli Es esmu izmantojis visos laikos, lai runātu ar cilvēkiem, un 

jums būtu jāapzinās, ka dievišķais Vārds vienmēr ir nācis caur pazemīgiem, vienkāršiem un šķietami 

neizglītotiem vēstnešiem. 

50 Mācies un strādā, mācekļi. Atcerieties, ka Es esmu neatlaidīgi klauvējis pie jūsu siržu durvīm, līdz 

jūs Man tās atvērāt. Dažreiz es ar jums runāju tēlaini, bet vienmēr ar tādu pašu vienkāršību, ar kādu jūs 

runājat. Tas ir tāpēc, ka Mans Vārds tagad izskaidro to, ko Es jums reiz devu līdzībās un ko jūs tādēļ 

nevarējāt saprast patiesajā nozīmē. Kāpēc staigāt pa tumšiem ceļiem, ja Es jums esmu parādījis gaišu ceļu 

ar Savu Vārdu? 

51 Tiem, kas Mani klausās, Es saku, lai tie atver acis šīs mācības gaismai, lai viņi varētu brīnīties par 

tās diženumu. 

52 Kad šī pasludināšana sākās caur pirmo balss nesēju prātu un Es runāju pirmajiem mācekļiem par 

to, kādu progresu gūs tie, kas nāks pēc viņiem, sakot viņiem, ka Mans Vārds tiks pilnveidots jauno balss 

nesēju lūpās, tie ļaudis nopūšas un apskauž tos, kas nāks pēc viņiem pie Skolotāja galda baudīt gatavus 

augļus. Patiesi Es jums saku, ka tas, ko Es jums pareģoju, ir tieši tas auglis, ko jūs tagad baudāt. Jo jūs 

zināsiet, ka Mans Vārds tagad sasniedz savu kulmināciju, izpaužoties jums šādā veidā. Līdz 1950. gadam 

ir atlikuši tikai daži gadi, un šī gada beigās Skolotājs no jums atvadīsies. 
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53 Nākotnē ar šīs mācības palīdzību Es panāksim, ka Mana vēsts sasniegs tos, kuri savulaik Mani 

nedzirdēja. Daži to saņems caur to cilvēku liecībām, kuri Mani klausījās; citi to saņems caur pierakstiem, 

bet vēl citi - caur intuīcijas un iedvesmas dāvanām. Tā piepildīsies pravietojums, ka šajā laikā Mans Gars 

izlies pār katru garu un visu miesu. 

54 Jūsu uzdevums ir bruģēt ceļu, novēršot šķēršļus un grūtības, atstājot žēlsirdības un mīlestības taku 

tiem, kas vēlāk iet pa šo ceļu, vēloties garīgi pilnveidoties. 

55 Cilvēces garīgā atmoda jau ir tuvu. Neesiet izmisumā, kad redzat, ka gadi paiet, bet cilvēku morāle 

nemainās uz labo pusi. Vērojiet, mācieties, strādājiet un māciet gaidīt. Vai jūs ticat Manam Vārdam? 

Neaizmirstiet, ka Es jums esmu teicis, ka ikviena acs Mani redzēs, ikviens prāts Mani sapratīs un ikviena 

mute runās par Manu Vārdu. 

56 Šis laiks tuvojas, bet ir nepieciešams, lai ļaudis, kas Mani klausās, būtu šķīsti no grēka un stipri 

ticībā, lai viņi varētu liecināt par Mani, kā Es liecināju par jums, kad atklājos caur jūsu saprašanas orgānu. 

57 Mani vārdi ir ierakstīti "Zelta grāmatā", lai pēc 1950. gada neviens neteiktu, ka viņam trūkst 

Manas izpausmes. Savās mācībās, kas ir domātas visiem laikiem, Es jums atstāju gudrību, norādījumus, 

pravietojumus, garīgo barību un dziedinošu balzāmu. 

58 Jums ir jāmācās lasīt Manu mācību grāmatā, lai tad, kad lasāt saviem līdzcilvēkiem, šie vārdi būtu 

caurstrāvoti ar dievišķo būtību un tie, kas klausās, piedzīvotu un sajustu to, ko jūs piedzīvojāt un jutāt, 

dzirdot Mani caur balss nesēju. 

59 Mācekļi, izdzēsiet no savām sirdīm rūpes, klausoties Manu mācību. Sajūtiet dievišķo svaidījumu 

un saglabājiet Manu spēku savā būtībā. Es vēlos redzēt tevi veselu, nekad slimu, raudošu vai vāju. 

60 Bieži vien jūs uzskatāt, ka Es jūs sodu, kad sāpes rada brūces. Bet es jums tikai mācu, jūs paši sev 

sagādājat ciešanas. Sen atpakaļ jūs bijāt aicināti veikt lielu uzdevumu, bet jūs neklausījāties Manā balsī. 

Bet tagad Es jums dodu zināt, ka tas miers, kuru jūs bieži meklējāt, bet neatradāt, tiks jums dots, pildot 

Manus Likumus. Redziet, kā tie, kas ir izpildījuši savu uzdevumu, ir veseli, brīvi no likteņa triecieniem. 

61 Es jums esmu teicis, ka jūs neesat nākuši uz zemes tikai vienu reizi, bet jūsu dvēsele ir pieņēmusi 

ķermeņa apvalkus tik reižu, cik nepieciešams tās attīstībai un pilnveidošanai. Tagad man jāpiebilst, ka tas 

ir atkarīgs arī no jums, vai mērķis tiks sasniegts īsākā vai garākā laikā, atkarībā no jūsu vēlmēm. 

62 Mana gaisma spīd visās vietās, kur dzīvo Mani bērni. Tātad arī zemi ieskauj šis spožums. Es jums 

vēlreiz saku, ka šis pravietojums tagad piepildīsies, ka katra acs Mani redzēs, katrs prāts Mani sapratīs un 

katra mute izrunās Manu Dievišķo Vārdu, tiklīdz dvēsele sevi sagatavos. To Es jums esmu pasludinājis, un 

tagad ir pienācis laiks, kad Mani vārdi piepildīsies. 

63 Cik daudz mācekļu un cik daudz bērnišķīgi ticīgu dvēseļu Otrajā Laikā izjuta ilgas būt klāt Manu 

apsolījumu piepildīšanā, piedzīvot un tieši pieredzēt to, kas notiek šodien. Šīs ilgas to piedzīvot mudināja 

viņus iekšēji sagatavoties un sasniegt lielāku pacēlumu. Tomēr tajā laikā viņiem netika dota iespēja redzēt, 

kā daži pravietojumi piepildās, jo tam bija paredzēts cits laikmets. 

64 Man bija jānāk tad, kad pasaule būtu materiālisma virsotnē, lai atklātu Sevi garā, runātu ar jums 

caur vīriešiem, sievietēm un bērniem un iemācītu jums pilnīgu vienotību ar Manu Dievišķību. 

65 Es gribu, lai jūs kļūtu par patiesības sējējiem, un tas izpaudīsies jūsu vārdos un darbos. Katram no 

jums tiks uzticēti daži uzdevumi, lai jūs visi piedalītos garīgajā misijā, kas Manam Darbam ir jāīsteno. 

66 Es esmu apsolījis šai tautai, ka tajā nebūs kara, ja Mani mācekļi sekos Manai mācībai. Kad viņi 

apdomā nesaskaņu un naida izraisītos postījumus citās tautās, viņi lūdz Mani, lai šeit, uz šīs zemes, netiktu 

izlietas asinis. Tad es tikai lūdzu viņus lūgties un vērot, lai viņi kļūtu cienīgi un šis apsolījums varētu 

piepildīties. Es negribu redzēt, ka tu raud. Ja valda netaisnība un jūs ciešat no to, kas jūs pārvalda, tirānijas 

un rupjības, nevaino Mani. Es esmu devis jums spēku darīt lielus darbus, kas pārvērtīs jūsu dzimteni par 

miera ieleju. 

67 Pravietiski ir pasludināts, ka daudzas tautas izzudīs. Šī ģimene, kas pārstāv cilvēci, redzēs, ka to 

plosīs spēcīgas vētras, un šajā apmeklējumā, pateicoties viņu dzīvai ticībai Man, izdzīvos tie, kas ir 

"vērojuši" un sagatavojuši savas dvēseles caur mīlestību. 

68 Izmantojiet šo laiku, jo tuvojas tiesas stunda un tuvojas 1950. gads. Tajā laikā daudzi no jums jau 

būs garā, bet citi vēl miesā, bet jūs visi tiksiet tiesāti. 

69 Tas būs sākums tam, ka visi cilvēki dosies pa dažādiem ceļiem uz garīgo pilnveidošanos. 

Zinātnieki Mani atpazīs un kļūs par cilvēku padomdevējiem. Viņiem atvērsies Gudrības grāmata, no kuras 
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viņi saņems ļoti lielas atklāsmes. Tikai tad gars pavērs cilvēka prātam ceļu uz patiesām zināšanām, un 

sirdsapziņa normalizēs cilvēku rīcību. 

70 Zeme būs tīra, un izdzīvojušie sekos Man ar tādu pašu dedzību kā Mani otrās ēras mācekļi. Bet jūs 

būsiet tie, kuros es atstāju pirmās garīguma sēklas. 

71 Kā Vispārējais Gans Es nenogurstoši meklēju Savas avis. Uz zemes cilvēci vadīs tie, kas ar 

mīlestību un pazemību sasniegs vislielāko garīgo briedumu. Īsts gudrais ir tas, kurš zina Manus likumus 

un pilda Manu gribu. Tādējādi Es ar bezgalīgu pacietību apmācīšu Savus mācekļus Trešajā Laikā. Es jūs 

mīlu, un tāpēc vēlos, lai jūs visi garā būtu lieliski. 

72 Neaizmirstiet Manus vārdus, bet, ja jūs nespējat saglabāt savā atmiņā visu, ko Es jums esmu teicis, 

tad tur būs grāmatas, kurās apkopotas Manas mācības, Manas šī laika atklāsmes un Manu mācekļu darbi. 

73 sajūtiet un paklausiet iedvesmai, ko Es jums sūtu, jo ikviens, kas ar šķīstu sirdi ceļas pie Manis, 

saņems Manu mierinājumu, viņa sirdī būs prieks, un Mans Dievišķais Vārds uzplauks uz viņa lūpām. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 98  
1 Es jums dodu vīnogulāju augļus, lai jūs barotu sevi ar Manu mīlestību, aizmirstot sāpes un mokas 

un sajūtot, ka, kamēr Es jums dodu Savu Vārdu, jūs dzīvojat kopā ar Mani miera mājā. Cilvēki, sajūtiet 

Manu Klātbūtni, izmantojiet šo laiku, un, ja tā laikā jūs vēlaties labot savus pārkāpumus, mācieties no 

Manis, jo Es jums dodu iespēju garīgi pacelties. 

2 Jūs, pieaugušie, un jūs, vecie vīri, nenožēlojieties par laiku, ko esat palaiduši garām, Mani 

nedzirdēdami; šodien jūs esat kopā ar Mani. Ja jūs Mani mīlat, tad īsā laikā jūs zināsiet Manu mācību un 

spēsiet to izmantot. Jūs jau esat uz ceļa un varat sākt savu uzdevumu, un jūsu ceļvedis būs jūsu 

sirdsapziņas balss. Es iesim jums pa priekšu, un nebūs neviena pārbaudījuma, lai arī cik grūts tas būtu, kas 

jūs nošķirtu no Manis. Ja tu Mani mīli, neatgriezies atpakaļ, jo tava ticība atspīdēs kā jauna rītausma, un tu 

zināsi ceļu, pa kuru tev būs jāiet gaismas apspīdētam. 

3 Vai esi gatavs sekot Man, pat ja tev nāksies ciest? Ja apkārtējie jums jautātu, vai jūs atbildētu un 

teiktu, ka esat Mani mācekļi un ka sekojat Man savas ticības dēļ? Vai jums pietiktu drosmes sniegt šo 

(ticības) apliecinājumu? Pārdomājiet to un atcerieties, ka, ja jūs esat Mani mācekļi, jums ir sevi pilnveidot, 

lai sniegtu patiesu liecību par Manu mācību. 

4 Es sūtīšu Savu vēsti visām tautām. Viss ir sagatavots, lai Mani nodomi kļūtu par realitāti, bet 

lielākais pierādījums, ko Es došu cilvēkiem par Savu spēku un Savu mīlestību, būs tas, ka viņu egoisms 

pārvērtīsies patiesā mīlestībā vienam pret otru. 

5 Ar mīlestību viņi paveiks lielus darbus. Neatkarīgi no rases vai dzimtas es aicināšu visus, lai dotu 

jums uzdevumu šajā darbā. 

6 Tiem, kas ilgojas pēc zināšanām un garīguma, Es saku: klausieties Manu Vārdu un atpazīstiet tā 

būtību. Lasiet lielo Dzīvības Grāmatu un studējiet, jo tajā ir mācība katram Manam māceklim. 

7 Taču sargieties no grāmatu lasīšanas, kurās Mans Vārds vai pravietojumi ir sagrozīti, kā arī no 

grāmatu lasīšanas, kurās dievišķās atklāsmes ir interpretētas sagrozīti. Neļaujiet viltus gaismai ienākt jūsu 

prātā. Ja vēlaties uzzināt patiesību, sagatavojieties iekšēji, un jūsu intuīcija un gara jūtīgums, ko vada 

sirdsapziņa, vienmēr atklās jums patiesību. 

8 Šo Grāmatu Es jums rakstu Trešajā Laikā - izmantojiet to un pareizi interpretējiet tās mācības, un 

jūs pieredzēsiet, ka tās gaisma izkliedē ēnas un ikviens noslēpums tiek noskaidrots. Tad jūs sajutīsiet 

Manu klātbūtni un jutīsiet Manu balsi savas dvēseles dzīlēs, kas uzrunā jūs un dod jums norādījumus. 

9 Atcerieties, ka jūs nevarat noslēpt nevienu darbu vai domu, ko es nezinu. Bet, ja jūs bieži kārdina 

pasaule, kas jūs vilina un iesaista važās, un dažkārt jums pietrūkst spēka noraidīt ļaunumu, tad patverieties 

pie Manis, lai jūs no Manas mācības mācītos izmantot to varu, ko Es jums esmu devis pār pasauli un 

miesu, un, kad būsiet uzvarējuši un atguvuši sirds mieru, jūs varēsiet turpināt savu darbu. 

10 Ja jums trūkst paraugu, vērsieties pie Manis un meklējiet to, kas jums nepieciešams Manī, un Es 

jums došu spēku, lai jūs sasniegtu mērķi, ko Es jums esmu norādījis. Ar kādu Tēvišķu prieku Es skatīšos 

uz bērnu, kas ņem Mani par paraugu un pagodina Mani ar saviem darbiem! Strādājiet nemitīgi cilvēku 

labā un pēc tam, kad būsiet paveikuši visu labo, uz ko esat spējīgi, nedomājiet par atlīdzību un negaidiet 

nekādu atlīdzību pasaulē. Atcerieties, ka tikai Es pazīstu jūsu darbus un zinu, kā tos novērtēt, lai dotu jums 

taisnīgu atlīdzību. Šādā veidā, pateicoties lielam darbam un patiesiem nopelniem, jūs sasniegsiet vietu, ko 

Es esmu paredzējis jūsu garam. 

11 Vīrieši un sievietes no tālām zemēm nāks pie jums un kļūs par Maniem mācekļiem. Bet, kad viņi 

jutīsies piepildīti ar Manu gaismu, viņi atgriezīsies pie savām tautām, pie savām nācijām, lai nestu Manu 

mācību saviem brāļiem. Tas pats notika Otrajā Laikā, kad daudzi ārzemnieki, kurus piesaistīja baumas par 

Jēzus brīnumiem, vērsās pie Manis, un, dzirdot Manu Vārdu un redzot Manus Darbus, viņi pārliecinājās 

par Manu Patiesību un, atgriezušies savās valstīs, apliecināja, ka Es esmu Mesija. 

12 Mūsdienās lielākā daļa cilvēku nāk pie Manis, jo sāpes liek viņiem meklēt līdzekli, ko viņi var 

atrast tikai Manā spēkā. Viņi sūdzas par savu nabadzību, neapzinoties visu, kas viņiem pieder garā. Viņu 

vienīgā nabadzība ir tā, ka viņi nav apzinājušies, ko viņi nes sev līdzi, un nezina, kādas garīgās dāvanas 

viņiem ir. Maz ir to, kas lūdz Man gaismu savam garam, vairums meklē Mani, lai lūgtu Man mazas lietas, 

kas pieder pie cilvēka dzīves, - tās, ko Es vienmēr dodu virsū pēc tam, kad esmu pārpildījis viņu garu ar 

Savu Tēvišķo mīlestību. 
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13 Viens pēc otra jūs saņemat zināšanas, kas jums atklāj gaismu, kuru jūs neredzējāt, lai gan tā ir 

jūsos. Šī gaisma ir jūsu sirdsapziņa. Tas, kurš spēj to atklāt un ieskatīties sevī šajā iekšējā spogulī, kļūst 

pazemīgs un uzreiz sajūt saikni, kas viņu vieno ar Radītāju. 

14 Daži domā, ka paši sevi pazīst, jo, zinot, cik daudz dāvanu cilvēkam piemīt garā, viņi uzpucējas 

nezinošo priekšā, iedomājas kaut ko par savu varenību, kļūst valdonīgi un visbeidzot iet bojā no savas 

augstprātības tumsas. Viņi nesaprot, ka sirdsapziņā dvēselei ir Dieva slepenā dārgumu krātuve un ka tajā 

drīkst ienākt tikai ar bijību. 

15 Pat šeit, starp Maniem darbiniekiem, - cik daudz ir tādu, kas, neizpratuši Manu mācību, uzskatīja 

sevi par augstākām būtnēm, apbrīnas un cieņas cienīgām, lai gan zināja, ka ir apveltīti ar garīgu dāvanu. 

Uz to es jums jautāju, vai jūs varat piekrist tam, ka augstākais gars ir iedomīgs par savām dāvanām, ja 

viņam ir jābūt pazemīgam un labdarīgam. 

16 Klusumā un savas dzīves vienkāršībā īstenojiet ikvienu Manu mācību, un jūs redzēsiet, ka jūsu 

dvēselē parādās gaisma, kuru jūs vēl nepazīstat, jo matērijas plīvurs un virspusība, kas jūs ieskauj, nav 

ļāvusi tai izpildīt uzdevumu, kas tai pienākas cilvēka dzīvē. 

17 Studējiet Manas mācības un nekļūdieties, lai jūs nekļūtu par upuri jaunam fanātismam, mēģinot 

atrast patiesību. 

18 Es esmu ceļš, kas aicina iet pa to, kurš to ir aizmirsis. Uz viņu ir izlieta Mana Vārda gaisma, lai jūs 

rīt varētu to mācīt un liecināt par to. Laiks paies, un daudzi nāks meklēt vienkāršās mājas, kurās Es sevi 

atklāju, lai jūs viņiem izskaidrotu, kādā veidā Es sevi parādīju Saviem jaunajiem mācekļiem, un brīnumus, 

ko Es darīju jūsu vidū. jūsu prātos paliks tikai atmiņas par Manu Vārdu un jūsu sirdīs tikai atbalss no 

Maniem dievišķajiem padomiem, bet saglabāsies arī raksti pēcnācējiem. Es jau gatavoju tos, kas nav 

dzirdējuši Manu Vārdu, lai atrastu ceļus, kas viņus aizvedīs pie Maniem mācekļiem un lieciniekiem. Cik 

daudzi raudās, jo nav Mani dzirdējuši! Bet tāpat arī es jums saku: Cik daudzi no tiem, kas Mani ir 

dzirdējuši, raudās, jo viņi nav strādājuši pie sevis! Un, kad viņi redzēs, ka Mans Vārds vairs neparādās, 

viņi pievērsīs savu skatienu tai vietai, kur balss nesējs sēdēja, lai pasludinātu Dievišķo Vārdu, un tad viņi 

redzēs tikai tukšumu. 

19 Gadi iet ātri, un drīz jūs Mani vairs nedzirdēsiet. Tādēļ Es jums saku: ļaujiet Man jūs dziedināt, 

glāstīt un mierināt, ļaujiet Man jūs mācīt. Es atnācu, lai jums atstātu aprīkojumu. Bet, ja jūs paliksiet vāji 

ticībā un gribā, jūs vienmēr jutīsieties slimi - un kas tad jūs dziedinās un mācīs kā es? 

20 Caur Savu Vārdu Es arvien vairāk tuvojos jums un tajā pašā laikā vedu jūs pilnīgā vienotībā ar 

Savu Garu. Pārdomājiet Manas izpausmes pagātnē, un jūs atklāsiet, ka Es vienmēr esmu meklējis veidu, 

kā darīt Sevi zināmu jūsu garam un sūtīt tam Savus vēstījumus kā liecību par jūsu Tēva dievišķo mīlestību 

pret jums. 

21 Šobrīd jūs piedzīvojat jaunu garīgās izpausmes formu, lai gan tā ir ļoti līdzīga tai, ko Es izmantoju 

iepriekšējos laikmetos. Tagad jūs atrodaties brīnišķīgā gaismas laikā, kad cilvēks var dzirdēt Mana Gara 

balsi, pateicoties daudzajām garīgajām dāvanām un spējām, kas viņam piemīt. 

22 Patiesi Es jums saku: gan sajūsmā, gan lūgšanā vai pat fiziskā miegā jūs varat saņemt atklāsmes un 

vēstījumus par garīgo valstību, ja vien zināt, kā kļūt tiem atvērti. Bet jums trūka sagatavotības un ticības, 

lai spētu izmantot šīs dāvanas, tāpēc man bija jāsagatavo redzētāji un pravieši, kas jums pasludina nākotni, 

kas jūs modina un pamāca, lai jūs modinātos un lūgtos. 

23 Vai jūs ticat, ka šis cilvēks, caur kuru Es daru sevi zināmu, ir tas, kurš jums dod Vārdu? Atklājiet 

tās nozīmi, un jūs sapratīsiet, ka ar jums runā jūsu Skolotājs. Vai jūs domājat, ka Dieva Gars ieiet balss 

nesējā, kamēr viņš runā? Arī tas nav taisnība. Es jums esmu teicis, ka Man pietiek ar Manas Gaismas 

staru, lai apgaismotu un iedvesmotu šos prātus, lai viņu lūpām uzliktu neizsmeļamu dziļas nozīmes vārdu 

plūsmu kā pierādījumu Manai Klātbūtnei un Manai Patiesībai neticīgo labā. Uzmanīgi klausieties Mani 

šajā laikā, un jūs būsiet stiprināti nākamajiem laikiem un pārbaudījumiem. 

24 Sagatavojiet savu sirdi, saviļņojiet savu garu un dariet savu prātu atvērtu, lai dzirdētu un ievērotu 

Manu Vārdu. 

25 Redziet, kā Garīgās pamācības grāmata atver savas lappuses, lai parādītu jums jaunu mācību. 

Vispirms apgūstiet vienkāršās mācības, lai rīt varētu īstenot praksē lielās mācības. Jums jāsaprot, ka, lai 

kļūtu par meistaru, vispirms ir jābūt māceklim. 
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26 Šodien jūs studējat pirmos vārdus, un caur tiem jūs pamazām saprotat šo mācību, jo lūgšanās jums 

ir garīga sadraudzība ar Mani, kad jūs Man sakāt: "Mācītāj, mēs ejam pa Tavu ceļu un lūdzam Tevi, lai Tu 

mūs pavadītu mūsu ceļā, lai pasargātu mūs no briesmām, jo ik uz soļa mūs apdraud pasaules kārdinājumi." 

Bet es jums saku, mācekļi: esiet stipri, izmantojiet savu varu, lai kontrolētu miesu. 

27 Es gribu jūs veidot par stipru un tikumīgu ģimeni, pilnu paklausības, kuru Es aplaistīšu ar Savu 

žēlastību un labumiem. 

28 Pienāks jūsu liecības stunda par Manu parādīšanos, un cilvēki, kas pēc savas dabas ir neticīgi, 

pieprasīs no Manis pierādījumus, lai ticētu. Bet tad Es viņiem sacīšu: Lūk, šie Mani mācekļi, kurus Es 

esmu ievedis jaunā dzīvē. Tie ir pierādījums Manas pamācības spēkam. Mans Vārds ir veidojis viņu 

prātus, un šodien viņi ir gatavi nest Manu mācību zemes tautām. Vai jūs vēlaties būt starp tiem, kurus Es 

varu izmantot kā Savas Patiesības lieciniekus? Tad sagatavojieties, mīļie strādnieki. Es uzticos jums. Es 

izmantošu jūsu mīlestību, lai darītu brīnumus tiem, par kuriem jūs Mani lūdzat, un ticības dzirksts, ko Es 

redzu jūsos, dēļ Es darīšu brīnumainus darbus. 

29 Šajā laikā jūs esat iztukšojuši ciešanu kausu, bet tas nav bijis par ļaunu, šīs sāpes ir bijušas kā 

labvēlīgs lietus, kas ir padarījis auglīgu Manu sēklu jūsu sirdīs un atklājis jums dažas jūsu būtības 

dziļumos apslēptas stīgas. 

30 Es jums esmu teicis, ka šobrīd jūs pārdzīvojat grūtu izpirkšanas laiku, jo jums ir parāds pret Mani 

un saviem līdzcilvēkiem, ko jūs tagad maksājat. Tas ir iemesls, kādēļ jūs klusējat un ar mīlestību pieņemat 

savu kausu, apmierinoties tikai ar to, ka lūdzat Man spēku, lai piepildītos Mana griba. 

31 Pasaulē jūs neatradīsiet sapratni, kas jums nepieciešama jūsu cīņās un dzīves pacēlumos un 

kritumos, jo sirdīs vēl nav īstas mīlestības un žēlsirdības. Bet jūs, stiprināti Manī, iesiet pāri ērkšķiem ar 

smaidu uz lūpām un mieru sirdī. 

32 Kāpēc Skolotājs jums tik daudz runā par sāpēm? Jo laiks, kuru jūs pārdzīvojat, ir tiesas laiks, un 

visas cilvēciskās būtnes nes smagu krustu. Paskatieties uz kara nomocītajām tautām; tajās nav nevienas 

sirds, kas būtu izvairījusies no ciešanām, jo pat trūkumā nonākušie bērni savā neaizsargātībā nav 

izvairījušies no Dievišķās Taisnības, kas palīdz cilvēkiem izpirkt grēkus un nomazgāt traipus. 

33 Visos laikos Es esmu sējis Savu sēklu cilvēku sirdīs un audzinājis to. Mana sēja šajā Trešajā 

laikmetā nebūs veltīga, jo sēkla uzplauks sirdīs. 

34 Neliela skaita siržu dēļ, kas sevi sagatavos, Es bagātīgi izliešu Savu žēlastību, lai liktu pamatus 

jaunai pasaulei. Es pacelsim jūsu garu, lai jūs saprastu, kāda ir jūsu līdzība ar Manu Dievišķību. 

35 Es, pasauļu un visu garīgo māju Kungs, kam visas radītās lietas paklausa, šajos brīžos jums saku, 

ka jūs, cilvēki, neesat dzīvojuši saskaņā ar Maniem likumiem, un tas ir izraisījis jūsu garīgo apstāšanos. 

Taču Mans Gars ar bezgalīgu pacietību gaida jūsu atgriešanos uz patiesā ceļa un jūsu pilnību. Neļaujiet 

Man vienam cīnīties par jūsu pestīšanu, neļaujiet garīgajai pasaulei strādāt bez jūsu līdzdalības. Nedariet 

nopelnu darbus tikai šķietami, bet centieties, lai jūsu darbos būtu patiesums un mīlestība. 

36 Tā kā jūs esat saņēmuši mīlestību jau kopš radīšanas brīža, jums ir arī jādod mīlestība. Ja Mans 

piemērs jums ir iespaidojis, tad arī jūs man līdzināties! 

37 Šajā laikmetā uz jums runā Dieva Vārds, kas ir mūžīgs, lai jūs vestu uz Gaismu. Es pazīstu dvēseli, 

kas apslēpta katrā no jums, un tādēļ Es vienīgais varu jums atklāt, ka citos laikos jūs jau esat bijuši 

liecinieki Manām izpausmēm cilvēcei. 

38 Vai nav tā, ka jums vairs nevajadzētu būt iesācējiem Manā mācībā? Vai jūsu Tēvam tiešām nav 

iemesla tā rīkoties, kad Viņš jūs aicina par Saviem lieciniekiem un mācekļiem un sagatavo jūs, lai nestu šo 

vēsti cilvēcei? 

39 Redzi, kā viss pāriet, izņemot Manu Vārdu. Redzi, kādas cilvēku paaudzes šodien apdzīvo zemi, 

bet rīt pazudīs. Redziet tautas, kas šodien paceļas un ir pilnas spožuma, kas, šķiet, ilgst mūžīgi, bet drīz jūs 

būsiet liecinieki to pagrimumam un sabrukumam. Viss cilvēciskais pāriet un beidz pastāvēt. Tikai Mans 

nemainīgais un mūžīgais Likums turpina spīdēt katrā sirdsapziņā. 

40 Jūs šo laiku saucat par Gaismas laikmetu, bet tas nav tāpēc, ka Mana Gaisma tikai tagad ir 

izgaismojusi cilvēka garu vai prātu - tā vienmēr ir spīdējusi katrā garā. Es esmu Dievišķā Zvaigzne, kas 

nekad neslēpjas. Bet, ja jūs šodien redzat, ka garīgā gaisma cilvēkos spīd kā nekad agrāk, tad tas ir tāpēc, 

ka, pateicoties savai attīstībai, viņi tagad spēj uztvert garīgās dzīves klātbūtni skaidrāk nekā agrāk. 
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41 Ja cilvēki vienmēr būtu dzīvojuši saskaņā ar Maniem likumiem, Manas jaunās atklāsmes nekad 

nebūtu viņus pārsteigušas. Ievērojiet, ka ikreiz, kad esmu nācis ar jaunu garīgu mācību, par to ir diskutēts, 

pret to ir cīnīts vai tā ir noraidīta. 

42 Bet pamošanās stunda tuvojas, un tad visur parādīsies cilvēku grupas, kas runās par jaunu atklāsmi. 

Viņus izmeklēs un tiesās viņu kaimiņi, kuri beidzot paziņos, ka pasaulē ir sācies svešu un nezināmu sektu 

sērga. Tieši tad jums vajadzētu lūgt par viņiem visiem un tajā pašā laikā pateikties par Mana Vārda 

piepildīšanos, jo, pateicoties mācībai, ko Es jums atklāju, jūs būsiet starp tiem, kas sapratīs visu šo 

izpausmju iemeslu. Taču jūs būsiet arī starp tiem, kam ir vislielākā atbildība pret cilvēci. 

43 Padomājiet, mīļie mācekļi, cik lielā mērā jums ir garīgi jāsagatavojas, lai jūsu sūtņi, kuriem ir jānes 

Manu atklāsmju gaisma, varētu sasniegt visas tās vietas, kur ir parādījušies cilvēki, kas ar savām 

garīgajām spējām ir pārsteiguši savus līdzcilvēkus. 

44 Jums būs liela cīņa, jo jūs neaprobežosieties tikai ar lūgšanu, garīgu apceri un labiem vēlējumiem, 

bet darīsiet arī žēlsirdības darbus. 

45 Nepietiek ar to, ka jūs sakāt: "Es ticu". Ar to nepietiek. Lai gan ticība ir absolūti nepieciešama, 

jums ir jāattīsta un jāpilnveido arī citas spējas, lai jūs nestu Manu Vārdu ne tikai ar savām lūpām, bet arī 

darbos. Lai Mana mācība spīdētu jūsu dzīves darbos, jums ir jāvelta daļa sava laika savu garīgo dāvanu 

studijām un attīstībai. Tā jūs pacietīgi izturēsiet pārbaudījumus, ar kuriem sastopaties savā ceļā, un katrā 

no tiem pielietosiet Manu mācību. Kad būsiet gatavi, jūs gūsiet augļus no savām pūlēm un vēlmes pēc 

garīgās atjaunošanās, un šī atlīdzība būs jūsu staltums cīņai, lai valdītu pār sevi un mīlētu savus 

līdzcilvēkus. 

46 Mācekļi, vairs neguļiet miegā, saprotiet, ka cilvēce drīz garīgi pamodīsies un neatradīs jūs 

nepietiekami sagatavotus. Es arī nevēlos, lai jūs dotos ceļā, pirms neesat apguvuši visu, kas nepieciešams, 

lai kļūtu par vienu no Maniem patiesajiem kareivjiem. Izmantojiet šos miera brīžus, kuros jūs saņemat 

Manas pamācības, un vienmēr staigājiet pasargāti no tā, ko tajos esat iemācījušies. Centieties arvien vairāk 

un vairāk iedziļināties atklātajās mācībās, bet nemēģiniet izprast to, kas jums līdz šim nav pateikts. 

47 Kad Elijas gars iedvesmoja Roka Rojasa prātu, pirmajiem šo manifestāciju lieciniekiem nebija ne 

jausmas par žēlastību, kas tiks dota nākamajām paaudzēm, uzklausot Manu Vārdu, ne arī viņi saprata, ka 

cilvēcei sākas jauns garīgais laikmets. Tas bija jūsu Skolotājs, kurš Savas mācīšanas laikā atklāja ļaudīm šī 

darba lielumu. Viņš bija tas, kurš lika viņiem saprast, ka sākas jauns, gaismas un krāšņuma pilns laiks. 

48 Cilvēka gars, kaislību vadīts haosā, domā, ka tikai dievišķs brīnums var glābt cilvēkus, no kuru 

sirdīm ir pazudis miers, jo tie zaudējuši cerību un ticību mīlestībai, taisnīgumam un cilvēcīgajam 

saprātam. 

49 Es vēlos piepildīt šo iekšējo tukšumu, ko cilvēki Man rāda savās dvēselēs, ar šīs mācības gaismu, 

kas šķiet jauna, bet patiesībā ir mūžīga. Šī mācība ienes gaismu garā un sirdīs, jo tā atklāj visu baušļa 

saturu, ko Es mācīju saviem apustuļiem: mīlēt vienam otru. Pašlaik es jums skaidroju šī augstākā dzīves 

noteikuma nozīmi, kura jēgu jūsu intelekts nav aptvēris, un tas ir tāpēc, ka Kristus Vārds daudziem 

cilvēkiem šajā laikā ir bijis miris vārds. Bet viņi nezina, ka tā dzīvo visu cilvēku sirdsapziņā un ka savā 

laikā tā pilnā krāšņumā pacelsies no to pašu siržu dziļumiem, kas pirms tam tai bija kā kaps. 

50 Vai jūs ticat, ka pildāt Manu bausli mīlēt vienam otru, ja jūs egoistiski aprobežojaties ar savu 

ģimeni? Vai reliģiskās kopienas uzskata, ka tās pilda šo augstāko bausli, ja atzīst tikai savus ticīgos un 

noraida tos, kas pieder pie citas sektas? Vai var lielās pasaules tautas, kas lepojas ar civilizāciju un 

progresu, apgalvot, ka tās ir guvušas garīgu progresu un ievērojušas Jēzus bausli, ja visas viņu pūles ir 

vērstas uz to, lai sagatavotos brālības karam? 

51 Ak, jūs, cilvēki, nekad neesat novērtējuši Mana Vārda vērtību un nekad neesat gribējuši sēdēt pie 

Tā Kunga galda, jo tas jums šķita pārāk pazemīgs! Taču Mans galds turpina gaidīt jūs ar dzīvības maizi un 

vīnu jūsu garam. 

52 Neviens nevarēs teikt, ka Es jūs saucu pie atbildības par Manu nāvi. Tiklīdz tu saproti, ka vēl neesi 

patiesi nožēlojis savus grēkus, un jau Mana roka, tā pati, kuru tu caurdūris pie krusta, atkal klauvē pie 

tavām durvīm. Saprotiet, mācekļi, ka tā ir Mana mīlestība, kas aicina jūsu garu. 

53 Manai mīlestībai tevi jāuzvar, man nav citu ieroču. Ja jūs domājat, ka Es izmantoju arī sāpes, lai 

jūs saliektu un uzvarētu, jūs maldāties. Jūs radāt sāpes un ar to palīdzību paši sevi tiesājat. Es esmu Tas, 

kas jūs glābj no ciešanām un nāves. 
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54 mācekļi, Es atstāju jums vēl vienu no savām mācībām. Bet tie, kas zina, kā sevi iekšēji sagatavot, 

būs tie, kas dziļāk izjutīs Manu Klātbūtni, lai gan Mana žēlastība tiek izlieta uz visiem vienādi. Tos, kas 

nav sajutuši garīgo pilnību, klausoties Manu Vārdu, Es mudinu sagatavoties, lai viņi varētu izbaudīt 

dievišķo būtību un izmantot šo vēstījumu, pirms beigsies Mana parādīšanās jūsu vidū. Atcerieties: ja šī 

stunda pienāks, bet jūsu sirds nebūs patiesi paēdusi un pabarota, jūsu ticība nebūs liela cīņā un jūsu 

mīlestība nespēs degt, kad jūs liecināsiet par Manu patiesību. 

55 Patiesi, es jums saku: Es negribu sāpes jūsu sirdīs, nedz arī vēlos, lai man būtu jādzird jūsu nožēlas 

vārdi. Es ilgojos, lai tad, kad Es pēdējo reizi caur šo mutvārdu jums došu Savu Vārdu, jūs man sacītu: 

"Mācītāj, mēs esam šeit, lai notiek ar mums pēc Tavas gribas!" 

56 Manas gaismas nevienam netrūkst. Papildus Savai mācībai Es runāju ar jums caur jūsu sapņiem, 

kurus jūs saucat par atklāsmēm, jo jūs zināt, ka tajos Es jums atklāju dziļas mācības, kuras jūs nevarētu 

uzzināt citādā ceļā. Bet saprotiet, mācekļi, ka visas zināšanas, kas nāk pie jums no Manis, ir atklāsme. 

Nepiešķirojiet nozīmi tam, kādus līdzekļus vai formu Es izmantoju, lai sniegtu jums Savus vēstījumus. 

57 Taisnīgi Es jūs esmu aicinājis par gaismas bērniem, bet lielākā daļa no jums grib iet savu ceļu 

gluži akli - ne tāpēc, ka ceļš ir tumšs, bet tāpēc, ka jūs gribat aizvērt acis patiesībai. Vai jūs vēlaties gaidīt, 

kamēr citi, kas pat nav dzirdējuši šo Vārdu, pamodīsies pirms tiem, kas ir dzirdējuši Manu balsi? Būtu 

skumji, ja tie atbrīvotu Manus jaunos mācekļus no viņu kļūdām. 

58 Tagad Es iepazīstinu Trešās Ēras praviešus ar viņu garīgajām dāvanām, lai viņi varētu pasludināt 

šo Labo Vēsti cilvēcei. Bet viņiem jāzina, ka viņiem ir jāiegūst garīgums, lai šīs dāvanas varētu izpausties 

viņos. 

59 Klausieties Manas pamācības, mācekļi, nēsājiet tās savās sirdīs un, kad esat mājās, studējiet un 

izziniet tās, lai nākamajā dienā, kad atsāksiet savu dzīves cīņu, varētu īstenot Manas pamācības praksē. 

60 Nav tāda jūsu eksistences brīža, kas jums nepiedāvātu piemērotu iespēju piepildīt Manu likumu. 

Negaidiet tikai uz lieliskām iespējām, lai varētu pielietot Manu mīlestības mācību. 

61 Pārdomājiet: ja jūsu koncentrēšanās, klausoties šo Vārdu, nebūs tik intensīva, kā to prasa šis 

Vārds, un ja jūsu prātam trūks uzmanības, kas tam nepieciešama, lai pievērstos Manai mācībai, tad jūsu 

sirds nespēs ievākt sēklu, kas tai būs jāsēj rīt un kuras augļus jūs pļausiet mūžībā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 99  
1 Esiet sveicināti, mācekļi, pie Debesu galda. Izbaudiet garšīgo ēdienu, ko Es jums nesu Savā Vārdā. 

Kā zaglis, kas ienāk miega kambarī, Es esmu ienācis jūsu sirdī un atklāju, ka jūs esat izsalkuši pēc 

garīgām zināšanām. 

2 Nevienam nevajadzētu būt pārsteigtam par Manu klātbūtni. Jau caur Jēzu Es jums norādīju 

notikumus, kas vēstīs par Manu parādīšanos kā Patiesības Garu. Es jums arī teicu, ka Mana atnākšana 

notiks Garā, lai neviens negaidītu materiālas izpausmes, kas nekad nenotiks. Padomājiet par jūdu tautu, kā 

viņi joprojām gaida Mesiju, bet Viņš nenāk tādā veidā, kā viņi gaidīja, jo īstais jau bija pie viņiem, bet viņi 

Viņu neatpazina. Cilvēce, vai jūs nevēlaties atzīt Manu jauno izpausmi, lai turpinātu gaidīt Mani saskaņā 

ar saviem uzskatiem, nevis saskaņā ar to, ko Es jums apsolīju? 

3 Pamodieties no miega un kļūstiet par gaismas bērniem, jo Es nesu jums dievišķu sēklu, kas jums 

dāvās mieru un dzīvību, un Es vēlos, lai jūs sāktu to sēt. 

4 Negaidiet ilgāk, lai noticētu Manam aicinājumam. Ņemiet vērā, ka lielajā kaujā, kas jums ir 

pasludināta, spriedums būs jūtams. Es gribu, lai jūs būtu labi bruņoti kareivji šajā cīņā, gatavi ar saviem 

mīlestības darbiem ienest ticību vājās sirdīs. 

5 Cilvēki, aizbaidieties no bailēm no savu līdzcilvēku viedokļiem, jo ne viņi jums dos mieru, ne viņi 

jūs ievedīs Apsolītajā zemē. Nebīstieties, cilvēki, neatlaidīgi sekojiet Man šajā ceļā. Jo cilvēces tiesas 

stundā jūs no sirds nožēlosiet, ka neesat bijuši uzticīgi, ka neesat iedrošinājušies ar Manām pamācībām, ka 

neesat mācījušies atrisināt lielos pārbaudījumus saskaņā ar Manu Likumu. Uzvara piederēs neatlaidīgajiem 

un uzticīgajiem. 

6 Mana glābšanas laiva ir parādījusies visdziļākajā vētrainākajā naktī. Nāciet pie Viņa visi, kas 

baidāties nogrimt grēkā kā atkritēji, kas pazaudējuši savu ceļu. 

7 Prāta aptumšošana, ticības trūkums, patiesības nezināšana ir tumsa garam, un tādēļ cilvēce šodien 

atrodas uz kļūdaina ceļa. Kā ir vairojušies tie cilvēki, kas dzīvo, nezinot vai negribot zināt, kur viņi dodas! 

8 Es zināju, ka cilvēkiem pienāks šāds sāpju, apjukuma, nedrošības un neuzticības pilns laiks. Es 

apsolīju jūs glābt no šīs tumsas, un es esmu šeit: Es esmu Patiesības Gars. Kāpēc jūs atkal vēlaties Mani kā 

cilvēku? Vai jūs neatceraties, ka Es nomiru kā cilvēks un teicu jums, ka gaidīšu jūs Savā Valstībā? Ar to 

es liku jums saprast, ka dvēsele ir mūžīga, nemirstīga. 

9 Tas bija Dievišķais Gars, kas runāja caur Jēzus muti un ar Savām asinīm apzīmogoja jūsu 

pestīšanas cenu. Kāds bija jūsu spriedums? Lai dzīvotu, lai vēlāk redzētu Mani kā gaismu ceļā pāri savai 

sirdsapziņai. Es devu jums pierādījumus par Savu nemirstību un ietērpju jūs Savā piedošanas apmetnī, lai 

jūs saprastu, ka Golgātā izlietās asinis bija visaugstākā mācība, kā pildīt mīlestības misiju, lai sasniegtu 

mieru mūžībā. Tādēļ Es jums saku, ka jums pašiem ir jāsasniedz sava svētlaime. 

10 Es esmu jūs nosaucis par izraēliešiem, jo jūsu gars nāk no tās sēklas, kuru Es uzticēju to cilvēku 

dibinātājiem, kurus sauca par "Dieva tautu". 

11 "Izraēla" bija vārds, ko Es devu Jēkabam un viņa pēcnācējiem. Kāpēc šis vārds vēlāk tika 

izmantots, lai apzīmētu rasi, lai gan tas attiecas tikai uz garīgajām misijām? 

Es iedvesmoju patriarhus un praviešus saukt šo tautu par Dieva tautu. Vai jūs zināt, kāpēc? Jo starp visām 

citām zemes tautām viņi atnesa pasaulei garīgo misiju. Kamēr vienas tautas savās rokās turēja zinātni, citas 

- mākslu, bet vēl citas - cilvēciskos likumus, šī tauta nāca ar Garīgo likumu, Sirds Mācību, Mūžības 

Gaismu. Kamēr citas tautas pasaulei deva filozofus un zinātniekus, šī tauta tai deva praviešus, kuri 

cilvēkiem deva dievišķus vēstījumus, patriarhus, kuri ar savu dzīvi mācīja ceļu pie Dieva, apustuļus, kuri 

dzīvoja un mira kā patiesības liecinieki, un galvenokārt Dievišķo Skolotāju, kurš kļuva par cilvēku Izraēla 

tautas klēpī un nesa cilvēkiem visaugstāko debesu vēsti. 

12 Tāpēc šī tauta tika saukta par Dieva tautu, lai gan Es jums saku, ka visas tautas ir Manas un Es tās 

visas vienlīdz mīlu, tomēr katra no tām nes uz zemes savu misiju. 

13 Šo garīgo sēklu es radīju, lai tā parādītos pasaulē šajā laikā. Tā parādīsies izkaisīta cilvēces vidū - 

nevis kā rase vai cilšu veidā, bet gan visās rasēs, jo Izraēla pamatā ir gars, un garīgais ir augstāks par 

cilvēcisko. 

14 Mani ļaudis atkal parādīsies ar misiju nest gaismu garam. Tās garīgās spējas ieplūdīs cilvēka dzīvē 

kā visos laikos. Mani pravieši, vēstneši un mācekļi (vienmēr) ir nesuši cilvēkiem gaismu un mieru. 
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15 Jūs, kas Mani dzirdat, noteikti saprotat šīs mācības. Taču neapmierinieties ar to izpratni; jums 

jāturpina īstenot savu mūžīgo likteni - apgaismot savu līdzcilvēku garīgo ceļu. Izpildiet savu misiju, un 

atkal jūsos iemirdzēsies gaisma, kurai vienmēr jābūt klātesošai Dieva tautā. 

16 Redziet, kā jūsu gars ir paredzējis laiku, kurā tas tagad atrodas, un ir pasteidzies ar vēlmi pēc Manu 

apsolījumu piepildīšanās. Jūsu sirds neko nezināja par Manu atnākšanu, jo šajos laikos cilvēce maz vai 

vispār nepievērš nekādu nozīmi Maniem pravietojumiem, bet gars šo Vārdu glabāja savā dziļākajā 

dziļumā. 

17 Jūsu sirds bija aizmigusi, bet, kopš jūs dzirdējāt Manu pirmo Vārdu vai Manu pirmo Mācību, tā 

pamodās, un, kad tā saprata patiesību, tā uzreiz saprata, ka dvēseles ir nākušas uz zemi, lai pildītu dievišķo 

misiju, nevis lai katrs rīkotos pēc savas gribas. Tas, kurš ir piedzīvojis šo atmodu, soli pa solim seko Man 

un veido sevī svētnīcu. 

18 Mans mīlestības vārds ir dots visai izredzētajai tautai. Atsvaidziniet sevi ar to, mācekļi. Ja reizēm 

es jūs laboju un pat tiesāju, tad rūpīgi pārdomājiet šīs mācības, lai katrs varētu ņemt pie sirds to, kas viņu 

skar. Nepriecājieties, kad Es pārmetu jums pārkāpumu, ko jūs nebūtu izdarījuši, kaut arī jūs zināt tos, kas 

to izdarījuši. Jo tajā brīdī jūsu sirdsapziņa atgādinās jums to mācību, kurā Es jums sacīju: "Neuzlūko 

mutuli sava brāļa acī, pirms tam neatzīstot, ka tu pats velc sev līdzi baļķi." 

19 Atcerieties, ka jūs visi veidojat Manu apustuļu pulku, kurus Es rīt sūtīšu liecināt par Manu Vārdu, 

un ka jums jau tagad jāsāk mīlēt vienam otru. Vai jūs nedomājat, ka Mana pasludināšana caur jūsu 

saprašanas orgānu ir ļoti svarīga? Vai arī jūs domājat, ka tā ir viena no daudzajām sektām, kas rodas 

mūsdienās un sludina pasaules pestīšanu, bet pēc tam atkal pazūd, neatstājot nekādas Mana miera pēdas? 

20 Novērojiet, kā šī sēkla, lai gan jūs par to slikti rūpējāties, nemirst, redziet, kā tā ir pārvarējusi 

tumsu un lamatas, šķēršļus un pārbaudījumus un turpina dīgt un attīstīties dienu pēc dienas. Kāpēc šī sēkla 

nemirst? Jo patiesība ir nemirstīga, mūžīga. Tāpēc jūs redzēsiet, ka tad, kad šī mācība dažkārt šķietami 

izzudīs, tas būs tieši tad, kad uzziedēs jauni un sulīgi dzinumi, lai palīdzētu cilvēkiem spert vēl vienu soli 

uz priekšu garīguma ceļā. 

21 Nedomājiet, ka tas ir noticis tikai šajā Trešajā laikmetā, nē, pat Otrajā laikmetā pēc tam, kad 

Skolotājs un Viņa mācekļi ar savām asinīm bija apūdeņojuši sēklu, ko tie sēja cilvēku sirdīs, bija brīži, kad 

šķita, ka Kristus mācība no pasaules ir pazudusi. Cik daudzi mūsdienās un mūsdienās ir beidzot 

svārstījušies savā ticībā un apšaubījuši to patiesību, kas iepriekš bija viņu bāka un likums, uzskatot Jēzus 

un to, kas Viņam sekoja, upurēto nāvi par nevajadzīgu. Tad Man vajadzēja tikai sūtīt pasaulē jaunus 

kalpus, lai novērstu visas nepatiesības, ko cilvēki bija pievienojuši Manai mācībai un ar kurām viņi to bija 

izkropļojuši, un sēkla atkal sadīgusi un nesusi ziedus un augļus. 

22 Es jums mācu šos sakarus, lai jūs nepiederētu pie tiem, kas slēpj Manu patiesību, sagroza Manu 

mācību vai zaimo Manu likumu, bet gan pie tiem, kas ar visu sava gara mīlestību kopj sēklu, kuru Es jums 

esmu uzticējis, kas ir tā pati, kurai pēc Manas gribas vienmēr vajadzētu uzplaukt cilvēku sirdīs - kā 

mīlestībai cilvēku starpā. 

23 Skolotāju, kas bija ar jums pasaulē, jūs varat saukt par "rabīnu no Galilejas", jo tajā zemē Viņš 

kļuva par cilvēku. Bet par Skolotāju, kas šodien nāk pie jums neredzams, lai gan tas ir tas pats, jūs nevarat 

sacīt, ka Viņš ir no Galilejas, jo es nāku Garā. 

24 Manas jaunās mācības ir apstiprinājums tām, ko Es jums devu Otrajā Laikā, bet tās ir vēl 

tālejošākas. Atcerieties, ka toreiz Es runāju uz cilvēka sirdi, bet tagad Es runāju uz garu. 

25 Es nenoliedzu nevienu no Saviem vārdiem, ko Es jums devu pagātnē, gluži otrādi, Es tos pienācīgi 

piepildīju un pareizi interpretēju. Tāpat arī farizejiem, kas uzskatīja, ka Jēzus grib iznīcināt Bauslību, es 

sacīju: "Nedomājiet, ka Es esmu nācis Likumu vai praviešus likvidēt, gluži otrādi, Es nāku tos piepildīt." 

Kā gan es varētu noliegt šo Bauslību un pravietojumus, jo tie ir pamats templim, kas bija jāceļ cilvēku 

sirdīs trīs gadsimtos, un pasludinājums par Manu nākšanu pasaulē? 

26 Kamēr vien cilvēki saglabās savu aklumu un neziņu, tik ilgi viņi būs iemesls tam, ka Dievam, kas 

ir Tēvs pāri visam, ir jācilvēcina, jāierobežo un jāsamazina Sevi attiecībā pret Saviem bērniem, lai Viņš 

tiktu saprasts. Kad jūs ļausiet Man parādīt Sevi jūsu priekšā godībā, kādā jūs Mani ieraudzīsiet? 

27 Jums ir jābūt lieliem, lai spētu iedomāties Manu varenību, un tieši tādēļ Es atkal un atkal nāku, lai 

dāvātu jums garīgo varenību, lai jūs varētu piedzīvot bezgalīgo prieku no sava Tēva iepazīšanas, no Viņa 

mīlestības sajūtas, no Dievišķā Koncerta, kas skan pār jums. 
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28 Šī ir Trešā reize, mīļie mācekļi, un tādēļ jums ir jāpievieno vēl viena iepriekšējām mācībām. Jums 

daudz jāmācās, bet esiet mierīgi, jo šī laika mācība palīdzēs jums labāk izprast pagātnes mācības. Tāpat 

bija arī ar tiem, kas sekoja Mozus bauslībai, studēja praviešus un līdz Jēzus atnākšanai nesaprata mācību 

būtību. 

29 Tā vietā, lai dziedātu psalmus savam Tēvam Pirmajā Laikā, šodien jūs uzturat garīgu kopību ar 

garīgu lūgšanu palīdzību. 

30 Cik lēni cilvēce virzās uz Dieva pielūgsmes pilnību! 

31 Ikreiz, kad es nāku pie jums ar jaunu mācību stundu, tā šķiet pārāk tālu priekšā jūsu attīstības 

līmenim. Bet saprotiet, ka Es jums dodu šo laiku, lai jūs to varētu izmantot, kamēr tas ir spēkā, un iekļaut 

to savā dzīvē. 

32 Ikreiz, kad nāve izbeidz jūsu miesas apvalka pastāvēšanu, tā ir kā atpūta dvēselei, kas, atkal 

iemiesojoties, atgriežas ar jauniem spēkiem un lielāku gaismu un turpina mācīties to dievišķo mācību, 

kuru tā nebija pabeigusi. Šādā veidā gadsimtu gaitā jūsu dvēsele - kvieši - nobriest. Es jums esmu daudz 

ko atklājis par garīgo dzīvi, bet Es jums saku, ka tagad jums nav jāzina viss, bet tikai tas, kas ir būtiski, lai 

jūs varētu ierasties mūžīgajā mājvietā. Tur es jums pastāstīšu visu, kas jums ir jāzina. 

33 Lai atklātu jums jaunas mācības šajā laikā, Es atklāju gaismas un gara laiku ar Savu manifestāciju 

caur neizglītotu un nezinošu, bet vienkāršu cilvēku prātiem. Rīt, kad būsiet sapratuši un pielietojuši Manas 

pirmās mācības, jums būs gara dialogs ar garu, kas ir augstākais mērķis, uz ko jūs varat tiekties. Taču 

paies laiks, līdz šī saziņas forma izplatīsies starp cilvēkiem, un jūs nezināt, cik gadsimtu paies, līdz tā tiks 

pilnveidota. 

34 Visos laikos Es esmu meklējis veidu, kā runāt ar jums, lai padarītu Sevi dzirdamu un saprotamu, 

bet jūs ne vienmēr esat bijuši noskaņoti vai gribējuši sadzirdēt dievišķo balsi. Ņemot vērā jūsu 

piezemētību uz zemes, Man vajadzēja padarīt Sevi par cilvēku un padarīt Sevi uztveramu jūsu maņām, lai 

jūs varētu sajust, lai dāvātu jums Savu izpausmi caur cilvēku balss nesēju, kā jūs to esat piedzīvojuši šajā 

laikā. Bet es jums esmu paziņojis, ka šī pasludināšanas forma beigsies 1950. gadā. 

35 Cilvēki, neaizmirstiet, ka jūsu Tēvs jums šodien ir teicis, ka Viņš vienmēr ir meklējis veidu, kā ar 

jums sazināties, lai jūs saprastu, ka tad, kad rīt jūs vairs nesaņemsiet Manu Vārdu caur Maniem 

instrumentiem, jūs būsiet sasnieguši jaunu laika posmu, kurā jūs sāksiet sajust patiesu saziņu starp savu 

garu un Dievišķo Garu. 

36 Mūsdienās priecājas tās dvēseles, kuras jūt Svētā Gara klātbūtni tajā gaismā, kas apgaismo prātu 

un piepilda sirdis ar prieku un iedvesmu. Tie, kas nav pietiekami modinājuši savu jūtīgumu, lai Mani 

uztvertu, ir izslāpuši un tiem trūkst miera. To Es saku tiem, kas saņem Dievišķo iedvesmu, lai viņi aicina 

savus līdzcilvēkus un modina tos ar labo vēsti par Manu garīgo atnākšanu. 

37 Šī dzīve cilvēkam ir pastāvīgs pārbaudījums no brīža, kad viņš piedzimst, līdz pat viņa zemes 

nāvei. 

38 Cilvēka dzīve garam ir tīģelis, kurā tas attīra sevi, un kalts, uz kura tas tiek kalts. Ir svarīgi, lai 

cilvēka garā būtu ideāls, ticība savam Radītājam un mīlestība pret savu likteni, lai pacietīgi nestu savu 

krustu līdz Kalvārijas virsotnei. 

39 Bez ticības mūžīgajai dzīvei cilvēks krīt izmisumā visos smagajos pārbaudījumos, bez augstiem 

ideāliem viņš grimst materiālismā, un bez spēka izturēt vilšanos viņš iet bojā izmisumā vai netikumos. 

40 Cilvēki to visu zina no savas pieredzes, jo viņiem ir bijis nepieciešams iepazīt dzīves bēdīgo pusi 

un tumsu, lai viņi varētu saskatīt gaismu, kad tā parādās viņu acu priekšā. Tāpēc Es jums šodien teicu, ka 

dvēselēs, kas ir atvērušas acis, lai ieraudzītu dievišķo gudrības un mīlestības gaismu, valda prieks. 

41 Patiesi Es jums saku: daudzi bēgs no Manas Mācības, baidīdamies, ka viņi varētu kļūt garīgi, bet 

tajos nerunās ne saprāts, ne Gars, bet miesas zemās kaislības. 

42 Kad gars dzīvo, veltīdamies patiesībai, tas bēg no materiālisma kā tas, kurš aiziet no piesārņotas 

vides. Augstākais gars atrod laimi morālē, kur valda miers, kur mīt mīlestība. 

43 Mana gaisma spīd visos cilvēkos, tā ir nemitīga, bet laipna balss, kas nepārtraukti runā uz visiem 

cilvēkiem. 

44 Neuztraucieties par tiem, kas šķietami neatlaidīgi Mani neklausa, jo ar laiku viņi var kļūt 

dedzīgākie un nelokāmākie savā atgriešanās un ticībā. Vai jūs neatceraties Pāvila atgriešanos? 
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45 Es nedaru sasteigtus soļus. Es zinu, ka mūžības vidū Mani bērni kādā brīdī Mani meklēs, vēloties 

pēc pestīšanas. Tikai cilvēkiem ir jāsteidzas, jo, jo ilgāk viņi kavējas ar atjaunošanu, jo ilgāk pagarinās 

viņu izpirkšanas laiks. 

46 Šīs Trešās ēras gaisma ir piepildījusi jūsu sirdis ar visdzīvāko laimi, un jūsos no jauna rodas cerība 

uz mieru pasaulē. Ar katru dienu jūs arvien vairāk nodarbojaties ar sava Kunga Darbiem, pieaugot vēlmei 

sadarboties šajā garīgās garīgās pilnveidošanās darbā. Patiesi Es jums saku: Es jums atalgošu par visu 

laiku, ko veltīsiet Manam darbam. Bet neatstājiet novārtā savus pienākumus uz zemes, lai veltītu sevi 

garīgajām lietām, kamēr neesat pārliecināti, ka Es jums esmu pavēlējis to darīt. Tad jums ir jāatstāj ne tikai 

savs darbs, bet pat mīļotie, lai dotos uz vienu vai otru reģionu un nestu Labo vēsti saviem līdzcilvēkiem. 

47 Starp šiem cilvēkiem radīsies tie, kas veltīs sevi Manai kalpošanai. Viņi gatavojas, lai rītdienas 

pārbaudījumos nevilcināsies. Ne visi ļaudis zina, kā sagatavoties cīņai, jo jūs redzat, ka daudzi, kas 

dzirdēja Manu dzīvo Vārdu, palika neskarti un ka viņu sirdis nav gatavas paklausīt. 

48 Ja vien jūs varētu redzēt gaismas garus, kas jūs sargā, kā viņi cieš, saskaroties ar cilvēku sirds 

cietību un nepaklausību; ja jūs varētu dzirdēt viņu garīgās nopūtas! Kāpēc jūs nesekojat nekļūdīgajiem 

padomiem, ko šīs būtnes jums dod? Vai jūs neesat tajos atraduši savu mīlošo un līdzjūtīgo brāli, savu 

uzticamo un nesavtīgo draugu? 

49 Paturiet prātā, ka pavisam drīz jūs nonāksiet garīgajā pasaulē un ka jums būs jāpļauj tas, ko esat 

sējuši uz šīs zemes. Pāreja no šīs dzīves uz citu turpina būt nopietns un smags spriedums garam. Neviens 

no šī sprieduma neizvairīsies, pat ja viņš uzskata sevi par visvērtīgāko no Maniem kalpiem. 

50 Mana Griba ir tāda, ka no brīža, kad jūs ieejat bezgalīgajā Mājā, jūs vairs nepiedzīvosiet zemes 

raizes un sāksiet izjust svētlaimi un prieku par to, ka esat pakāpušies vēl vienu pakāpienu. 

51 Neatstājiet pasaulē neko nepabeigtu. Mīliet cilvēkus kā savu ģimeni. Lūdzieties par cilvēkiem, lai 

cik tālu viņi būtu no jums, tāpat kā jūs lūdzaties, kad kāds no jums ir prombūtnē un cieš. Dziediniet 

slimos, un, to darot, atcerieties visus tos, kas šajā stundā dzer ciešanu biķeri. Visā savā ceļojumā pa plašo 

jūru, ko šķērsojat, atstājiet gaismas pēdas savā dzīvē. Nespiet, kamēr Mana gaisma apgaismo sirdsapziņas. 

Atcerieties, ka tie, kas ir nomodā, saņem Manu iedvesmu nodot Manu vēsti saviem līdzcilvēkiem. 

Nošķirieties no visa, kas ir nelietderīgs un slikts, lai jūs vienmēr būtu cienīgi iemantot Manu žēlastību. 

52 Pieņemiet dvēseli savā vidū, kas nāk uz zemi, lai iemiesotos bērnā, un tāpat ar savām lūgšanām 

atbalstiet dvēseli, kas atdalās no sava ķermeņa un aiziet no jums. Vadiet to ar savām lūgšanām uz aizsaules 

sliekšņiem. Mīliet savus tuvākos un kalpojiet viņiem katrā stundā un katrā grūtā situācijā, ko viņiem nākas 

piedzīvot. 

53 Vienmēr dzīvojiet garīgi modri, lai spētu no sirds piedot tiem, kas jūs sāpinājuši. Jau iepriekš 

padomājiet, ka tas, kurš dara pāri savam brālim, dara to tikai tāpēc, ka viņam trūkst garīgās gaismas, un es 

jums saku, ka piedošana ir vienīgā lieta, kas var ienest gaismu šajās sirdīs. Aizvainojums vai atriebība 

vairo tumsu un nes ciešanas. 

54 Esiet gudri un drosmīgi pārbaudījumos, lai jūs varētu atstāt šo sēklu savu bērnu sirdīs un viņi 

atcerētos jūs ar mīlestību un pateicību, kā jūs atceraties Pirmo laiku patriarhus, kuri jums atstāja ticības un 

drosmes mantojumu, kā tas bija ar Ābrahāmu, kuru visa tauta atzina un mīlēja kā tēvu. 

55 Šodien es jums devu padomu, bet tas ir Debesu padoms. Jo Man ir prieks runāt ar jums kā Tēvam, 

jo Es savā Garā jūtu jūsu bērnišķīgo mīlestību. 

56 Jānis, ko sauc arī par Kristītāju, savā laikā kristīja ar ūdeni tos, kas ticēja viņa pravietojumam. Šis 

akts simbolizēja attīrīšanu no sākotnējās vainas. Viņš sacīja ļaudīm, kas bija ieradušies pie Jordānas, lai 

dzirdētu Ceļa Meklētāja vārdus: "Redzi, es jūs kristīšu ar ūdeni, bet Viņš jau ir ceļā, kas jūs kristīs ar Svētā 

Gara uguni." 

57 No šīs Dievišķās uguns dzima visi gari, tie nāca tīri un šķīsti. Bet, ja viņi savā ceļā ir aptraipījuši 

sevi ar grēku, ko nepaklausība atnesa līdzi, tad Mana Gara uguns izlies uz viņiem no jauna, lai iznīcinātu 

viņu grēku, izdzēstu traipus un atjaunotu viņu sākotnējo tīrību. 

58 Ja tā vietā, lai šo Garīgo Kristību saprastu kā attīrīšanos, ko cilvēks sasniedz ar patiesas grēku 

nožēlas aktu pret savu Radītāju, jūs to pārvēršat par rituālu un apmierināties ar akta simbolisko saturu, - 

patiesi, Es jums saku, jūsu gars neko nesasniegs. 
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59 Kas šādi rīkojas, tas joprojām dzīvo Kristītāja laikos, un tas ir tā, it kā viņš nebūtu ticējis viņa 

pravietojumiem un vārdiem, kas runāja par Garīgo Kristību, par Dievišķo Ugunu, ar kuru Dievs šķīstī 

Savus bērnus un dara tos nemirstīgus gaismā. 

60 Jānis aicināja cilvēkus pie sevis kā pieaugušos, lai tos aplej ar šo ūdeni kā šķīstīšanas simbolu. 

Viņi nāca pie Viņa tad, kad jau apzinājās savu rīcību un jau varēja būt ar stingru gribu palikt uz labestības, 

taisnības un taisnīguma ceļa. Redziet, kā cilvēce ir devusi priekšroku simboliskai attīrīšanai ar ūdens 

palīdzību, nevis patiesai atjaunošanai caur grēku nožēlu un stingru apņemšanos laboties, kas rodas no 

mīlestības pret Dievu. Rituāla darbība nenozīmē nekādas pūles, tomēr sirds attīrīšana un cīņa par to, lai 

paliktu šķīsta, cilvēkam nozīmē pūles, atteikšanos un pat upurēšanos. Tāpēc cilvēki ir gribējuši slēpt savus 

grēkus ar ārējo izskatu, apmierinoties ar ceremoniju ievērošanu, noteiktām darbībām un rituāliem, kas ne 

mazākajā mērā neuzlabo viņu morālo vai garīgo stāvokli, ja sirdsapziņa viņus neuzrunā. 

61 Mācekļi, tas ir iemesls, kādēļ Es nevēlos, lai jūsu vidū notiktu rituāli, lai to izpildē jūs neaizmirstu 

to, kas patiesībā ietekmē dvēseli. 

62 Dzimtais grēks nav radies no vīrieša un sievietes savienības. Es, Radītājs, devu rīkojumu šai 

savienībai, kad sacīju abiem: "Augiet un vairojieties!". Tas bija pirmais likums. Grēks slēpās tajā, ka 

cilvēki ļaunprātīgi izmantoja brīvas gribas dāvanu. 

63 Sagatavojieties, lai arī turpmāk savā vidū uzņemtu bērnus, kurus es jums uzticu. Pilnībā apzinieties 

savu uzdevumu un atbildību. Šo gaismu jūs atradīsiet Manā mācībā. 

64 Ziniet, ka tad, kad dvēsele iemiesojas, tā līdzi paņem visas savas spējas, ka tās liktenis jau ir 

ierakstīts un ka tāpēc tai pasaulē nekas nav jāsaņem. Tas nes vēstījumu vai uzdevumu par izlīgumu. 

Dažreiz viņa novāc (labu) sēklu, bet citreiz samaksā parādu. Taču šajā dzīvē viņa vienmēr saņem 

mīlestības mācību, ko viņai dod Tēvs. 

65 Jūs, kas vadāt savus bērnus cauri šai dzīvei, gādājiet, lai tad, kad beigsies bērnišķīgās nevainības 

laiks, viņi staigātu Mana likuma ceļu. Pamodiniet viņu jūtas, atklājiet viņiem viņu spējas un vienmēr 

iedvesmojiet viņus uz labo, un patiesi, Es jums saku, tos, kurus jūs šādā veidā atvedīsiet pie Manis, 

pārpildīs gaisma, ko izstaro dievišķā uguns, kas ir Mana mīlestība. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 100  
1 Kad Es atnākšu pie jums kā Tiesnesis, jūs atkal dzirdēsiet Jehovas balsi, kas Pirmajā Laikā lika 

drebēt jūsu miesai un garam. Tajā laikā cilvēki aizbāza ausis, cenšoties nedzirdēt sava Tēva visvareno 

balsi. Šodien Es šai tautai saku: neaizveriet savas ausis, neaizveriet savas sirdis Man, apzinieties, kā Mana 

bezgalīgā žēlastība izplatās visā Visumā. Nebaidieties, es vēlos tikai jūsu mīlestības piedāvājumu. 

2 Kas ir grēkojis, tas Mani ir apvainojis. Vai esat grēkojuši? Ja tā, tad apzinieties, ka arī Es esmu 

nācis kā Tēvs un kā Skolotājs, lai jums piedotu un vēlreiz jums mācītu pestīšanas ceļu. 

3 Mana sprieduma pamatā ir mīlestība, nevis atriebība. Kad Es sāpinu cilvēkus ar Savu taisnību, tas 

ir tāpēc, ka Es gribu viņus glābt. Kad Es atņemu ķēniņu scepteri, tas ir tāpēc, ka Es vēlos redzēt viņus 

pazemīgus. Kad es saucu pie atbildības tos, kas vada cilvēci, tas ir tāpēc, ka esmu redzējis, ka tie nav 

sējuši mīlestību, mieru vai taisnīgumu savu tautu sirdīs. Es redzu tikai to, ka lauki ir apsēti ar nāvi, 

ciešanām, cīņām un postu. 

4 Mirušie klusi kliedz pēc taisnības, un tie, kas fiziski un garīgi izsalkuši, ir pilni naida savās sirdīs, 

lai to izlietu, kad pienāks īstais brīdis. 

5 Cilvēce, es meklēju jūsu izlīgumu. Jūs nedzīvojat Manā likumā. Iznīcināta ir harmonija starp jums 

un jūsu Dievu un visu, kas ir radīts. Jūs nemīlat viens otru kā brāļus un māsas, un tas ir laimes noslēpums, 

ko Jēzus jums atklāja. Bet, ja jūs esat zaudējuši harmoniju savā starpā, vai jūs ticat, ka varat to saglabāt 

kopā ar radības dabas valstībām? 

6 Cilvēka roka ir izsaukusi sev sodu. Viņa smadzenēs plosās vētra, viņa sirdī plosās vētra, un tas viss 

atklājas arī dabā. Viņas stihijas ir atraisījušās, gadalaiki kļūst nedraudzīgi, sākas un vairojas sērgas, un tas 

notiek tāpēc, ka jūsu grēki pieaug un izraisa slimības, un tāpēc, ka muļķīgā un augstprātīgā zinātne neatzīst 

kārtību, ko noteicis Radītājs. 

7 Ja es jums to pateiktu, jūs neticētu. Tāpēc ir nepieciešams, lai jūs spētu ar rokām satvert savu darbu 

rezultātu, lai jūs par tiem varētu būt vīlušies. Tieši tagad jūs esat sasnieguši to brīdi savā dzīvē, kad izjūtat 

visa, ko esat sējuši, rezultātu. 

8 Jūs, kas esat dzirdējuši šo Vārdu, jautājiet Man savā sirdī, kāpēc Es neapstādinu šo katastrofu, ko 

cilvēki ir sagatavojuši ar savas zinātnes palīdzību. Uz to es jums atbildu: Cilvēkam ir jāiztukšo kauss, ko 

viņš ir piepildījis. Nācijas ar savu rasu māniju un ambiciozajiem mērķiem jau sen ir gatavojušās cīņai, lai 

iznīcinātu viena otru. Tikai Mana mīlestība pret jums to (līdz šim) ir apturējusi, bet cilvēce nevēlējās atzīt 

vai saprast šo dievišķās žēlastības pierādījumu. 

9 Tikai uz mirkli Es viņai ļausim, bet ar šo īso dievišķā taisnīguma laiku pietiks, lai viņa atcerētos 

sava Radītāja mīlestību, jo neviens nevar pastāvēt bez Mana Likuma vai bez Mana Miera. 

10 Cilvēki, tā kā arī jūs esat pieredzējuši Mani kā Tiesnesi, pasakiet, vai Mans taisnīgums ir tāds pats 

kā jūsu. Pajautājiet sev, vai es esmu pelnījis, lai no manis baidītos vai mani mīlētu? 

11 Redziet, kā šīs mācības svētīgā sēkla ir izplatījusies, piepildot Manu Vārdu. No lielajām pilsētām 

tas ir nokļuvis nabadzīgākajās zemēs, mērojot lielus attālumus. Tā nepazudīs, lai gan tā var beigt pastāvēt 

vienā sirdī, kur ticība mirst, bet līdz tam laikam tā būs iesēta citās sirdīs. Mans Vārds dosies no šīs zemes 

uz citām zemēm, meklējot sirdis, kur tas varētu dīgt. Neviens nespēs novērst šīs mācības izplatīšanos. 

12 Pat tagad kvieši ir sajaukti ar cilvēka sēklu ar visām tās nepilnībām, jo jūs neesat apzinājušies 

Manas Mācības būtību. Bet, kad jūs atvērsiet gara acis un jūsu patiesības izjūta pamodīsies, jūs 

ieraudzīsiet šīs atklāsmes Dievišķo tīrību, un tad jūs to pieņemsiet ar visu savas sirds mīlestību un degsmi, 

nesīsiet to tīru un skaļu sevī un darīsiet to zināmu cilvēcei, kas ir sašķelta un tālu no Mana Likuma ceļa. 

13 Ja jūs domājat, ka Mans Vārds runā tikai uz tiem, kas ir klātesoši, jūs maldāties. Mans Vārds ir 

domāts ikvienam, kas to saņem - šodien, rīt vai tālākā nākotnē. Tas ir vienādi neatkarīgi no tā, vai viņš to 

saņem ar balss nesēja starpniecību, ar liecinieka starpniecību vai ar stenogrammas palīdzību. 

14 Jums, kas esat tagad, un jums, kas nāksiet, jūsu Tēvs saka: ja jūs vēlaties būt patiesības sējēji, 

garīgo audzinātāji, miera draugi, atzīstiet Manas sēklas pilnību un šķīstiet savas sirdis. Es vienu pēc otra 

sagatavošu cīņai (lai izplatītu Vārdu), rādīšu viņiem ceļu un sagatavošu zemi sēšanai. 

15 Šķiet, ka tās būs materiālās vajadzības, kas jūs aizvedīs uz citām vietām, bet patiesībā tas būs jūsu 

uzdevums, kas jūs tur aizvedīs, lai parādītu jums neapstrādāto vai maz apstrādāto lauku apmērus, lai jūs 

tajos varētu ievietot svētīgo sēklu, ko Mans Gars jums ir devis šajā Trešajā Laikā. 
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16 Lūdzieties par visiem strādniekiem, saviem brāļiem un māsām, apvienojiet visus vienlīdzības un 

brālības lūgšanā. Pielūkojiet baznīcas, neatkarīgi no tā, vai tās ir lielas vai mazas, tuvas vai tālas. 

17 Ļaujiet dzīvības koka sulām plūst caur jūsu būtību, lai arī jūsu augļi būtu pilni dzīvības. 

18 Mana mācība ir dziļa, mācekļi, bet Es jums esmu devis līdzekļus, lai to saprastu. Uzņemiet būtnes 

no aizsaules, kuras Es jums esmu sūtījis ar gaismas vēstījumu, lai palīdzētu jums virzīties no garīgā uz 

dievišķo. Uzklausiet viņus, kad viņi jums iesaka noņemt no savām sirdīm visas materiālās pieķeršanās, lai 

spētu pacelties līdz Dievišķajam. Kurš gan labāk par viņiem varētu jums pastāstīt par spiritualizāciju? Kad 

viņi piemin garīgās mājas, viņi runā ar jums kā ar zinātājiem, jo no turienes viņi nāk pie jums. 

19 Šīs būtnes izgāja cauri attīrīšanas tīģelim. Viņu cīņa, grēku nožēla, pieredze un garīgais pacēlums 

ir nopelni, ko Es viņos esmu atradis, un tādēļ Es viņus esmu sūtījis, lai tie parādītos Manas tautas vidū. 

20 Viņi ir šķīsti un tādēļ var runāt par šķīstību pasaulei; viņi mīl Mani un mīl jūs, tādēļ viņiem ir 

tiesības runāt par mīlestību; viņi ir caurstrāvoti ar veselību, un tādēļ viņi var dāvāt veselību slimajiem. 

21 Es tos esmu sūtījis kā piemēru cilvēcei. Sekojiet viņiem un dariet sevi cienīgus runāt par mīlestību, 

atjaunošanos, mieru un garīgumu. Patiesi Es jums saku: ja jūs tā rīkosieties, tad starp Maniem ļaudīm 

nebūs tādu liekuļu farizeju, kas ļoti rūpējās par ārējo izskatu, bet savās sirdīs slēpa nešķīstību un netīrību. 

22 Ļaujiet tiem, kas savos prātos uztver šo būtņu starojumu, un tiem, kas klausās viņu vēstījumus, ļaut 

tām pilnībā atklāties, lai viņu piemiņa paliktu neizdzēšama klausītāju daudzu sirdīs un viņu sēkla 

nemirstīga cilvēku sirdīs. Atcerieties, ka viņu (tiešā) saikne ar šo tautu beigsies 1950. gadā. 

23 Šīs augstākās pasaules iedvesma turpinās vadīt un iedvesmot Kunga mācekļus, lai gan Es jums 

norādīju, ka, pieaugot jūsu garīgumam, tās izpausme ar laiku kļūs smalkāka un gaišāka. 

24 Šajā ceļā jums jāiet uz priekšu bez apstāšanās, bet man jums arī jāsaka, ka tas ir jāveic soli pa 

solim, nevis vienā elpu aizraujošā skrējienā. 

25 Neiegrimstiet ierastajā rutīnā, saprotiet, kad ir pienācis laiks spert vēl vienu soli gaismas ceļā. 

Nesteidzieties to lietot, bet arī nevilcinieties to lietot. 

26 Pareizais veids, kā neiekrist stagnācijā, ir precīzi turēties pie Mana Vārda un atturēties no 

jebkādām tikai ārējām darbībām, ar kurām jūs vēlētos aizstāt Manu norādījumu faktisko ievērošanu. 

27 Es esmu ar jums arī kā Skolotājs, kā Tēvs, kā Ārsts. Atveriet savas sirdis, ļaužu pūļi, kas nākuši 

šeit ar savu ciešanu nastu. Uz mirkli aizveriet acis pret pasaulīgo, un jūs sajutīsiet garīgā klātbūtni. 

Nogurušais klejotājs sajutīs neredzama koka ēnu, kas viņam sniedz ēnu un stiprina. Sirds, kam vajadzīga 

mīlestība, sajutīs, ka tā ir iegājusi dievišķajās mājās, kur Tēva balss skan kā koncerts. Slimnieks sajutīs, ka 

labdarīga un žēlsirdīga roka ir pārlaidusi savu roku pār viņa brūci, piepildot to ar dziedinošu balzāmu un 

nomierinot sāpes. 

28 Mācieties tuvoties Man, mācieties lūgt Mani, lai saņemtu un cerētu. Tad jūs pieredzēsiet, kā 

brīnumi atklājas jūsu dzīvē. 

29 Šis ir laiks, kad cilvēkam ir jādod savs ieguldījums garīguma un ticības pilnveidošanā, lai jaunie 

brīnumi kļūtu par realitāti. Pasaule vēlas vēlreiz piedzīvot darbus, ko Jēzus darīja cilvēku acu priekšā. 

Tāpēc Es jums saku, ka jums nav stūrgalvīgi jāturpina dzīvot laikmetā, kas jau ir pagājis. Jūs esat iegājuši 

jaunā laikmetā, un tajā Es jums došu mācības, kas jums vēl nav atklātas, un Es atkārtošu Savus darbus, bet 

tagad garīgā formā. 

30 Jums, mācekļi, ir jābūt nomodā, jo Es ne tikai runāju ar jums caur šo mutīti, bet arī darīšu Sevi 

zināmu jūsu garam brīžos, kad jūsu ķermenis būs aizmidzis. Es iemācīšu jums nodoties miegam, kas 

sagatavots, un atdalīt savu dvēseli no zemes, lai tā paceltos uz gaismas reģioniem, kur tā saņems 

pravietojumu, ar kuru tā apgaismos savu ceļu un pēc tam nodos savu vēstījumu intelektam. 

31 Māceklis, kurš zina, kā uzņemt savu Skolotāju brīdī, kad viņš Viņu meklē, nekļūdās uz ceļa un 

neuzskata sevi par vāju vai pamestu cīņā. 

32 Iemācieties saprast, kāda ir tā garīgā pilnveidošanās, ko Es no jums gribu, lai jūs neiekristu 

sajūsminātā misticismā, kas tā vietā, lai palīdzētu jūsu garam izprast Dievišķo Mācību, uzkrauj tam jaunas 

neskaidrības. 

33 Iekļaujieties sevī, mācekļi, ļaujiet savam garam sākt ieraudzīt to dzīvi, kas to gaida, to pasauli, 

kuras dārgumu krātuvē ir bezgalīgas godības Manas Dievišķības bērniem. 

34 Neatlieciet stundu, kad jūsu gars sasniegs šo svētlaimi. 
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35 Mana tauta aug, tā vairojas ne tikai uz zemes, bet arī garīgajā pasaulē. Starp šiem garīgajiem 

ļaudīm ir arī tie, kas ar jums ir saistīti asinsradniecības saitēm - jūsu vecāki, brāļi un māsas vai bērni. 

36 Nebrīnieties, kad Es jums saku, ka Mana tauta ir tik daudzskaitlīga, ka zemē tai nepietiktu vietas, 

un ka tās būs vēl daudz vairāk. Tiklīdz Es viņus būsim apvienojis un neviena no Maniem bērniem vairs 

netrūks, viņiem kā mājvieta tiks dota bezgalība, tā gaismas un žēlastības sfēra, kurai nav gala. 

37 Šeit, uz zemes, Es jūs tikai sagatavoju, Es dodu jums nepieciešamos norādījumus caur Savu 

mācību, lai jūs zinātu, kā tuvoties šai dzīvei. Šī cilvēce ir tikai daļa no Dieva tautas. Visiem ir jāzina šie 

skaidrojumi, lai viņi varētu virzīt savu dzīvi uz pilnības ideālu. Šī dievišķā vēsts, kas ir Mans Vārds, runāts 

caur cilvēka balss nesēja lūpām, sasniegs visus cilvēkus saskaņā ar Manu gribu. Mans Vārds ir zvans, kas 

aicina pasauli, tā būtība modinās un pamodinās cilvēkus, lai tie aizdomātos par garīgumu, par dvēseles 

likteni pēc šīs dzīves. 

38 Kamēr reliģiskās kopienas paliks ieslīgušas dziļā miegā un nepametīs savus ierastos ceļus, nebūs 

ne garīgās atmodas, ne garīgo ideālu realizācijas, un tāpēc nebūs miera starp cilvēkiem, ne vietas aktīvai 

labdarībai; gaisma, kas atrisina smagos cilvēku konfliktus, nespēs spīdēt. 

39 Jūs, kas Mani klausāties, Es esmu nosaucis par "Savu tautu", jo Es jums esmu uzticējis Savu 

mācību, lai jūs aicinātu cilvēkus - ne pirmām kārtām pievienoties jums, jo jūs joprojām ciešat no daudzām 

nepilnībām, - bet patiesi staigāt Mana Likuma ceļu, kas noteikti ir pilnīgs. 

40 Tālu prom no jums, izkaisīti starp zemes tautām, paslēpti starp lielajām cilvēku masām, ir daudzi 

cilvēki, kas ir Manas tautas bērni, jo viņi dzīvo saskaņā ar Maniem likumiem, un viņu ideāls ir sasniegt 

garīgo pilnveidošanos, ko iedvesmo Tēvs caur mīlestību pret savu tuvāko. No otras puses, starp 

klātesošajiem, kas dienu pēc dienas klausās Manu Vārdu, ir arī tādi, kurus Es vēl nevaru uzskatīt par 

piederīgiem Manai tautai, lai gan viņi Mani ir klausījušies gadu pēc gada, jo mīlestības vietā viņi izrāda 

ļaunprātību, izpalīdzības vietā - savtīgumu, garīgās pilnības ideāla vietā viņos valda egoisms, un viņi 

tiecas pēc visa, kas glaimo viņu tukšumam. 

41 Tolaik Es Saviem mācekļiem sacīju: "Es jūs darīšu par Manas Valstības mantiniekiem." Bet 

nedomājiet, ka viņi paši sevi padarīja šīs žēlastības cienīgus, jo dzīvoja kopā ar savu Skolotāju. 

Atcerieties, ka bija kāds, kurš, lai gan daudzkārt bija sēdējis pie galda kopā ar savu Skolotāju, dzīvojis 

kopā ar Viņu un bieži dzirdējis Viņa Vārdu, tomēr nebija cienīgs saņemt Debesu Derību, ko Skolotājs 

uzticēja saviem mācekļiem, kad pēdējo reizi sēdās ar viņiem pie galda. 

42 Tēva valstība ir visu bērnu mantojums, un šo žēlastību var iegūt tikai ar lieliem gara nopelniem. Es 

gribu, lai jūs neuzskatītu par neiespējamu iegūt žēlastību, kas jūs tuvina Man. 

43 Nebrīnieties skumji, kad Manā Vārdā dzirdat, ka apsolīto zemi sasniegsiet tikai ar lielām pūlēm un 

darbu. Priecājieties, jo tas, kas savu dzīvi vērš uz šo mērķi, necietīs vilšanos un neredzēs sevi aplamā. Ar 

viņu nenotiks tā, kā tas notiek ar daudziem, kas tiecas pēc pasaules godības, bet nesasniedz to pēc 

daudzām pūlēm, vai kas to sasniedz, bet drīz vien piedzīvo ciešanas, redzot, kā tā izplēn, līdz no tās nekas 

nepaliek. 

44 Mācekļi, Mana Mācība jums rāda, ka, neatkāpjoties no saviem cilvēciskajiem pienākumiem un šīs 

dzīves cēlajiem mērķiem, jums vienmēr ir jātur sevī vēlme virzīties uz Dievu un kļūt cienīgiem, lai 

sasniegtu jums apsolīto augsto atalgojumu. 

45 Ķermenis ir tik cieši saistīts ar dvēseli, ka, zinot, ka tās miesas apvalks cieš, tā jūtas tā, it kā 

ļaunums atrastos viņā pašā. Izmantojiet Manu dziedinošo balzāmu, dvēseles, un dziediniet savu ķermeni, 

ļaujiet tam pacelties pāri sāpēm, iedvesiet tajā ticību un cerību. 

46 Jūs nākat ar skumjām un sūdzaties Man par savām ciešanām. Bet Skolotājs jums saka, ka, lai gan 

Viņam ir daudz sāpju, kas jādziedina Viņa bērnu vidū, Viņš pastiepj Savu žēlsirdīgo roku un pieskaras 

jums, lai jūs sajustu Viņa glāsta brīnumu, celtos veselībā un liecinātu par to, lai citi vēl varētu nākt pie 

Viņa. 

47 Tie, kuri zina, kā pārvarēt dzīves grūtības, nekad neļauj tām nomākt viņu dvēseli. Redziet, kā viņi 

ar lielu prieku mācekļu sirdīs uzņem Manu klātbūtni šeit, kamēr tas, kurš ļāva sevi uzvarēt pārbaudījumos, 

nāk skumjš un nomākts. Tā vietā, lai veltītu Man garīgu slavas himnu, viņš Man parāda tikai savas sāpes 

un asaras. Es pieņemu šo ciešanu upuri, bet vēlos, lai jūs to pārvērstu par ticības, uzticības un miera upuri. 

48 Jūs Man jautājat, vai Es neko nevaru darīt jūsu labā? Ak, Mani bērniņi, vēl pirms jūs Mani lūdzat, 

Es esmu ielicis jūsu rokās to, kas jums vajadzīgs! Bet, cīnoties dzīvē un ejot savu ceļu bez ticības gaismas, 
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jūs nespējat sajust Manu klātbūtni, nedz atpazīt to, ko Es dodu jūsu garam, nedz saskatīt jaunās dienas 

gaismu, kas tikai gaida jūsu atmodu, lai jūs varētu redzēt to pilnībā atspīdam. 

49 Pajautājiet tiem, kuri ir redzējuši, kā brīnums ir kļuvis par realitāti viņu dzīvē, pajautājiet tiem, kuri 

nāk šeit ar prieku, kas atspoguļojas viņu sejās. Viņi atvērs jums grāmatu ar savu liecību, kurā jūs lasīsiet 

stāstu, kas jums būs pamācošs piemērs un pamudinājums jūsu ticībai. 

50 Kā jūs varat ticēt, ka es mazāk mīlu to, kurš cieš vairāk? Kā tu vari uztvert savas sāpes kā zīmi, ka 

es tevi nemīlu? Ja vien tu saprastu, ka es pie tevis atnācu tieši no mīlestības! Vai es jums neesmu teicis, ka 

taisnais jau ir pestīts un ka veselam nav vajadzīgs ārsts? Ja jūs jūtaties slikti un, pārbaudot sevi 

sirdsapziņas gaismā, atzīstat sevi par grēciniekiem, tad ziniet, ka Es esmu nācis meklēt tieši jūs. 

51 Ja jūs ticat, ka Dievs reizēm ir izlējis asaras, tad tas noteikti nav bijis to dēļ, kas bauda Viņa 

Debesu valstību, bet gan to dēļ, kas ir apjukuši vai raud. 

52 Redziet šeit perfektu ceļu, jo Manā Vārdā ir gaisma, kas ved uz pilnību. 

53 Mans Gars ienāk savā patiesajā templī, kas ir jūsu sirds. No turienes jūs esat Mani aicinājuši un 

lūguši nākt un dot jums Manu Vārdu, un es esmu šeit. 

54 Jūs ticat Man un uzticīgi runājat Manu vārdu. Tas, kurš turēsies pie Manas mācības un rīkosies 

saskaņā ar to, tiks izpirkts. 

55 Jūsu dvēsele nevar pazust apjukuma tumsā, jo Manas asinis, kas izlietas uz Golgātas krusta, 

iedrošināja jūsu dvēseli doties savas evolūcijas ceļojumā, sekojot sava Skolotāja pēdās. Es tevi nopirku par 

Savu asiņu, Savas mīlestības cenu. Kopš tā laika tu esi gatavs augšāmcelties no mirušajiem. 

56 Kad jūs dzirdat Mani šādi runājam, jūs iekšēji atzīstat, ka esat grēcinieki Manā priekšā, un, kad jūs 

jūtat, ka jūsu gars ir mierīgs, jo esat uzklausījuši sirdsapziņas pārmetumus, jūs atrodat mīlestības kopību ar 

Manu Dievišķību. 

57 Šī mīlestība, kas tuvojas jums, ir durvis uz Debesu Valstību, kas atveras jūsu gara priekšā kā 

mūžīgs aicinājums. 

58 Kurš no Maniem bērniem ir kļuvis vājš ticībā un apmaldījies dzīves ceļā, pie kura Es nebūtu 

vērsies, lai dotu viņam dzīvību? Kurš no tiem, kas cieš klusējot, nav bijis Manis uzklausīts? Kurš no 

bērniem bāreņiem uz zemes savā dzīvē nav izjutis Marijas klātbūtni un mierinājumu, kas viņu mierina? 

Kurš neizārstējami slims cilvēks savā dziļākajā būtībā nav dzirdējis to pašu balsi, kas reiz teica Lācaram: 

"Celies un staigā!"? Es esmu Kristus, pasaules mierinājums un gaisma. Es sekoju jums jūsu ticībā vai 

šaubās, jo Es zinu, ka pat tas, kurš Mani visvairāk noliedz, beigās būs kopā ar Mani, pakļaujoties savu 

darbu izpirkšanas smagumam. 

59 Nāciet pie Manis visi, kas esat ciešanu apgrūtināti, un Es jums dāvāšu tīrību ar Savu Vārdu. Tad, 

kad jūs Mani vairs nedzirdēsiet, jūs turpināsiet just Manu mīlošo sadraudzību. 

60 Pieņemiet Manu gaismu, lai tā apgaismotu jūsu dzīves ceļu un atbrīvotu jūs no apziņas 

aptumšošanas nāves stundā. Tad brīdī, kad jūs pārkāpsiet aizsaulē esošā slieksni, jūs zināsiet, kas esat, kas 

esat bijuši un kas būsiet. 

Klausieties Manu līdzību: 

61 Reiz dzīvoja karalis, kurš savu padoto ielenkumā svinēja uzvaru pār dumpīgo tautu, kas kļuva par 

viņa vasaļiem. 

62 Ķēniņš un viņa ļaudis dziedāja uzvaras himnu. Tad ķēniņš šādi runāja uz savu tautu: "Manas rokas 

spēks ir uzvarējis un licis manai valstībai augt, bet uzvarētos Es mīlēšu tāpat kā jūs, Es došu viņiem laukus 

savos īpašumos, lai tie audzētu vīnogulājus, un Mana griba ir, lai jūs tos mīlētu tāpat kā Es viņus mīlu."" 

63 Pagāja laiks, un to cilvēku vidū, kurus bija iekarojusi šī ķēniņa mīlestība un taisnība, radās vīrs, 

kas sacēlās pret savu kungu un mēģināja viņu nogalināt miegā, bet tikai ievainoja. 

64 Saskaroties ar savu noziegumu, šis vīrs bailēs aizbēga slēpties tumšākajā mežā, kamēr karalis 

žēlojās par sava padotā nepateicību un prombūtni, jo viņa sirds viņu ļoti mīlēja. 

65 Šo vīru bēgšanas laikā sagūstīja ķēniņam naidīgi noskaņoti ļaudis, un, kad viņu apsūdzēja, ka viņš 

esot tā padotais, kura valdīšanu viņi neatzīst, tas, pārbijies, kliedza no visas sirds, ka viņš esot bēglis, jo 

tikko nogalinājis ķēniņu. Bet viņi viņam neticēja un notiesāja viņu uz nāvi pie kūlas, jo pirms tam viņš jau 

bija nomocīts. 



U 100 

105 

Kad viņš jau bija asiņojošs un gatavojās tikt iemests ugunī, gadījās, ka garām gāja ķēniņš ar saviem 

kalpiem, kuri meklēja dumpinieku, un, redzēdams, kas te notiek, valdnieks pacēla roku un sacīja 

pakaļkungiem: "Ko jūs darāt, dumpinieki?" Un, atskanot karaļa majestātiskajai un komandējošajai balsij, 

dumpinieki noliecās viņa priekšā. 

66 Nepateicīgais padotais, kurš vēl joprojām gulēja pie uguns važās un tikai gaidīja, kad spriedums 

tiks izpildīts, bija pārsteigts un izbijies, kad ieraudzīja, ka karalis nav miris un ka viņš soli pa solim tuvojas 

viņam un attaisa viņu. Viņš aizveda viņu prom no uguns un apstrādāja viņa brūces. Tad viņš deva viņam 

dzert vīnu, ietērpa viņu jaunā baltā drēbē un, noskūpstījis viņam uz pieres, sacīja: "Mans padotais, kāpēc tu 

bēdz no manis? Kāpēc tu mani esi ievainojis? Neatbildiet man ar vārdiem, es tikai gribu, lai jūs zinātu, ka 

es jūs mīlu, un tagad es jums saku: nāciet un sekojiet man!" 

Cilvēki, kas bija liecinieki šīm žēlastības ainām, apbrīnā un iekšēji pārmainījušies sauca: "Hosanna, 

hosanna!" Viņi apliecināja, ka ir paklausīgi šī karaļa vasaļi, un no sava kunga saņēma tikai labumus, un 

padotais, kas reiz sacēlās, pārņemts ar tik lielu mīlestību no sava karaļa puses, nolēma atmaksāt par šiem 

bezgalīgās mīlestības pierādījumiem, mūžīgi mīlot un pielūdzot savu kungu, kuru bija iekarojuši viņa tik 

lieliskie darbi. 

(līdzības beigas) 

67 Lūk, cilvēki, cik skaidrs ir Mans Vārds! Tomēr cilvēki cīnās pret Mani un zaudē draudzību ar 

Mani. 

68 Kādu ļaunumu es esmu nodarījis cilvēkiem? Kādu trūkumu Mana mācība un Mans likums viņiem 

rada? 

69 Zini, ka tik bieži, cik bieži tu Mani aizskārusi, katru reizi tev tiks piedots. Bet tad jums ir arī 

pienākums piedot saviem ienaidniekiem, kad viņi jūs aizskar. 

70 Es jūs mīlu, un, kad jūs sperat soli prom no Manis, Es speru to pašu soli, lai tuvojtos jums. Ja tu 

Man aizveri savas svētnīcas vārtus, Es klauvēšu uz tiem, līdz tu tos atvērsi un Es varēšu ieiet. 

71 Ja jūs ticat, ka jau esat pestīti, jo Es biju pie krusta, tad saprotiet arī to, ka jums ir jāpierāda, ka esat 

šīs pestīšanas cienīgi un jāseko šim piemēram. 

72 Kopā ar Mani ir tie, kas grēkoja un šodien ir svētīti, tie, kas zaimoja un šodien saņem Manu 

mīlestības vārdu uz savām lūpām. Tās laulības pārkāpējas, kurām nebija miera savā sirdsapziņā, ir 

saņēmušas piedošanu, lai vairs negrēkotu, jo Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. 

73 Tā kā jūs esat dievišķā Vārda mācekļi un mantinieki, vairs neslavojiet. Atcerieties, ka Es jums 

esmu devis patīkamu valodu, lai izteiktu katru ideju, iedvesmu un sajūtu. 

74 Šis ir Mans Vārds, kas domāts gan neizglītotajiem, gan izglītotajiem. 

75 Esiet "Labie cilvēki", esiet kā tukšs spogulis, lai visi ticētu, ka es esmu ar jums. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 101  
1 Ja avis nesauc ganu, gans tās meklē, lai aizvestu līdz šķēršlim. 

2 Mācekļi, Es jūs gatavoju, lai pēc Manas aiziešanas jūs varētu iet no provinces uz provinci un 

izplatīt Labo Vēsti, ka Skolotājs ir bijis starp cilvēkiem. Tajā laikā Manu balss nesēju prāti būs slēgti šim 

pasludinājumam, Mans Dievišķais stars un Mani garīgie bērni vairs neparādīsies šajā formā. Pēc 1950. 

gada viss mainīsies. Bet, ja tie, kas ir bijuši garīgo dāvanu runasvīri un nesēji, neatlaidīgi turpinās savu 

aprīkošanu un garīgo pacelšanos, tad tie būs tie, kas pirmie sasniegs garu ar garu un tad mācīs to ticīgo 

ļaužu pūļiem. 

3 Lai manu mācekļu lūpas ir gatavas sniegt mierinājumu tiem, kam tas ir nepieciešams, un lai viņu 

mājas ir gatavas uzņemt tos, kas nāk ar vēlmi pēc miera. 

4 Ne visi Mani strādnieki aizies, lai darītu zināmu Manu patiesību. Daži turpinās gaidīt savus 

līdzcilvēkus, bet citi meklēs tos savos ciematos, provincēs un tautās. 

5 Garīgās būtnes, kas jūs sargāja, būs jums līdzās un sniegs jums iedvesmu, spēku un ticību jūsu 

ceļā. 

6 Vispirms klausieties Mani, mācieties no Manis, īstenojiet to praksē un lūdzieties par šo pasauli, kas 

iet bojā un asiņo līdz nāvei. Ja jūs sagaidāt, ka Tēvs viens pats parūpēsies par pasauli, jūs kļūdāties: jums ir 

jāuzņemas liela daļa no šī krusta nastas. 

7 Jūsu pašu ciešanas nedrīkst likt jums aizmirst tos, kas dzīvo pastāvīgā izmisumā un bailēs. Lielas ir 

jūsu ikdienas grūtības un grūtības, bet jūs nevarat tās salīdzināt ar tām, kas nomāc dažus jūsu līdzcilvēkus. 

8 Es labi zinu, ka daudzas sirdis pašlaik ir kurlas Manam aicinājumam, tālu no Manis, pilnībā 

aizņemtas ar saviem ambiciozajiem plāniem un naidīgumu. Bet kāpēc arī jums ir brīži, kad esat kurli pret 

Manām iedvesmām un nevērīgi ejat garīgo ceļu, ko Es jums esmu iezīmējis? Neizliekieties, ka tā ir jūsu 

miesas nevaldāmība un jūsu arvien pieaugošās vajadzības un rūpes, kas jūs attālina no Manis. 

9 Es esmu visur, ik uz soļa jūs varat atrast iespēju pielietot Manu mācību, jo vienmēr būs laiks un 

iespējas garam pildīt savu misiju, pat materiālos darbos. 

10 Katru dienu piecas minūtes padomājiet par saviem darbiem, novērtējiet sevi un apņemieties arvien 

vairāk un vairāk pilnveidoties. 

11 Lūgšana ir gara aizsargs, ierocis un vairogs. Vienmēr patverieties tajā, un jūs nebūsiet vāji. 

12 Es runāju ar jums vienkāršiem, visiem saprotamiem vārdiem. Es neesmu jūs pārsteidzis ne ar 

izsmalcinātiem izteicieniem, ne ar nesaprotamām filozofijām, ne arī runājis ar jums ar svešiem vārdiem. 

Mana Vārda varenība slēpjas tā vienkāršībā. Atklājiet un izprotiet to. 

13 Garīgi atzīstieties Man, zinot, ka Es atklāju, ko jūs glabājat savas sirds dziļumos. Ļaujiet, lai jūsu 

sirdīs dzimst patiesa grēku nožēla, un centieties arvien tīrāk nākt pie Manis. 

14 Mācieties to visu, un jūs savā ceļā tiksiet atzīti par Maniem mācekļiem. Daži, atpazinuši jūsu 

pestīšanas dāvanu, vēlēsies nopirkt jūsu noslēpumu - daži ar labiem nodomiem, citi - peļņas dēļ. Bet jūs 

viņiem paskaidrosiet, ka palīdzības noslēpums cietušajiem līdzcilvēkiem ir tuvākā mīlestība un ka šī spēja 

piemīt visiem. 

15 Jums ir spējas, ar kurām jūs varat pārsteigt pasauli. Ar garīgās redzes dāvanas palīdzību jūs 

pravietosiet un būsiet pārāki pat par zinātnes pareģojumiem. 

16 Caur saviem darbiniekiem, pat vismazākajiem, Es daru brīnumus. Tas ir laiks, kad vienkāršais un 

neizglītotais pateicas man, jo es esmu dāvājis savu žēlastību pār viņu un padarījis viņu par manu kalpu. Jo 

cilvēkā ar netrenētu prātu var būt apslēpts augsts gars, ko atpazīstu tikai es. 

17 Esmu redzējis daudzus, kas grūmās un raudāja uz bezdibeņa malas, jo viņu miesas apvalks bija 

nepaklausīgs un neapvaldāms. Bet viņu dvēsele, cīnoties, lai pārvarētu miesas novirzes, ir pacēlusies pie 

Manis lūgšanā, lai sacītu: "Kungs, ja Tu nenāksi man palīgā, es gribu iet bojā". - Tad Skolotājs ir vērsies 

pie viņiem, lai ar vārdu vai pārbaudījumu liktu nepakļāvīgai matērijai padoties un dotu dvēselei spēku 

pārvarēt cilvēciskās kaislības un vājības. 

18 Tie ir tie, kas, lai gan garā nabadzīgi un zemiski uz zemes, šodien ir apveltīti ar spēku, un viņu 

lūpas runā dziļas mācības, un viņi ar mīlestību dziedina slimības, kuras citiem nebija iespējams izārstēt. 

19 Vai jūs varētu atbildēt uz Maniem jautājumiem par Manu iepriekšējo mācīšanu? 
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20 Grāmata paliek turpat, atvērta uz tās pašas lapas, ko es jums rādīju iepriekšējā reizē, bet ir jāturpina 

nekavēties. Tāpēc Es liekam Savam Vārdam palikt iespiestam jūsu sirdsapziņā, lai tas varētu nākt pie 

jums, kad jums tas būs vajadzīgs. 

21 Es esmu Dzīvības Grāmata. Es gādāšu par to, lai katrs no jums būtu kā maza zināšanu grāmatiņa; 

šim nolūkam Es šobrīd rakstīju Savas mācības jūsu sirdīs. Rīt šī mācība sasniegs visas tautas un mājas, bet 

jau tagad jūs varat teikt, ka jums ir bijusi privilēģija būt Mani klausītāji šīs pasludināšanas laikā. 

22 Es aicināju tos, kuri domāja, ka ir atstumti, tos, kuri šķita nevajadzīgi cilvēcei, tos, kuri cieta 

pazemojumus, daži pat no savu tuvāko rokām, un iedevu viņiem rokās šo mīlestības grāmatu. 

23 Jūs esat pieredzējuši jaunā laikmeta sākumu, taču nevarat teikt, ka jau esat piedzīvojuši visu. Tāpēc 

es jūs rūpīgi sagatavoju. Kad nākotnē redzēsiet šo mācību spoži mirdzam, jūs nebūsiet ne apjukuši, ne 

apžilbināti no tās gaismas. No mācekļiem jūs kļūsiet par patiesības kareivjiem, kas gatavi sevi aizstāvēt; 

tādēļ Es jums atklāju, ar kādiem ieročiem jums jācīnās. Bet, ja jūs esat aizmirsuši, Man nav lieki jums 

atgādināt, ka ieroči, ar kuriem jūs būsiet neuzvarami, ir šādi: lūgšana, žēlsirdība, piedošana, sirsnība, 

lēnprātība, dedzība par to, kas ir taisnīgs un labs, un mīlestība. 

24 Jums bija lemts dzīvot uz zemes, un, kad jūsu vilšanās un grūtības pamudināja jūs jautāt par Dieva 

apslēpto padomu, jūs nekavējoties saņēmāt dievišķo atbildi, kad tikāt aicināti uzklausīt Manu Vārdu, kas ir 

glāsts un balzāms un vienlaikus arī likums. 

25 Dzirdot Mani runājam kā Tēvu, kā Skolotāju un kā Dievu, jūs noregulēsiet savu dzīvi, jo tagad jūs 

zināt, ka mērķis, ar kādu jūs esat radīti un sūtīti pasaulē, ir sasniegt Mani. 

26 Kurš cits, ja ne Es, būtu atklājis jums jūsu likteni un atklājis jums jūsu garīgās dāvanas? 

27 Mans māceklis Jānis savā sajūsmā redzēja šo laiku, jūsu garīgo dāvanu izpausmi, bet viņš to tikai 

redzēja. Vispirms Dievišķajam Jēram bija jānāk pie jums, lai attaisnotu šīs Mūžīgās Gudrības un Pilnīgās 

Taisnības Grāmatas sesto zīmogu, lai jūs to varētu saprast. 

28 Ceļš, ko Es jums šodien rādu, ir izgaismots ar patiesības gaismu, lai jūs varētu sasniegt Mani. Šajā 

ceļā jūs sastapsieties ar daudziem pārbaudījumiem, jums būs daudz iespēju studēt Manu Likumu, iepazīt 

savu likteni un veltīt sevi tā īstenošanai. 

29 Katra diena nes savus pārbaudījumus, un Es redzu, kā jūs tos uzņemat, un apsveru augļus, ko jūs 

Man piedāvājat. Daudzi no šiem pārbaudījumiem ir maznozīmīgi, bet ar tiem jūs varat sākt pilnveidoties 

un pilnveidot savu dzīvi. Bet, neiedziļinoties to būtībā, jūs tās noraidāt, un, ja tā rīkojaties, kā jūs varat 

sagatavoties smagākiem pārbaudījumiem? Spriedums, ko Es pasludinu par jūsu darbiem, nav bargs, tas ir 

maiga Tēva spriedums, kurš jūs mīl, kurš jums dod padomus, lai jūs vienmēr progresētu Mana Bauslības 

īstenošanā un parādītu savu mieru un garīgo spēku. Bet Es meklēju un mīlu visus Savus bērnus, Es 

neatgriezīšos no tā, kas pārkāpj, bet drīzāk Es viņam piedodu un dodu iespēju labot savu ceļu un 

atgriezties uz pareizā ceļa. 

Starp tiem, kas seko Man, ir arī tādi, kas nav spējuši atbrīvoties no saviem grēkiem, bet citi, kas dedzīgi 

lūdzas, kamēr vien tic, ka ir guvuši uzvaru (dzīvē), aizmirst Manas pamācības, kad viņus ievaino 

pašmīlestība vai lepnums, un ļauj izpausties savām sliktajām tieksmēm. Kurš varētu paslēpties no Manis, 

kas zinu tavas domas un tavas būtības izcelsmi? 

30 Kamēr cilvēks nespēj iedziļināties sava līdzcilvēka sirdī, lai aizstāvētu savu lietu, Es par to gādāšu, 

vienalga, vai tā būtu taisnīga vai netaisnīga, Es jūs aizstāvu un mīlu. 

31 Ieklausieties Manos vārdos, lai jūs nekļūdītos un neceltu pie savām lūpām ciešanu kausu. Kāpēc 

jūs nevēlaties saprast savu likteni mīlēt, savu lielo misiju? Kāpēc jūs nedarāt Man līdzīgus darbus, jūtot, ka 

esat spējīgi paveikt to, ko Es no jums lūdzu, jo jūs esat daļa no Manas Būtības un tāpēc apveltīti ar lielām 

īpašībām? 

32 Es negribu, lai jūs justos ievainoti, kad saņemat Manu Vārdu, drīzāk Es vēlos, lai tas jums iedvestu 

jaunu drosmi. Ja reiz Es jums teicu: "Tava griba ir Mana griba", tad atcerieties, ka, pakļaujoties Maniem 

likumiem, jūs pildāt Manu gribu. Es atzinīgi vērtēju jūsu labos lēmumus un apņemšanos, un jūs esat 

sajutuši Manu mieru un svētības, kas nolaižas uz jūsu sirdīm, kad vien jūs pildāt savu pienākumu mīlēt. 

33 Centieties darīt labu, dedzīgi lūdzieties un mīliet savu tuvāko. Ļaujiet savam garam augt un justies 

stipram un lieliskam, pildot savu misiju. 
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34 Man ir patīkami, ka jūs pašlaik esat nabadzīgi, bet Es jūs neatstāšu bez dienišķās maizes. Ja es 

jums kaut ko lieku, tad pretī došu jums Gara maizi, mūžīgās dzīvības maizi, un aicināšu jūs par cilvēces 

labdariem. 

35 Apmeklējuma laiks, par kuru Es paziņoju caur Damianu Ovjedu, ir pienācis. Tautas cīnās savā 

starpā karos, un cilvēci pārņem bads un mēris. Dabas spēki ir atraisīti. Caur pirmo balss nesēju Es sacīju: 

"Laiki mainīsies, un, kad jūs redzēsiet, ka cilvēces zinātnē parādās lielas progresa pazīmes, jūs nožēlosiet 

un mācīsieties no Manis, lai nestu cilvēcei miera vēsti. 

36 Jūs visi esat apgaismoti, un pat visattālākajā zemes nostūrī, kur ir kāds no Maniem mācekļiem, 

Mans Gars būs klāt, izplatot gaismu un spēku, risinot problēmas un novēršot šķēršļus. Jūs, kas šajā laikā 

esat Manis iezīmēti, aizlūdziet par tiem, kam nav bijusi privilēģija iepazīt šo atklāsmi, ko Es jums dodu. 

37 Atpūtieties šajā īsajā laikā, kurā Es jūs svētīju un dāvāju jums Savu Mieru, jo jums ir jāizpilda savs 

Izpirkšanas pienākums; tādēļ Es jums esmu devis žēlastību uzņemt jaunu zemes ķermeni. Mana mīlestība 

dod jums šo iespēju, lai jūs varētu mani sasniegt. Kā tā varētu būt Mana griba, lai jūs nāktu Manā 

klātbūtnē ar sāpēm savā dvēselē? Bet jūs, kas Mani klausāties, zināsiet, ka Mans Vārds vairs neatkāpsies 

no jūsu sirdsapziņas. Bet cik daudz ir tādu, kas negrib nākt, lai gan Es viņus aicinu: tie ir tie, kas dzenas 

pēc baudas kā savas dzīves augstāko mērķi un kam likums ir tikai viņu brīvās gribas diktāts. Es neatstāju 

viņus tāpēc, ka viņi negrib Man sekot, gluži otrādi, tieši viņus Es meklēju visvairāk, jo Es zinu, ka viņi no 

visiem cilvēkiem pacels acis uz Mani, kad viņu sirdīs būs ļoti lielas sāpes. 

38 Šajos nožēlas brīžos es visu pieņemu un visu piedodu. Bet, kamēr vieni atjaunojas uz mūžu, citi 

aizmirst Manu mīlestības apliecinājumu, tiklīdz atgūst mieru un veselību un atkal jūtas stipri, un attālinās 

vēl vairāk. Viņi nav zinājuši, kā izmantot labo iespēju, ko dzīve viņiem ir devusi, lai atgrieztos uz patiesā 

ceļa. Tad es aicinu viņus prom uz aizsauli, lai viņu gars varētu pārdomāt pats par sevi, ārpus matērijas 

ietekmes un visa, kas to saista ar pasauli. 

39 Cik daudzām cilvēciskām būtnēm es dienu pēc dienas sūtu šo aicinājumu! Pirms atgriešanās viņi 

attīrīsies Manas Dievišķās Taisnības gaismā, un šādi attīrītie vairs neaptraipīs sevi ar netīrību, jo viņi nāks 

ar stingru apņemšanos darīt nopelnu darbus - darbus, kas ir tīkami Tā Kunga priekšā un cienīgi Viņam. 

40 Cik daudziem no jums nāksies atgriezties uz Zemes, lai izpildītu uzdevumu, ko neesat paveikuši, 

vai lai meklētu iespēju labot pieļautās kļūdas! 

41 Lai gan daudziem no jums ir bijis pietiekami daudz laika, lai Mani dzirdētu un mācītos no Manis, 

jums ir pēdējie dzīves gadi, un jums vairs nav laika sēt to, ko jūs ar tik lielu mīlestību esat uzkrājuši savā 

garā. Bet neuztraucieties, Es esmu Dzīvība, un Es ļausšu jums dzīvot, lai jūs varētu sēt sirdīs to sēklu, ko 

jūs tik dedzīgi vēlaties kultivēt. 

42 Starp ļaudīm, kas Mani klausās, netrūkst neviena, kurš domā, ka daudz ko saprot no dievišķās 

mācības, bet iekšēji šaubās un noliedz šo vārdu. Taču viņš nevar noliegt to, ka viņa sirds ir drebējusi un 

pukstējusi viņam nezināmā veidā. Viņš centīsies aizmirst dažus vārdus, ko es viņam adresēju, bet viņam 

tas neizdosies, un viņš pat zaudēs dažas stundas miega, kurās dzirdēs šī neuzkrītošā un vienkāršā vārda 

atbalsis. Iemesls tam ir tāds, ka viņa sirdsapziņa viņam pateiks, ka aiz šī vārda bija gaisma, kas atklāja to, 

ko viņš slēpa savā sirdī, un runāja ar viņu par to, ko zināja tikai viņš pats. 

43 Šeit ir vēl viena lappuse no Dzīvības Grāmatas, ko uzrakstījusi Mana žēlsirdīgā roka. Es esmu 

runājis uz jūsu garu, jo visos laikos esmu atklājies cilvēkiem. Veids, kādā Es tagad izpaužos, nav ne jauns, 

ne svešs. Tikai tam, kurš ir materializējies, tas var šķist dīvaini vai neiespējami. Savukārt tam, kurš Mani 

gaidīja, dabiskākais un pareizākais ir dzirdēt Tēva balsi sevī. Tikai tās jaunavas, kuras zināja, kā sargāt ar 

degošām lampām, dzirdēja līgavaiņa balsi, kad Viņš pienāca pusnaktī. 

44 Bija tādi, kurus Man nācās aicināt vienreiz, divreiz un trešo reizi, daži, kuriem nācās ne tikai 

dzirdēt Mani, bet arī iedziļināties visā, lai iedegtu viņu ticību, un daži zaimoja Manu Darbu, bet vēlāk, kad 

Es viņu ceļā izdarīju brīnumu, viņi nožēlodami un ar bijību atzina, ka Tas, kas runāja, ir Dieva Vārds, 

Dievišķais Skolotājs. Šī ir Mana labākā mācība: esiet pacietīgi pret saviem līdzcilvēkiem; ja viņi šaubās 

par mācību, nekad neatbildiet uz aizvainojumiem ar aizvainojumiem. 

45 Svētīgi tie, kas cenšas noslēpt no Manām acīm sāpes, ko cilvēki viņiem sagādā ar savu izsmieklu 

un bezjūtību. Svētīgi tie, kas nesūdzas, bet pateicas Man, jo, neskatoties uz pārbaudījumiem, Mana 

žēlastība viņus pavada visur. 
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46 Ko tu vari noslēpt no Mana skatiena, ko tas neatklās? Es jūs atalgošu, un jūs vienmēr redzēsiet 

miera varavīksni, kas parādīsies pēc vētras. Turpiniet krāt Manu mācību kā dārgumu, lai tā kļūst par darbu, 

lai jūsu sirdīs tiktu attīrīta labdarība. 

47 Starp jums ir tādi, kas agrāk baudīja ļaunumu, kas jutās ērti naidā un izvirtībā, bet baidījās no 

mīlestības, žēlsirdības un pazemības. Tagad viņus atsvaidzina viņu iekšējā pārvērtība, viņu atjaunošanās. 

Jūsu gars jau iegūst varu pār jūsu miesu. Tagad jūs priecājaties, kad darāt labu, jums ir prieks praktizēt 

žēlsirdību, un jūs izjūtat gandarījumu, kad esat lēnprātīgi un pazemīgi. Jūs sākat izjust drebuļus un 

riebumu pret izvirtību. Nav neviena, kas pēc Manis klausīšanās nebūtu kaut kādā veidā mainījis savu 

dzīvi. Kurš gan varētu teikt, ka viņš nav sajutis, kā viņa būtībā plūst patiesa veselība pēc tam, kad ir 

saņēmis Augstā Ārsta dziedinošo balzāmu uz sava ķermeņa un dvēseles? Cik daudz brīnumu ir paveicis 

tikai Mans Vārds! Es esmu jums visu piešķīris, lai palīdzētu jums pārvarēt garīgo slinkumu. Jo šajā laikā 

Es neesmu nācis upurēt Sevi kā cilvēks, bet gan iedvesmot jūs, lai jūs iegūtu nopelnus un nopelnītu savu 

pestīšanu. Virs jums ir garīgais dārgums, kas ir jūsu gara mantojums. Kad jūs iemantosiet visu, ko Es jums 

esmu iecerējis? 

48 Šodien neviens nevar zināt, cik daudz viņi jau ir sasnieguši. 

49 Cik ļoti jums ir vajadzīgi mirkļi! Daži raud un nezina kāpēc, viņi pastāvīgi slimo. Citi, kas ir tēvi, 

brīnās, kāpēc viņi novāc tikai neizpratnes un nepateicības augļus, lai gan viņi ir rūpējušies par savu ģimeni 

un ar mīlestību par to rūpējušies. Un sievietes, kurām bija vēlme pēc glāstiem un palīdzības uz zemes, arī 

brīnījās, kāpēc viņas nevarēja remdēt šīs slāpes pēc maiguma dzīvē. Vienas asinsradniecības brāļi un 

māsas jūtas attālināti viens no otra, viņi viens otru nemīl un nesaprot. Jūs jautājat sev, kāpēc tas viss 

notiek, un nespējat saprast, kāpēc jūsu acu priekšā labestība zūd. Es jums saku: Kad dažu cilvēku labums 

atradīs atbalsi citos un viņu sirdis jutīsies atsvaidzinātas - kad garīgie tikumi un vērtības tiks pienācīgi 

novērtētas, tad izsalkums, slāpes pēc taisnīguma, pēc mīlestības un sapratnes izklīdīs no cilvēku sirdīm. 

50 Es jums arī saku, ka šeit, uz zemes, jūs nezināt, kas esat garīgi, tāpat kā nezināt, kas ir jūsu laulātā, 

vecāku vai bērnu gars. Tikai tā jūs varētu nest daudzo izpirkšanas pienākumu nastu, kas veido jūsu krustu. 

Nesiet šo krustu ar mīlestību, nemēģiniet zināt, kas jūs varētu būt šajā laikā. Esiet gandarīti, ka visi esat 

viena Tēva brālīgi bērni un ka brāļu un māsu starpā nevar būt ienaidnieku. Mīliet cits citu, un jūs 

progresēsiet pa attīstības ceļu. 

51 Ēdene jau sen aizvēra savus vārtus cilvēcei, tā pazuda, un tās smarža pacēlās bezgalībā. Tad zeme 

pārvērtās asaru ielejā, un sākās garīgā izpirkšana, cīņas lauks, kurā dvēsele attīrās. Taču tu atradīsi labāku 

paradīzi par to, kuru esi zaudējis, un tā tevi gaida ar atvērtiem vārtiem. Lūdzieties, lai jūs saņemtu Manu 

spēku un turpinātu progresēt savā garīgajā attīstības ceļā. Bet dariet to ar savu garu, nevis ar iemācītām 

lūgšanām, lai cik skaistas tās būtu, ja jūs tās dziļi neizjūtat. Tāpēc mīliet un piedodiet saviem 

līdzcilvēkiem. Tad jūs piedzīvosiet svētlaimi, kas plūst no jūsu sirdsapziņas uz jūsu sirdi, kad jūs sekosiet 

Maniem norādījumiem. 

52 Jau ilgu laiku Es esmu jūs gatavojis, jo pienāks brīdis, kad jūs tiksiet saukti par kārtības un garīgā 

miera traucētājiem pasaulē, jo jūs tiksiet apmeloti. Mana mācība sagatavo tos, kuri rīt būs pacietīgi, 

pazemīgi un lēnprātīgi skolotāji, kuri ar mīlestību atbildēs uz visiem savu līdzcilvēku jautājumiem. 

53 Katra Mana mācība ir grāmata, no kuras jūs varat mācīties visu, kas jūsu garam nepieciešams, lai 

vēlāk mācītu savus brāļus un māsas. Manas mācības sagatavo jums jaunu pasauli, jaunu dzīvi jau uz šīs 

zemes. Bet, kad Es jums runāju par šo patiesību un jūs domājat par karu, ko risina tautas, kur valda tikai 

sāpes, bailes un posts, jūs domājat, ka šis vārds nevar kļūt par realitāti. Bet patiesi, es jums saku, ka tas, ar 

ko es ar jums dalos, ir ne tikai mācība, bet arī pravietojums. 

54 Ja jūsu zinātne un grēks ir likuši jums zaudēt miera, sirsnības un brālības paradīzi, tad garīguma 

pilnveidošana jums atgriezīs šo žēlastību, kas tiks novērtēta augstāk nekā augstais attīstības līmenis, kas 

jums piemīt šodien, nekā (tā eksistence), kad jūs vēl bijāt nevainības stāvoklī. 

55 Vienkārša un saprotama ir Mana mācība, lai iesācēji to varētu saprast. Lai gan Es parādīju Sevi 

caur grēcīgām miesām, Mans Vārds paliek kā mīlestības pēdas cilvēku sirdīs. Šī izpausmes forma ir vēl 

viens pazemības pierādījums, ko Es esmu devis Saviem bērniem. Es pastāvīgi mācu jums šo tikumu, jo tas 

ir viens no tiem, kas garam ir visvairāk jāpraktizē. Dažiem Es esmu devis pazemīgu izcelsmi pasaulē, lai 

viņi savā dzīvē varētu ņemt piemēru no sava Skolotāja; citiem Es esmu devis bagātu mājvietu, lai viņi 
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varētu līdzināties Jēzum, kurš, būdams ķēniņš, atstāja savu troni, lai kalpotu nabagiem, slimajiem un 

grēciniekiem. 

56 Tā nopelns, kurš no sava sociālā stāvokļa nolaižas, lai kalpotu saviem tuvākajiem, lai kas tie arī 

būtu, ir tikpat liels kā tam, kurš no savas nožēlojamās un nezināmās dzīves uz mīlestības ceļa paceļas līdz 

taisno augstumiem. 

57 Ak, ja vien jūsu vidū varētu rasties pazemīga sirds, kas kalpotu par piemēru citiem! Jo cik daudzi 

no tiem, kuru sejās ir pazemības izteiksme, sēj lepnumu, kas slepeni mīt viņu lepnajās sirdīs? Tā ir Mana 

griba, lai šī liekulības maska nokrīt no šīs tautas, lai cilvēki jūsu pazemības dēļ varētu jūs atpazīt kā Svētā 

Gara mācekļus. 

58 Jūsu Skolotāja dzīve ir piemērs visiem cilvēkiem. Bet, tā kā sievietei trūka pamācības par viņas kā 

mātes uzdevumu, Marija tika sūtīta pie viņas kā Dievišķās Maiguma iemiesojums, kas parādījās kā 

sieviete starp cilvēkiem, lai arī jums sniegtu savu Dievišķo pazemības piemēru. 

59 Katru reizi, kad jūs dzirdat Mani slavējam tikumu, jūs jūtat, ka cilvēka grēks un nepilnības parādās 

jūsu acu priekšā visā savā varenībā. Tad tu skumji noliec savu kaklu, un kāds man saka: "Kungs, vai Tu 

nāc savā šķīstībā un svētumā, lai pazemotu mūs par mūsu grēkiem, Tu, kas mūsu sirdīs iemieso 

pazemību?" Es atbildu šai sirdij, ka tā nav sapratusi Manu Vārdu, ka tas ir tikai atoms no Manas Gaismas 

un Mana Svētuma, ko Es nolieku jūsu priekšā, lai jūs nejustos pazemoti Manis priekšā un nespētu sekot 

Man tikumībā. 

60 Nejauciet pazemību ar pieticību apģērbā. Tāpat arī nedomā, ka pazemīgs ir tas, kurš sevī izjūt 

mazvērtības sajūtu un šī iemesla dēļ ir spiests kalpot citiem un noliekties viņu priekšā. Es jums saku, ka 

patiesa pazemība ir tam, kurš, lai gan spēj spriest, ka viņš ir kāds, un zina, ka viņam ir zināmas zināšanas, 

tomēr ir gatavs pazemoties citu priekšā un ar prieku dalās ar tiem tajā, kas viņam ir. 

61 Pazemība ir dvēseles gaisma, un, gluži pretēji, tās trūkums ir tumsa dvēselē. Tēvulība ir 

nezināšanas auglis. Tas, kurš ir liels ar zināšanām un izceļas ar tikumiem, ir patiesa pieticība un garīga 

pazemība. 

62 Kāda pateicības sajūta jums ir, kad pieredzat, ka cilvēks, kurš ir cienīts cilvēku vidū, izrāda jums 

mīlestību, sapratni, pieticību. Jūs varat sniegt to pašu sajūtu tiem, kuri ir zem jums vai kuri jūtas līdzīgi. 

Iemāciet, kā pieklanīties, kā pasniegt roku, neizjūtot pārākumu, iemācieties būt saprotoši. Es jums saku, ka 

šādos gadījumos laimīgs ir ne tikai tas, kurš saņem mīlestības apliecinājumu, palīdzību vai mierinājumu, 

bet arī tas, kurš to sniedz, jo viņš zina, ka virs viņa ir Tas, kurš pats viņam ir devis mīlestības un 

pazemības apliecinājumus, un Viņš ir viņa Dievs un Kungs. 

63 Piedzīvojiet savās sirdīs prieku no sajūtas, ka jūs mīl jūsu Tēvs, kurš nekad nav pazemojis jūs ar 

Savu varenību, bet atklājis to Savā pilnīgajā pazemībā, lai padarītu jūs lielus un dotu jums baudīt patiesu 

dzīvi Savā Valstībā, kurai nav ne sākuma, ne gala. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 102  
1 Jūsu lūgšana ir sasniegusi debesis, un kā pierādījumu tam jūs šajos brīžos sajūtat Manu mieru. Ja 

reiz jūs jūtat, ka jūsu sirdi caurstrāvo salds miers, varat droši apgalvot, ka jūsu Radītājs ir bijis jums 

tuvumā. Ja jūsu sirds pukst straujāk un jūs pārņem neizskaidrojama svētlaime, tas ir tāpēc, ka jūsu gars ir 

dzirdējis sava Kunga balsi. 

2 Paņemiet savu krustu ar domu, ka Mana klātbūtne ir ar jums, lai jūs iedrošinātu jūsu attīstības ceļā. 

3 Jūs visi varat un jums visiem vajadzētu piederēt tiem, kurus ir apgaismojis Kungs. Nav tādas sirds, 

kurā nebūtu dievišķās mīlestības un tikuma sēklas. Tie, kas pieņem Manu mācību, lai kļūtu par Maniem 

mācekļiem, ir tie, kas ar patiesu mīlestības un žēlsirdības liecību ļaužu pūļiem parāda savu Skolotāju kā 

pilnīgu mīlestību un bezgalīgu gudrību. Tas ir veids, kā jums ar šķīstiem darbiem, vārdiem un domām 

darīt zināmu Labo vēsti uz zemes. 

4 Es gribu, lai jūs šajā laikā sasniegtu tik lielu jutīgumu garīgajā jomā, ka pietiek ar vienu Manu 

domu, kas atspoguļojas jūsu prātā, lai paklausītu Man ar patiesu lēnprātību. 

5 Tie laiki, kad cilvēki pieprasīja no sava Dieva nenoliedzamu materiālu izpausmi, lai ticētu Viņa 

Vārdam, Viņa eksistencei vai Viņa taisnīgumam, ir pagājuši. Tos laikus, kad cilvēki drebēja tikai no savu 

praviešu briesmīgās balss vai no dievišķās taisnības, kas atklājās caur nevaldāmām stihijām, sērgu, mēra 

un karu dēļ, jums vajadzētu uzskatīt par pagātni; nevajag lolot vēlmi, lai tie turpinātos līdz jūsu dienām. 

Jūsu gars ir attīstījies un cīnīsies ar materializēto dvēseli, līdz tā kļūs uzņēmīga pret vibrācijām, 

iedvesmām un vēstījumiem, kas nāk pie jums no gara pasaules. 

6 Katrā laikmetā es esmu palīdzējis jūsu garam arvien vairāk un vairāk virzīties uz patiesības atziņu. 

Gādājiet, lai pienāktu stunda, kad pazudīs pēdējais plīvurs un jūs varēsiet ieraudzīt sava Tēva godību. 

7 Kurš, nevienam nesakot, ka viņš ir Mans māceklis, savā ceļā izplata labestību, tam visur 

līdzcilvēki jautās, kurš ir īsākais ceļš, lai sasniegtu Tēvu. 

8 Ikviens, kurš lepojas, ka ir Mans kareivis, Mans kalps vai Mans māceklis, izraisīs tikai aizdomas, 

izsmieklu, nicinājumu un nosodījumu. 

9 Pēc tam, kad Jēzus savu mācekļu acu priekšā bija paveicis lielus un varenus darbus, Viņš reiz 

jautāja Pēterim: "Un tu, kam tu tic, ka Es esmu?" Uz to māceklis ar izbrīnu, bet ticības pilns atbildēja: "Tu 

esi dzīvā Dieva Dēls." Tā jūs iesiet pasaulē saskaņā ar Manu gribu: Ar to maigo laipnību, ko Jēzus jums 

iemācīja. Tad netrūks to, kas, redzot jūsu darbus, noticēs, ka jūs esat Mani mācekļi un nododat Manu 

mācību saviem līdzcilvēkiem. Atcerieties, ka Es esmu labais ceļš, un Mans Vārds jums par to ir devis 

liecību. Daudz ko Es jums esmu runājis, bet jūs nevarat teikt, ka kaut viens no Maniem Vārdiem būtu jums 

mācījis kaut ko ārpus Mana Likuma. 

10 Es satiku jūs kā nokaltušus un sausus augus zem nežēlīgas saules stariem un liku jums sajust Mana 

Vārda glāstu, kas bija kā debesu rasa pār jums. Jūs gājāt pa ērkšķu pilnu ceļu un negribējāt iet tālāk, 

baidoties, ka varētu tikt ievainots. Bet pēc tam, kad jūs uzklausījāt Manu Vārdu, jūs zaudējāt bailes no 

dzīves, jūsu sirdis pameta neuzticība un aizdomas, un jūs atsākāt dzīves ceļu, pilni cerības un ticības 

savam liktenim. Katru mirkli jūsu garā skanēja Tēva Vārds, kas ir mūžīgās dzīvības barība ikvienam, kurš 

to uzņem. 

11 Cilvēki, tajā pašā laikā, kad Es jūs sagatavoju garīgās dzīves iepazīšanai, pasaulē gatavojas leģioni 

cilvēku, lai iznīdētu no savu līdzcilvēku sirdīm ikvienu garīgās izcelsmes sēklu. Es dodu jums 

nepieciešamo laiku, lai stiprinātu jūsu ticību un ļautu dievišķajām zināšanām par to, ko Es jums esmu 

atklājis, izvērsties jūsu sirdīs. Ja jūs patiesi sagatavosieties, jums nebūs jābaidās no pasaules, ne no tās 

vārdiem, ne grāmatām, ne no tās solījumiem, ne draudiem, un jums neizdosies izdzīt no jūsu sirdīm ne 

Manas mācības būtību, ne apsolītās zemes apsolījumu, ko Es jums esmu piedāvājis. Jūs nekad to 

nemainīsiet pret visvilinošākajiem pasaules solījumiem. 

12 Ikreiz, kad jūs piemeklēs pārbaudījums un jūsu ienaidnieki sekos līdzi jūsu soļiem, atcerieties, ka 

tajā brīdī uz jums uzrunā Kristus un atgādina jums, kā Jēzus tika kārdināts tuksnesī un kā Viņš ar savu 

spēku uzvarēja pasauli un miesu. Es gribu, lai jūs būtu tādi paši - stipri ikviena pretinieka priekšā, 

neaizmirstot, ka visspēcīgākie ienaidnieki ir jūsu pašu iekšienē un ka tikai ticība un spēks, kas nāk no 

Manis, dos jums uzvaru. 
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13 Jūsu cīņa nepaliks bez atlīdzības; tā būs bezgalīgi lielāka nekā tā, ko jūs varētu sagaidīt no zemes. 

No šīs lielās atlīdzības Es jums došu tikai nelielu daļu jau šeit, šajā pasaulē, un tas būs gandarījums par to, 

ka redzēsiet, kā Manas patiesības ienaidnieki atgriežas pie tās. 

14 Mīļie mācekļi, rūpīgi pārdomājiet Manu mācību, un no šīm pārdomām jūs gūsiet spēku, kas 

palīdzēs jums nezaudēt cīņā. 

15 Atbrīvojiet savu prātu no jebkādas netīrības, ja vēlaties saprast Manu Vārdu. Skolotājs strādā ar 

viņu, lai pamodinātu viņu no miega, kurā viņš ir ieslodzīts, un parādītu viņam jaunā rīta spožo gaismu. 

16 Savā mīlestībā pret jums Es daru dievišķo cilvēcisku, lai padarītu to jums saprotamu. Es pārvēršu 

savu dievišķo gudrību cilvēciskos vārdos un caur šo garīgo dāvanu liku jums dzirdēt jūsu Debesu Tēva 

norādījumus, kurš ar savu mīlestību stiprina jūsu miesu un attīra jūsu dvēseli no traipiem. 

17 Šobrīd ar jums runā visu būtņu Tēvs. Mīlestība, kas jūs radīja, ir jūtama katrā, kas dzird šo vārdu. 

18 Pirms jūs dzirdējāt Mani caur šiem balss nesējiem, jūsos apslēpta balss vēstīja par Manu klātbūtni 

uz jūsu ceļa. Tie, kas spēja dzirdēt šo balsi savā sirdī, kad viņi saņēma Labo Vēsti, uz kuru brālis viņus 

atveda ar vārdiem: "Nāciet, jo tagad runā Dievišķais Skolotājs un gaida jūs!", apstiprināja, ka viņu 

priekšnojauta viņus nav maldinājusi, ka viņu sirds pasludinājums bija patiess. Patiesi Es jums saku: tie ir 

tie, kas ir palikuši ar Mani, tie, kas ticēja Manai parādīšanās reizei, jo viņi jau gaidīja Mani. 

19 Kad Es vairs nerunāšu ar jums tādā formā, kā jūs to piedzīvojat šodien, Es atkal darīšu Sevi jums 

zināmu tieši no gara uz garu, un tad jūs vairs nešaubīsieties un nejautāsiet: "Vai tas tiešām ir Kungs?" Tad 

jums būs pārliecība un pilnīga ticība, ka jūsu gars sāks sazināties ar savu Radītāju. 

20 Nekļūstiet vāji savos centienos tuvoties Man, jo uzskatāt, ka jūsu garīgais briedums ir zems. Jūs 

ieejat garīguma laikmetā, bet jūs nesasniegsiet pilnību savā garīgajā dialogā; pēc jums nāks citi, un pēc 

viņiem nāks citi, kas dzirdēs Manu balsi, saņems dievišķu iedvesmu un reproducēs Manus vēstījumus tādā 

veidā, kādu jūs tagad nevarat iedomāties. Vai nevar būt tā, ka jūs paši būsiet tie, kas dzīvos šajos laikos? 

Bet šajās nākotnes lietās varu iedziļināties tikai es, un tikai es varu zināt, kas atgriezīsies un kas paliks 

garīgajā pasaulē, lai nekad neatgrieztos uz zemes. 

21 Daži no Maniem mācekļiem liks pirmo akmeni, citi liks pēdējo akmeni skaistākajā ēkā, ko cilvēks 

ir uzcēlis savam Kungam. 

22 Šis darbs būs garīgās harmonijas auglis starp visiem cilvēkiem. Šodien jūs jūtaties ļoti tālu no 

spējas nest šos augļus, jo apzināties, ka starp cilvēkiem valda nesaskaņas. Tomēr nekrītiet izmisumā, jo jau 

tuvojas sirpis, kas nopļaus nezāles, kas sašķēlušas cilvēci, lai pēc apmeklējuma jūs atkal redzētu mirdzam 

taisnīgumu, saprātu un brālību. 

23 Šodien Es atveru jūsu priekšā Savas Mīlestības Dievišķo Grāmatu; dariet to arī ar savām sirdīm, 

mīļie mācekļi. Bet nebēdājiet, jo, pirms Es jums dodu Savus norādījumus, Es apstājos, lai uzklausītu jūsu 

bēdas un dziedinātu jūs no jūsu ciešanām. Es ilgojos, lai tad, kad jūs nākat pie Manis, jūsu garā būtu dziļš 

miers. Es zinu, kam no jums ir daudz ar ko cīnīties, un tādēļ jums ir absolūti nepieciešams, lai jūs saņemtu 

lielu iedrošinājumu jau tagad. Spēku jums dod Mans Vārds, kas ir caurstrāvots ar dzīvību un veselību. Šis 

Vārds izriet no Dievišķā Vārda, kas šobrīd iespiežas jūsu gara iekšienē, lai īstenotu perfektu Tēva un Viņa 

bērnu kopību. 

24 Dažiem Mana mācība būs neaizmirstama, jo viņu dzīvē tā būs zvaigzne, kas vadīs viņu soļus. Tie 

nāks īstajā laikā, lai sekotu Man un būtu liecinieki Manām atklāsmēm. Citi klīst no ceļa, nešķietot, ka zina, 

Ko viņi klausās un kāda ir patiesība, ko ietver šis vārds. Tad viņiem nāksies klīst mazliet tālāk, līdz 

pienāks viņu pārbaudījumu laiks un viņi sajutīs, ka viņu būtības dziļumos rodas iedvesma, kas atgādina 

par to, ko viņi reiz dzirdējuši un kam viņu sirds tolaik nepiešķīra nekādu nozīmi. Vispirms jūs visi 

klausieties Mani, vai jūs novērsīsieties no Manis vai noliegsiet Mani. Es sēju tavā garā, kur tikai es varu 

piekļūt, jo tam ir tikai viena atslēga, un tā ir mana. Kad tam būs pienācis īstais laiks, gaisma izsprauksies 

no jūsu sirds dziļumiem, ko Es šodien atstāju jūsu būtības slēptākajā daļā. 

25 Izskaidrojiet tumsu savā dzīvē, nezināšanu, netikumus, visu, kas padara jūsu ķermeni slimu. Nesiet 

gaismu savā eksistencē un izplatiet sava gara mīlestību uz savu līdzcilvēku dzīves ceļa. 

26 "Jaunu zināšanu laiks" cilvēki ir nosaukuši šo gadsimtu, bet es jums saku, lai paļaujaties ne tikai uz 

gaismu, ko sniedz zinātne, bet arī uz savām garīgajām dāvanām. Neaizmirstiet, ka cilvēks nedzīvo tikai ar 

maizi, bet arī ar katru vārdu, kas nāk no Dieva. 
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27 Glabājiet Manu Vārdu savās sirdīs, un, ja jūs to izmantojat, tad ne tādēļ, lai lielītos to priekšā, kas 

nepazīst šo mācību. Netiecieties parādīties kā jaunie apgaismotie, jo neviens no jūsu līdzcilvēkiem nav bez 

gaismas. Ja jūs nebūsiet pazemīgi, nododot Manu mantojumu, jūs nespēsiet dot gaismu. 

28 Šobrīd Es cilvēcei novēlu jaunu grāmatu, jaunu testamentu - Manu Trešās Ēras Vārdu, Dievišķo 

Balsi, kas uzrunāja cilvēkus Sestā Zīmoga atslābināšanas brīdī. 

29 Nav nepieciešams, lai jūsu vārdi vai darbi paliktu vēsturē. Šajā grāmatā Mans Vārds būs kā 

skanīga un skaidra balss, kas mūžīgi uzrunā cilvēka sirdi, un Mana tauta atstās pēcnācējiem pēdas par 

saviem soļiem uz šī garīguma ceļa. 

30 Atstājiet piemiņu par saviem labajiem darbiem kā piemēru tiem, kas nāks pēc jums. Steidzieties 

šodien izdzēst visus savus traipus, lai tos neredzētu jūsu brāļi un māsas. 

31 Pirmā laikmeta Raksti nodeva Izraēla tautas vēsturi, saglabājot tās bērnu vārdus, tās panākumus un 

neveiksmes, tās ticības darbus un vājības, tās slavu un kritienus, lai šī grāmata katrai jaunai paaudzei 

stāstītu par šīs tautas attīstību Dieva pielūgsmē. Šajā grāmatā ir arī patriarhu vārdi, kuri mīlēja tikumu un 

taisnību, ticības spēka paraugi, un praviešu vārdi, nākotnes pareģi, caur kuru muti Kungs vienmēr runāja, 

kad Viņš redzēja Savu tautu uz briesmu robežas. Tā arī nodeva korumpēto, nodevēju, nepaklausīgo 

vārdus, jo katrs gadījums, katrs piemērs ir mācība un dažkārt arī simbols. 

32 Kad Es dzīvoju starp cilvēkiem Jēzū, Es izmantoju šo rakstu būtību, šo darbu nozīmi tikai tad, kad 

tas bija nepieciešams, lai nodotu Manu mācību; Es nekad neesmu slavējis materiālo un nebūtisko. Vai jūs 

neatceraties, ka es pieminēju taisno Ābelu, ka es slavēju Ījaba pacietību un atcerējos Salamana gudrību un 

godību? Vai Es daudzkārt neesmu pieminējis Ābrahāmu un runājis par praviešiem, un vai Es neesmu jums 

teicis par Mozu, ka Es neesmu nācis atcelt viņa saņemto bauslību, bet gan to piepildīt? 

33 Ja Kristus būtu Dieva Jērs, kas atņem pasaules grēkus, - arī tad es varētu slavēt tikai labo, bet 

ļaunums man būtu jāanulē. 

34 Mana dzīve mainīja cilvēku dzīves. Mana nāve atvēra materiālisma tumsas apžilbinātās acis 

patiesības gaismai, un Dieva pielūgsme spēra lielu soli uz pilnību, jo Mesijas mīlestība lika cilvēkiem 

iegūt jaunu priekšstatu par dievišķo taisnīgumu. It kā šai tautai būtu parādījies jauns Dievs, Mana mācība 

un Mani darbi lika pasaulei iepazīt patiesību, ko cilvēki iepriekš nebija spējuši saskatīt. 

35 Dievs, nemainīgais Dievs, nevarēja mainīt Savu iekšējo būtību attiecībā pret Saviem bērniem. 

Cilvēks bija tas, kurš atklāja Tēva patieso būtību, kad viņš garīgi pacēlās pie sava Radītāja pa mīlestības 

un garīguma kāpnēm, ko viņam parādīja Kristus. Pat tad, kad Mani apustuļi mācīja ļaudīm 

priekšpagalmos, sinagogās vai tirgos un viņiem nācās atsaukties uz pagātnes laikiem, viņi izmantoja tikai 

tos piemērus, kas atstāja patiesu garīgu liecību, un atteicās no visa, kas bija nevajadzīgs. 

36 Tagad, kad Es esmu nācis pie jums ar plašām garīgām pamācībām, Es neesmu aizmirsis, ka jūs visi 

jūtat vajadzību pētīt šīs grāmatas, jo katrā reizē, katrā nodarbībā Es jums esmu mācījis un atgādinājis to, 

kas bija - piemērus, kurus jums nevajadzētu aizmirst, mācības, kurām ir mūžīgā dzīvība. Bet es jums 

atkārtoju: arī tagad es runāju tikai par garīgo. Nedomājiet, ka es jums aizliedzu lasīt šo Pirmo laiku 

grāmatu, jo jūs esat Trīsvienības tauta. Vai jūs nezināt, ka es sacīju: "Meklējiet Rakstus!" Bet tagad es 

piebildu: "Pirms lasāt, lūdzieties, lai, studējot, jūs atrastu patiesu gaismu un neiekristu maldos, kā tas ir 

noticis ar daudziem, jo viņi notikumus skaidrojuši nepareizi. Lasiet, pētiet, bet jēgas skaidrojumu jūs 

atradīsiet Manā Trešās ēras Vārdā. 

37 Kāpēc jums šajā laikā būtu jānodod tiem, kas nāks pēc jums, jūsu nepilnības, jūsu viltus garīguma 

kults, jūsu nepaklausība un pieradums pie svētām lietām? Vai jūs domājat, ka jūsu darbi padara jūs 

cienīgu, lai jūs nodotu vēsturei? 

38 Kad pienāks laiks, Es jūs apgaismoju, lai Mana tauta, Manas Manifestācijas lieciniece un Mans 

Vārds, no Manām Mācības runām veidotu grāmatu, kas sasniegs visus cilvēkus, lai cilvēki tajā atrastu tikai 

Dievišķo Skolotāja Būtību, Viņa Mūžīgo Patiesību, Viņa Mīlestību un Viņa Atklāsmi, un lai viņi nekad 

neatklātu pārāk cilvēcīgo balss nesēju. 

39 Tie, kas ir Mani mācekļi šajā darbā, zinās, kā atdalīt pelavas, lai paliktu tīri kvieši, jo, lai Mana 

sēkla dīgtu, tai jābūt tīrai. 

40 Šodien Es esmu klātesošs jūsu garīgā skatiena priekšā, lai jūs varētu Mani redzēt ar savām 

garīgajām spējām. Caur viņiem Es jums sūtu Savu Dievišķo siltumu, lai jūs sajustu Mani savās sirdīs. Es 
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vēlos novērst jūs no visa nevajadzīgā, no visa sliktā. Es uzticu jums dārzu, kurā jūs varat izkopt visus 

tikumus. Tas ir nepieciešams, lai neitralizētu grēku; padomājiet, kā ir uzplaukusi ļaunā pasaule. 

41 Es redzu, ka jūsu sirds trīc no prieka, kad dzirdat Mani šādi runājam, jo jūs jūtat cerību, ka cilvēki 

tiks atjaunoti. Klausoties Manī, jūs jūtat pamudinājumu doties meklēt maldīgo, grēcinieku, ļaunprātīgo, 

runāt ar viņu ar Manu patiesību un novērst viņu no ļaunā ceļa. Es svētīju šīs cildenās jūtas, kas sāk mosties 

jūsu sirdīs, bet es jums saku: Ja jūs vispirms neesat izlabojuši savas kļūdas, ja neesat attīrījuši savu sirdi, 

tad nebūs pareizi stāties savu līdzcilvēku priekšā, lai norādītu uz viņu grēkiem. Mans Vārds no jūsu lūpām 

vien nespēj paveikt cilvēku atgriešanas brīnumu, tam būs nepieciešams jūsu dzīves piemērs. Tad Mans 

Vārds tiks pieņemts kā patiesība. 

42 Kad Mani mācekļi tajā laikā izklīda pa visu pasauli, lai sludinātu Manu mācību, viņi neaprobežojās 

tikai ar Manu vārdu atkārtošanu, bet mācīja tos arī ar saviem darbiem, un, sakot, ka viņi ir liecinieki Tam, 

kas cilvēku mīlestības dēļ miris pie krusta, viņi to darīja ar to. 

vārdiem un darbiem, mirstot kā upuris, tāpat kā viņu Skolotājs. Es jums saku: Tam, kurš aizstāv patiesību 

un mirst par to, tiks ticēts. Tomēr es nelūdzu, lai jūs upurējat šo upuri. Es negribu, lai jūs mirtu, lai 

pierādītu Manu patiesību, Es gribu, lai jūs dzīvotu un ar savu dzīvi liecinātu par Manu Vārdu, kas māca jūs 

mīlēt vienam otru. 

43 Jūs gaida jauna laime - kalpot saviem līdzcilvēkiem, palīdzēt viņiem atjaunot savu dzīvi, novērsties 

no sliktā ceļa. 

44 Vai jūs redzat, cik nepieciešama ir jūsu sagatavošanās, lai spētu ņemt rokās patiesības ieročus un 

palīdzēt tai izcīnīt uzvaru šajā cīņā? 

45 Daudzi ir tie, kas, dzirdējuši Manu Dievišķo Vārdu, liecināja par to. Bet, kad viņi ar darbiem 

neapstiprināja to, ko runāja viņu lūpas, viņi tika noraidīti un izsmieti. Tomēr, tiklīdz šī liecība tika 

papildināta ar labiem darbiem, tā dažos iededza ticību, bet citiem lika aizdomāties. 

46 Visa Mana mācība ir vērsta uz to, lai jūs sagatavotu šai cīņai, par kuru Es jums runāju, stiprinātu 

jūsu ticību un apgaismotu jūsu garu, lai jūsu liecība būtu spēcīga. 

47 Atkal un atkal es jums saku, ka cilvēki intuitīvi gaida kaut ko nezināmu. Šī priekšnojauta dod jums 

gara gaismu, kas deg kā lukturis, gaidot Mana apsolījuma piepildīšanos. 

48 Vai jūs nevēlaties būt tie, kas nesīs Labo Vēsti šīm sirdīm? Jā? Tad klausieties un saprotiet 

Skolotāja mācību, paklausiet un mīliet Tēvu, un jūs būsiet cienīgi kalpot saviem līdzcilvēkiem. 

49 Ja jūs tiecaties pēc dvēseles nemirstības, nebaidieties no nāves, kas izbeidz cilvēka dzīvi. Sagaidiet 

to gatavu, tā ir Manā pakļautībā, un tāpēc tā vienmēr nāk īstajā laikā un pareizi, pat ja cilvēki bieži uzskata 

pretēji. 

50 Sarežģītākais ir nevis tas, ka cilvēks nomirst, bet gan tas, ka tad, kad viņš atstāj ķermeni, viņa 

dvēselei trūkst gaismas un tā nespēj saskatīt patiesību. Es nevēlos grēcinieka nāvi, bet gan viņa grēku 

nožēlu. Bet, ja reiz nāve kļūst nepieciešama - lai atbrīvotu dvēseli vai apturētu cilvēka krišanu postā, - tad 

Mans Dievišķais Taisnīgums pārgriež šīs cilvēciskās eksistences dzīves pavedienu. 

51 Tajā laikā, kad pūlis, sašutis par laulības pārkāpējas kļūdu, gaidīja tikai Manu spriedumu, lai viņu 

nogalinātu, jo cilvēki uzskatīja, ka tas ir vienīgais veids, kā pilnībā iznīdēt šīs sievietes grēku, Es viņiem 

parādīju, ka piedošana un mīlestības Vārds ir dzīvība sirdij un nāve grēkam. Nopelns ir panākt, ka grēks 

mirst, bet radība dzīvo tālāk. Tāpēc nebija nepieciešams, lai pazustu šī sieviete, bet gan viņas grēks. 

52 Ja tā nebūtu, Es jau būtu jūs iznīcinājis Savā nevēlēšanās grēkot. Bet redzi, Es ne tikai neatņemu 

tev dzīvību, bet pat dodu tev vienu miesu pēc otras, lai tu varētu uz zemes apgūt šo svētīgo Doktrīnu, - 

Doktrīnu, kura, tā kā cilvēce to nesaprata, kļuva par iemeslu tam, ka Dieva Vārds kļuva par cilvēku, lai ar 

Savu piedzimšanu, Saviem darbiem un Savu nāvi mācītu tev, kāds ir cilvēka patiesais liktenis šajā pasaulē. 

Tā ir mācība, kuru jūs neesat izdzīvojuši, kuru jūs neesat piemērojuši. Ko tas jums māca? Pazemība, 

sekošana Dievišķajai gribai, pašaizliedzība citu mīlestības dēļ, uzticība garīgās augšupejas ideālam. Tam, 

kurš šo uzdevumu izpildīs uz zemes, nebūs iemesla atgriezties, jo viņš jau būs atstājis savu labo sēklu. 

Šajā ziņā viņam par piemēru kalpos Kristus, kurš, ar Savu dzīvi rādījis cilvēcei perfektu piemēru, 

neatgriezās pasaulē kā cilvēks. 

53 Iemācieties atstāt šo ķermeni zemes klēpī, kad pienāks jūsu stunda, ja vēlaties turpināt dzīvot tiem, 

kurus mīlat, un ja vēlaties, lai viņi jūs jūt. Ja nevēlaties ieslīgt klusumā un tukšumā, bet turpināt ietekmēt 
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savus zemes brāļus un māsas, jo saprotat, ka to patiesi sauc par dzīvi, jau tagad iemācieties, ka, tāpat kā 

jūsu gars atteicās no savām garīgajām mājām, lai dzīvotu uz zemes, tas arī atteicās no zemes. 

Kad viņš atgriezīsies garīgajā pasaulē, viņam būs jāatsakās no pasaules sīkumiem. 

54 Ja cilvēki būtu iemācījušies atteikties no sava ķermeņa un visa, kas tiem piederēja uz zemes, tad 

viņu nāve būtu viegla; bet, kamēr vien pastāv zemes piesaistīšana un dumpība, tikmēr dvēseli no miesas 

šķirs sāpes, kas būs saistītas ar bailēm par abām daļām. 

55 Studējiet Manu mācību, mācekļi, un jūs sapratīsiet, kāpēc Es caur Jēzu jums teicu: "Mana Valstība 

nav no šīs pasaules". 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 103  
1 Pievērsiet uzmanību tam, kas notiek, kad jūs atstājat to, kas jums pieder uz zemes, lai nāktu 

uzklausīt Manu Vārdu vai atvieglotu sāpes. Kad jūs atgriežaties darbā vai mājās, jums šķiet, ka jūsu 

prombūtnes laikā kāds jūs ir pārstāvējis. Un tā tas patiešām ir, mācekļi, jo es esmu tas, kas uzraugu to, ko 

jūs palaižat garām īsajos brīžos, kad esat aizņemti, pildot savu garīgo uzdevumu. 

2 Uztveriet to kā pierādījumu tam, ka ikreiz, kad atstāsiet šo pasauli, lai veltītu savu eksistenci 

Manai kalpošanai, Es sargāšu tos, kurus atstājat aiz sevis un kurus Es pārklrošu ar Savu miera apmetni, 

piepildot tukšumu, ko jūs atstājat, ar Savu Klātbūtni. 

3 Saprotiet, ka, ja Es ilgu laiku esmu jums mācījis, kā dzīvot pasaulē kā Dieva bērniem, tad tagad Es 

jūs sagatavoju, lai jūs varētu ieiet garīgajā dzīvē, kas jūs gaida pēc šīs dzīves. Ejiet cauri šai eksistencei, 

pildot uzdevumu, ko esat atnesuši sev līdzi uz zemes, lai jūs saprastu garīgās dzīves jēgu, kad reiz tajā 

ienāksiet. 

4 Neizvairieties no cilvēkiem, aizbildinoties ar to, ka viņu grēki jūs biedē. Ja jūs Mani mīlat, tad 

jums nav jāmīl Mani savā tuvākajā. Tieši tagad, kad briesmas un draudi uzglūn pār cilvēkiem, jums ir 

jāpierāda Man, ka jūs viņus mīlat, ka jūs līdzjūtat viņu sāpēm un ka esat gatavi cīnīties par visu glābšanu. 

Vai jūs neesat redzējuši, kā es vienmēr esmu nācis jums palīgā brīžos, kad cilvēcei ir bijis vislielākais 

rūgtums? 

5 Cilvēki, modieties un lūdzieties, jūsu misija ir skaidri noteikta, tāpēc lai neviens neatgriežas pie 

Manis un nesaka Man, ka viņš neko nav varējis izdarīt, jo nav zinājis, kādam nolūkam viņš ir sūtīts. Jūsu 

darbi būs labdarība, kopienas domāšana un miers. 

6 Mani jaunie mācekļi, kas šajā laikā ir Mani dzirdējuši, ir uzņēmušies atbildību par Manas mācības 

izplatīšanu un par to, lai viņu darbi būtu vislabākā liecība par šīs mācības patiesību. 

7 Dzīvojot saskaņā ar šo vārdu, viņi būs izpildījuši uzdevumu, kura dēļ viņi tika sūtīti uz šo pasauli, 

un viņu liecība tiks atzīta par patiesu. 

8 Visos laikos Es esmu Sevi atklājis cilvēkos, kuriem bija lemts izplatīt zināšanas un ticību Savai 

Dievišķībai visā pasaulē - izredzēto garu, nevis kādas noteiktas rases cilvēkos, jo nav nozīmes, vai Es tos 

atradu inkarnētus vienā vai otrā tautā, vai viņi runā vienā vai citā valodā. 

9 Kāpēc man vajadzētu rotāt cilvēka ķermeni ar skaistumu, kas pieder tikai garam? Kāpēc Kungam 

vajadzētu priecāties tikai par vienu no rasēm, kas veido cilvēci? 

10 Šajā laikā patiesā Izraēla gars darbojas visur. Tie ir gari, kas jūt Manu klātbūtni, kas gaida Manu 

atnākšanu, kas paļaujas uz Manu taisnību. 

11 Kad šie vārdi sasniegs citas vietas, daudzi par tiem ņirgāsies, bet es jums saku, ka viņiem būtu 

labāk, ja viņi nepadarītu tos par savu ņirgāšanās objektu, jo pienāks stunda, kad viņi pamodīsies no dziļā 

miega un sapratīs, ka arī viņi ir Dieva tautas bērni. 

12 Šie ļaužu pūļi, kas šodien klausās Mani, var nonākt maldos, ja viņi nestudē Manu Vārdu un ja viņi 

neatbrīvojas no sava zemes-materiālā domāšanas veida. Viņus var piemeklēt tāds pats liktenis kā pirmo 

laiku izraēliešu tautu, kas dzirdēja Tā Kunga balsi, saņēma bauslību un viņiem bija pravieši, tādēļ viņi galu 

galā noticēja, ka viņi ir vienīgā Dieva mīlētā tauta, - tas ir smags malds, no kura lielajām ciešanām, 

pazemojumiem, trimdai un gūstā viņiem vajadzēja atbrīvoties. 

13 Jums jāzina, ka Mana mīlestība nevar jūs šķelt pēc rases vai ticības un ka tad, kad Es runāju par 

"Saviem ļaudīm", tas ir tikai tāpēc, ka kopš vissenākajiem laikiem Es esmu gatavojis garus, kurus sūtīju uz 

zemi, lai tie ar savu gaismu apgaismotu cilvēces ceļu. 

14 Viņi ir bijuši mūžīgie klejotāji, kas dzīvojuši dažādās tautās un izgājuši cauri daudziem 

pārbaudījumiem. Šajā laikā viņi ir atklājuši, ka cilvēku likumi ir netaisnīgi, ka cilvēku jūtu izpausmes nav 

patiesas un ka cilvēku dvēselēs valda nemiers. 

15 Jūs visi esat piedzīvojuši jaunu inkarnāciju, un ciešanas, ko jūs pārdzīvojat, ir tik smagas, ka 

lūdzat, lai Es izbeigtu jūsu eksistenci. Bet es jums jautāju: Vai jūs nezināt, ka jūs nevarat beigt eksistēt un 

ka, ja jūs šodien ciešat uz zemes, jūsu dvēsele turpinās dzīvot tādā pašā pārbaudījumā arī pēc pāriešanas 

garīgajā pasaulē, līdz tā būs samaksājusi savu parādu vai iemācījusies mācību? Pašlaik jūs iztukšojat ļoti 

rūgtu kausu, jo esat viena attīstības posma beigās un otra sākumā. Tas ir ražas laiks, kad jūs saņemsiet 
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augļus no tā, ko esat sējuši pēdējā "darba dienā". Tam ir jānotiek, lai tad, kad lauki būs tīri, Es atkal varētu 

dot Saviem sējējiem sēt mīlestības sēklu, kas, labi kopta, dos jums miera un pestīšanas augļus. 

16 Jūs bijāt pārāk slims un pārāk vājš, lai turpinātu ceļu, jūs jutāt, ka jums nav palīdzības. Jūs 

meklējāt gaismu, kas jūs aizvestu uz drošu patvērumu, un tieši tad Es atnācu pie jums, kas bijāt 

apmaldījušies dziļā naktī un nezinājāt, kurp doties. Es biju dzirdējis jūsu vaimanas un sūtīju pie jums Eliju, 

lai viņš sniegtu jums savu palīdzību un pasludinātu Manu atnākšanu. 

17 Mana Klātbūtne lika tev trīcēt no svētlaimes, un tu uzreiz juties mierināts. Ak, mācekļi, 

neaizmirstiet Manu šīs dienas mācību. Šodien jūs uzzinājāt, ka viss, ko esat ievācis, ir jūsu darbu augļi un 

ka pēc attīrīšanās jūs jutīsieties brīvs un atbrīvots no visām nepilnībām. - Jūs redzat daudzas zīmes, kas 

jums runā par lielajiem pārbaudījumiem, kas vēl tikai nāks uz jūsu planētas, un, lai gan jūs Mani dzirdat, 

jūs vēl nevēlaties Mani saprast un neesat lūguši. Apzinieties, ka šis ir grēku nožēlas un uzvaras laiks jums, 

kas zināt, kam jānāk. Jūs esat uz jaunā laikmeta sliekšņa, un viss jūs aicina strādāt. Redziet auglīgos 

laukus, neskartās pļavas, skaļo un spirdzinošo sauli un kristāliskos ūdeņus. Viss ir radīts, lai jūs varētu 

dzīvot, elpot un pildīt savu garīgo uzdevumu. Es runāju ar jums tēlaini, un tāpat Es jums parādīju, kas 

jums notiks, lai jūs varētu pētīt Manus vārdus un saprast Manu Tēvišķo ilgas. 

18 Es negribu, lai jūs nepareizi interpretētu Manu mācību un aizslēgtos klosteros, lai lūgtos, un 

pamestu tautu. Strādājiet viņu labā, atbrīvojiet viņus no nezināšanas un materiālisma un iededziet viņos 

ticību. 

19 Dzīvojiet žēlastībā, mīliet taisnību, esiet lēnprātīgi, nelieciet ļaunumam, gluži otrādi, pretojieties 

tam, mudinot līdzcilvēkus uz labo, tad jūs būsiet sagatavojuši ceļu Garam, lai Viņš neapkluptu. To visu 

dariet tā, lai jums tas nešķistu kā upuris. 

20 Pacietīgi panesiet pārbaudījumus, kas jums nākas iziet cauri, jo neviens no tiem netiks pasargāts. 

Tā jūs mācīsiet saviem līdzcilvēkiem izturību Manā Likumā. 

21 Apvienojieties, nenoliedziet viens otru, jo jūs praktizējat Manu mācību dažādos veidos. Ja jūs tādēļ 

esat sašķelti, meklējiet savus brāļus un māsas un mīliet cits citu, kā Es jūs mīlu. 

22 Tāpat kā es lūdzos olīvu dārzā, lai cilvēku dvēseles nepazustu, tā arī jums jālūdzas par saviem 

līdzcilvēkiem. Es redzu, cik daudz asaru cilvēkiem vēl jāizlej, lai tie tiktu šķīstīti, bet Mana žēlastība viņus 

atbalsta un stiprina, lai viņi ceļā nesabruktu. 

23 Mācekļi, jūs, kas no Manis esat saņēmuši Mana Vārda grāmatu, - stiprinieties jau tagad, lai tad, 

kad klauvēsiet pie durvīm un tās neatvērsies, jūs neatkāptos. Neaizmirstiet, ka Es jums esmu teicis klauvēt 

vienreiz, divreiz un trešo reizi Manā Vārdā, un, ja jūs redzat, ka jūsu pūles nav spējušas uzlabot jūsu 

līdzcilvēku uzvedību, atstājiet šo lietu Man un turpiniet savu ceļu, nenesot savā sirdī rūgtumu un vēl jo 

mazāk vēloties, lai ciešanas skar tos, kas nav gribējuši jūs uzklausīt. Apbruņojieties ar laipnību, jo jūs 

nezināt, kurā dienā vai stundā jums nāksies klauvēt pie tām pašām durvīm, vai arī viņi jūs neprasīs. Tikai 

mīlestība un pacietība spēj mīkstināt akmens sirdis, tāpēc jums vienmēr jābūt gataviem. 

24 Es jums vēlreiz saku, ka jums nav jārīkojas kā tiesnešiem savu līdzcilvēku darbos. Kad Mani 

mācekļi, Mani vēstneši un sūtņi netiks uzklausīti, Es darīšu dzirdamu Savu balsi to sirdsapziņā, kuri 

noraidīja Manus aicinājumus. Tā būs Tiesneša balss, bet jūs jau zināt, ka Dievišķajā Tiesnesī vienmēr ir 

Mana Tēvišķā Mīlestība. Citādi ir ar jums, cilvēkiem, kuri bieži vien, kļūstot par savu līdzcilvēku 

tiesnešiem, vairs neparādās kā viņu tuvinieki. Jums no savām sirdīm ir jāizdzēš visas ļaunās jūtas, lai jūs ar 

mīlestību varētu sasniegt cilvēku dvēseles. 

25 Nemīli to, kurš tevi pieņem un dod tev ticību, vairāk par to, kurš tavu vārdu nepieņem. Kad jūs 

sasniegsiet šo progresu, jūs varēsiet teikt, ka sākat Mani saprast un sajust savā būtībā spēku, kas dos jums 

drosmi stāties pretī vislielākajiem pārbaudījumiem, kādiem pasaule jūs var pakļaut. 

26 Par šo pamācību, ko Es jums dodu, Es jums jau devu piemēru Otrajā Laikā. Jēzus karājās pie 

krusta, Glābējs mira ļaužu, kurus Viņš tik ļoti mīlēja, priekšā. Katra sirds bija durvis, pie kurām Viņš bija 

pieklauvējis. Skatītāju pūlī bija cilvēks, kas pārvaldīja daudzus, baznīcas kņazs, muitnieks, farizejs, bagāts, 

nabags, nožēlojams un vienkārša prāta cilvēks. Bet, kamēr vieni zināja, kas bija Tas, kurš tajā stundā mira, 

jo bija redzējuši Viņa darbus un saņēmuši Viņa labumus, citi, alkstot pēc nevainīgām asinīm un alkatīgi 

pēc atriebības, paātrināja nāvi Tam, kuru viņi ņirgājoties sauca par "jūdu ķēniņu", nezinādami, ka Viņš 

bija ne tikai kādas tautas ķēniņš, bet visu zemes tautu un visu visuma pasauļu ķēniņš. Kad Jēzus bija 
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pievērsis vienu no saviem pēdējiem skatieniem ļaudīm, Viņš pacēla lūgumu Tēvam, pilns žēlsirdīgas 

mīlestības un līdzjūtības, sacīdams: "Mans Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko tie dara." 

27 Šis skatiens aptvēra gan tos, kas raudāja par Viņu, gan tos, kas baudīja Viņa agoniju, jo Skolotāja 

mīlestība, kas bija Tēva mīlestība, bija domāta visiem vienādi. 

28 Savā Mīlestības likumā Es jums, mācekļiem, saku, ka, ja jūs nevarat darīt pilnīgus darbus, kādus 

Es darīju Jēzū, tad jums vismaz jācenšas savā dzīvē pietuvoties tiem. Man pietiek redzēt kaut nedaudz 

labas gribas sekot Man un mazliet mīlestības pret savu tuvāko, un Es būšu jums līdzās un atklāsim Savu 

žēlastību un Savu spēku jūsu ceļā. 

29 Šajā cīņā jūs nekad nebūsiet viens. Tā kā Es neatstāju jūs vienus, kad jūs nomocīja jūsu grēku 

nasta, vai jūs domājat, ka Es jūs atstāju, kad jūs iesiet savu ceļu zem šīs mīlestības misijas krusta nastas? 

30 Saprotiet Mani, mācekļi, lai jūs varētu ņemt Mani par paraugu. Iedziļinieties Manu darbu un vārdu 

būtībā, lai jūs varētu atklāt Manas mācības būtību. Es tikai gaidu jūsu sagatavošanos, lai parādītu jums 

laiku, kad jums būs jāstrādā, jo caur jums Es nesīšu cilvēkiem pestīšanas gaismu. 

31 Jā, mīļie mācekļi, Es esmu vīnogulājs. Ņemiet Manas žēlastības vīnu; rīt jums tas būs vajadzīgs, lai 

cīnītos. Sagatavojieties tagad, kad sēžat pie Mana galda. Tad, kad pienāks stunda, jūs nevilcināsieties un 

nepadomāsiet. Jūs būsiet Mani sējēji, un savā ticībā jūs darbosieties kā tie, kas apstrādā zemi, sēj sēklu, 

visu savu uzticību, padevību un cerību liekot uz Dievu. Tā Es runāju jums, kas nezināt, no kurienes nāks 

lietus jūsu sēklai vai maize jūsu lūpām, bet Es jums apliecinu, ka jums nekā netrūks. 

32 Neaizmirstiet, ka uzvara pieder neatlaidīgajiem. Pildiet savu uzdevumu uz zemes, un, kad būsiet to 

paveikuši, jūs varēsiet aiziet no šīs pasaules un doties uz zemi, kuru Es jums esmu apsolījis - uz garīgo 

Māju, kas paredzēta Tā Kunga bērniem. Iedodiet savu cerību Mūžīgajā Dzīvē un neklausiet materiālistus, 

kuri domā, ka Mana Mācība ir šķērslis cilvēces materiālajam progresam, jo tā vienmēr runā par Garīgo 

Dzīvi. 

33 Nav taisnība arī tam, kurš domā, ka vienmēr jādomā par nāvi un jāatsakās no tā, ko piedāvā šī 

dzīve, jo tā ir pārejoša. Viņš nav sapratis Mana Vārda pareizo interpretāciju, patiesībā viņš to pat nezina. 

34 Pirmais likums, kas caur sirdsapziņu ienāca cilvēka prātā, bija tas, kas viņam teica: "Augt un 

vairoties!". Bet tagad es jums saku, ka šis likums neaprobežojas tikai ar cilvēku sugas pieaugumu, bet 

ietver arī jūsu spēju, tikumu un zināšanu pieaugumu. 

35 Es mācu jums iet cauri pasaulei, atstājot mīlestības darbu tiem, kas nāk pēc jums. Kas to dara, tā 

acis ir pievērstas mūžīgajam. Ja jūsu eksistence uz zemes šķiet pārāk īsa, lai paveiktu kādu lielu darbu, 

neuztraucieties, ka nāve apturēs jūsu darbu, jo tā nenotiks, jo Mana mīlošā gādība ir visvarena un Man ir 

līdzekļi, lai jūs to paveiktu līdz galam. Es esmu devis jums līdzdalību radīšanas darbā, attīstības darbā un 

pilnveidošanas darbā, un nekas nespēs jūs atturēt no jūsu ceļa mērķa sasniegšanas. 

36 Pildiet savu uzdevumu harmonijā ar Radītāju un savu tuvāko, un beigās, kad viss būs pabeigts, jūs 

būsiet bezgalīgi laimīgi, apcerot Dievišķo Darbu, kurā esat sadarbojušies ar savu Tēvu. Cik liela būs šī 

laime Manā Garā, un cik neizsakāma svētlaime būs visos Manos bērnos! 

37 Es redzu jūsu slāpes pēc mīlestības, jūsu alkas pēc gaismas un jūsu tik lielo vēlmi pēc Manis, un 

Es, jūsu Tēvs, kam ir visi Manā rīcībā esošie līdzekļi, lai Mana balss sasniegtu jūs, vēlējos runāt ar jums 

caur cilvēka intelektu kā jums pieejamu formu, lai palīdzētu jums saprast Manu garīgo vēstījumu. 

38 Tikai Mans spēks ir licis grēciniekam kļūt par Mana Vārda paudēju. Bet ikviens, kas par to 

šaubījās, drīz vien kļuva liecinieks tam, kā cilvēki, caur kuriem Es jums devu Savu Vārdu, mainījās. Jūs 

esat redzējuši, kā no neizglītota prāta rodas bezgalīgas gudrības domas, jūs esat pieredzējuši, kā uz 

grēcinieku lūpām uzplaukst gaismas un labestības pilns Dievišķais Vārds. Balss nesēji, nenogurstoši 

kalpojot un ziedojoties Man, ir ļāvuši Manam Garam izteikt šo vēstījumu cilvēcei. 

39 Es esmu saņēmis lielu ļaužu pulku, nevienam no saviem bērniem nesniedzot labvēlību. Viņu vidū 

bija gan tie, kas Mani mīl, gan tie, kas Mani noliedz, gan tie, kas tic Manai Klātbūtnei šajā veidā, gan tie, 

kas šaubās, un Es tos visus uzņēmu ar vienu un to pašu mīlestības vārdu un tēvišķu glāstu. 

40 Šajos ļaudīs es esmu saņēmis visu cilvēci. Kad Es šeit runāju ar šo tautu, Es adresēju Savu Vārdu 

visiem cilvēkiem, jo Mans vēstījums bija domāts gan šī laika cilvēkiem, gan nākotnes cilvēkiem. Ikreiz, 

kad starp šiem ļaužu pūļiem ir nākuši citu zemju ļaudis, Es viņus esmu pieņēmis ar mīlestību savu tautu 

vārdā un sagatavojis viņus būt par emisāriem un praviešiem starp tiem, kas tiem pieder pēc rases un 
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valodas, un esmu mācījis viņus lūgt un sargāt savas tautas un darījis viņus par sargiem pārbaudījumu un 

vajāšanu laikiem. 

41 Mana dedzīgā vēlēšanās, kas jums būtu jāsaprot kā dievišķs pilnvarojums, ir, lai jūs nestu Manu 

Vārdu uz katru sirdi, kur tas ir vajadzīgs; lai jūs neaizmirstu, ka tāpat kā jūs esat nākuši pie Manas 

Klātbūtnes, raudādami badā un slāpēs, tā arī visa cilvēce šajā stundā piedzīvo patiesu dvēseles mokas. 

42 Jau tuvojas diena, kad cilvēki sapratīs gara nozīmi, jo daudzi, kas iedomājas sevi par ticīgajiem, 

netic, un citi, kas domā, ka redz, neredz. Bet, kad viņi sapratīs patiesību, viņi sapratīs, ka būtu bērnišķīgi, 

netaisnīgi un nesaprātīgi turpināt barot ar šīs pasaules augļiem būtni, kas pieder citai dzīvei. Tad viņi 

meklēs gaismu reliģijās un savās dvēseles mokās un mokošā vēlmē atrast patiesību atbrīvosies no doktrīnu 

viltus un izskaudīs visu virspusējo un ārējo, ko atrod dažādos sektoros, līdz atklās dievišķo būtību. 

43 Es gribu, lai jūs, kad pienāks šie laiki, pilnībā zinātu par visu, kas notiek, un par misiju, kas jums ir 

jāpilda. Tādēļ Es jums vēlreiz saku: klausieties, iedziļinieties un saprotiet Manu Vārdu. 

44 Es ilgojos pēc tavas mīlestības, tādēļ esmu pie tevis pietuvojies šinī laikā, jo ne mīlestību esmu 

atradis cilvēku vidū, bet gan grēku un savtīgumu. 

45 Šī laika cilvēki ir aizmirsuši mācīšanas piemērus un darbus, ko Jēzus jums atstājis kā savas 

mīlestības mantojumu. 

46 Jūs neesat iespieduši šo Vārdu savās sirdīs, jo, ja jūs to patiesi būtu ievērojuši, tad Mans 

apsolījums atgriezties pie jums būtu bijis jums klātesošs, un jūs būtu vērojuši un lūguši, gaidot Manu 

atnākšanu. Bet, kad es atnācu, es jūs pārsteidzu kā guļam. Tad Es sacīju: Svētīgi tie, kas bez ierunām 

atsaucas Manam aicinājumam, jo Es viņus darīšu par lielas gudrības īpašniekiem. Daži nāca tuvāk labā 

ticībā, citi gaidīja, līdz ieraudzīja sevi atbrīvotu no miesas apvalka, lai man pateiktu: "Es esmu šeit, Kungs, 

es kā putns, kas atstāj savu cietumu un izpleš spārnus, nāku pie Tevis, lai pildītu Tavu gribu." Bet Mana 

Griba, cilvēki, ir bijusi, lai jūs jau šajā pasaulē spertu stingrus soļus garīgajā ceļā, jo Es vēlos, lai ķermenis, 

ko Es jums esmu uzticējis, vairs nebūtu ķēdes vai cietums dvēselei. Dvēsele nav radīta kā miesas vai 

pasaules vergs - tā ir brīva. Tomēr garīgā nezināšana un reliģiskais fanātisms ir padarījuši cilvēka dvēseli 

par vergu, gadsimtu pēc gadsimta velkot līdzi tumsas važas. 

47 Tagad Es jums atkal rādu ceļu, saldinādams jūsu dzīves ceļojumu ar Mana Vārda garšu un dodot 

katram savu mīlestības krustu, lai viņš varētu uzkāpt kalna virsotnē ar savu nastu un pabeigt savu darbu uz 

tās. Neviens, kas ir Mans māceklis, lai nenāk pie Manis bez krusta, jo tad viņš netiks atzīts par Manas 

mācības apustuli. 

48 Ir daudz cilvēku, kas apgalvo, ka seko Manai mācībai, un citi, kas tic, ka mīl Mani, bet viņu 

mīlestība ir viltus, jo viņi nepraktizē Manu mācību un nekad nav dzīvojuši saskaņā ar Manu likumu. Es 

nevēlos, lai jūs būtu tādi kā viņi, bet lai jūs patiesi sāktu izjust mīlestību un žēlsirdību. Nelepojieties ne ar 

to, ko Es jums esmu devis, ne ar to, ko jūs darāt, pat tad, ja bieži jūtat, ka sirds jūsu krūtīs, šķiet, plīst no 

prieka pēc tam, kad esat paveikuši kādu labu darbu vai padarījuši sevi cienīgus par brīnumu. 

49 Manai mācīšanai ir raksturīga vienkāršība. Tā garīgajā valodā atklāj vērtību vai nopelnus, kuriem 

jābūt katram no jūsu darbiem, lai Kungs tos atzītu. Patiesi Es jums saku, ka jūsu gars jau tagad, pateicoties 

gaismai, ko tas ir ieguvis, izprot, vai darbs ir pietiekami vērtīgs, lai to atdotu Tēvam. Tā ir mācība, ar kuru 

es šajā laikā barošu jūsu garu. 

50 No vīna, kas ir šajā kausā, Es pilienu pa pilienam pilināšu uz tavām lūpām līdz Manas aiziešanas 

dienai. Bet nekrietni nekrītiet, jo, kā jūs Mani dzirdat, tā Mani apustuļi Mani dzirdēja Otrajā Laikā, kad Es 

viņiem sacīju: "Es drīz aiziešu un atstāju jūs Savā vietā, lai jūs mācītu savus līdzcilvēkus."" Viņi bija 

dzīvojuši kopā ar Mani, cietuši kopā ar savu Skolotāju, redzējuši Manus darbus un dzirdējuši Manus 

vārdus. Bet viņi nebija vienīgie, jo Mana dzīve bija publiska, un Mana Vārda liecinieki bija gan vienkārši 

ļaudis, nabadzīgi un klusas sirds, gan grēcinieki, farizeji, rakstu mācītāji, muitnieki, pārvaldnieks, ierēdnis 

un simtnieks. 

51 Es runāju ar visiem un devu viņiem Savu gaismu atbilstoši viņu garīgajām vajadzībām. 

52 Tāpat arī Es esmu uzrunājis jūs šajā laikā un darījis Sevi zināmu ikvienam gaišā dienas laikā, lai 

katrs varētu uzņemties sev pienākošos lomu Manā darbā un to izpildīt. Cik skaista būs balva, ko jūsu gars 

saņems, kad tas reiz atstās ķermeņa čaulu. Kļūstiet šīs balvas cienīgi, bet atbrīvojieties no nezināšanas 

tumsas, lai nekļūtu par klīstošām dvēselēm bez virziena un mērķa. 
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53 Kalpojiet un mīliet cilvēci, kas ir jūsu māsa un kuru šajos brīžos skar Mans taisnīgums. Redzi, nav 

tādas sirds, kas nebūtu dzērusi rūgtuma biķeri. Šajā laikā sāpes ir visiem cilvēkiem, bet caur tām Es tiks 

meklēts, un caur tām cilvēki izjutīs skumjas par to, ka ir Mani ievainojuši. 

54 Daži gaida Mesijas atgriešanos, bet kādā veidā viņi gaida Mani? kad jūs beidzot ņemsiet vērā, ka 

Es šajā laikā atkal parādīšos cilvēcei? Patiesi, Es jums saku, ka Mana Gaisma ir sasniegusi visas tautas 

caur Maniem vēstnešiem, kuri nāca pie cilvēces kā Manas Trešās Atklāsmes priekšgājēji. 

55 Septiņas tautas tiks izraudzītas, lai radītu mieru pasaulē, un starp cilvēkiem pastāvēs patiesa 

brālība; tajās Es atklāsim Sevi. Šodien es tos esmu atradis ierautus brālīgos karos, nodotus sapņiem par 

varenību un nepamierināmām alkām pēc varas. No šīs (meksikāņu) nācijas Es sūtīšu labas gribas 

vēstnieku pie pasaules lielajām tautām, lai runātu ar tām par mieru, un, kad tās būs beigušas karu, saskaņu 

un miera gaisma sasniegs viņu garu. Bet šī gaisma neparādīsies ne no austrumiem, ne no rietumiem, tā 

nāks no Mana Gara uz cilvēku garu. 

56 Sagatavojieties, lai tie, kas ir paredzēti šai misijai, īstajā laikā varētu doties uz tautām, un, kad viņi 

būs likuši visur dzirdēt Manu jauno Vārdu, varenais koks ļaus saviem zariem, ēnai un augļiem sasniegt 

visus savus bērnus. Tad jums ir jāpastiprina pūles un dedzība, lai Mana Doktrīna neciestu no sabrukuma 

un lai nezinoši un neapdomīgi cilvēki nenogrieztu zarus no jums uzticētā koka ar nolūku izaudzēt no tiem 

svešus kokus. 

57 Mans darbs tiks darīts zināms tādā tīrībā un pilnībā, kādā Es jums to esmu atklājis, - bez ārējiem 

rituāliem un paražām. 

58 Atzīstot to par tik perfektu, jūs jūtaties tās necienīgi un jautājat sev: "Kāpēc Tēvs vērsās tieši pie 

mums, lai mums to atklātu?" Bet es jums saku, ka jūsu dvēsele, neraugoties uz visām nepilnībām, ir 

sasniegusi lielu attīstību savā garajā dzīves ceļā. Bet jūs vēl neapjautīsiet šīs izpausmes diženumu, bet tikai 

tad, kad Es būsim atsaukuši Savu Vārdu jūsu vidū. Tad jūs sapratīsiet, cik labi jums ir bijis, un jūs būsiet 

piepildīti ar svētlaimi, ka Es esmu bijis jūsu vidū. 

59 Patiesi Es jums saku: pie Mana mīlestības galda jūs esat ēduši un dzēruši, mīļie mācekļi. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 104  
1 Cilvēce, jūs parādāt Man savu alkas pēc miera. Uz to es jums saku, ka cilvēkam, kas nemīl, nevar 

būt miera. Es esmu dzirdējis jūsu lūgumus, kuros jūs sakāt: "Miers virs zemes labas gribas cilvēkiem!" Bet 

jūs neesat sapratuši, ka labā griba var rasties tikai tad, ja pievēršamies labestībai un taisnīgumam, kas ir 

mīlestības augļi. 

2 Kad mīlestība valdīs starp cilvēkiem, jūs jutīsiet Mana miera klātbūtni visur. Jo atgriezīsies 

harmonija ar dabas valstībām un visu jūsu apkārtējo vidi, ko jūs esat iznīcinājuši, un šī laime būs līdzīga 

vēstij, ko eņģeļi jums atnesa, sacīdami: "Gods Dievam augstībā, un virs zemes miers labas gribas 

cilvēkiem." 

3 Jūs esat daudz ko izpētījuši ar zinātnes palīdzību, tomēr jums nav izdevies atklāt tik ciešas 

attiecības starp cilvēku un garīgo, starp cilvēka radību un tās Radītāju. 

4 Kā var būt normāla dzīve būtnei, kas novirzās no ceļa, kuru tai rāda Radītāja likums? Redziet, cik 

daudz cilvēks ir strādājis, cenšoties atklāt ceļus, kas nav tie ceļi, uz kuriem norāda Mani mīlestības un 

taisnīguma likumi. 

5 Jūsu pasaule ir pilna mākslīguma un viltus, un tas ir tāpēc, ka jūs jau sen esat novērsušies no tā, ko 

bija iecerējis Tēvs. 

6 Pārsteidzoši liels ir pārbaudījums, kam Es esmu pakļāvis garu, kad vien Es esmu sūtījis to dzīvot 

uz zemes ar uzdevumu pastāvēt Manā Likumā. Tāpēc Es esmu jūs meklējis ikreiz, kad esat apmaldījušies, 

piedodot jūsu nepaklausību un novirzes un piedāvājot jums jaunas iespējas. Tā ir bijusi Mana griba, lai jūs 

smago pārbaudījumu laikā sajustu spēku un spējas, ko Es esmu ielicis jūsu garā, kā arī atlīdzību, kas 

apsolīta uzticīgajiem bērniem, kuri paliek pie Maniem baušļiem. 

7 Vienmēr apzinieties, ka, ja atlīdzība, ko Es jums apsolīju, ir liela, arī jūsu nopelniem ir jāpierāda, 

ka esat pelnījuši šo apsolījumu. 

8 Es iestādīju zinātnes koku, un es to nenogriezīšu, jo tā augļi pieder dzīvībai. Taču cilvēku 

nepacietība, ziņkārība un ambīcijas ir saliekušas tās zarus. 

9 Savā Dievišķajā mīlestībā pret cilvēku radībām Es ļauju tiem pētīt Manus darbus un izmantot visu 

radīto, lai viņiem nekad nebūtu pamata apgalvot, ka Dievs ir netaisns, jo Viņš slēpj savu gudrību no 

saviem bērniem. Es jūs veidoju un dāvāju jums brīvo gribu, un es to respektēju, lai gan cilvēks šo brīvību 

ļaunprātīgi izmantoja un tādējādi Mani aizvainoja un apgānīja Manu Bauslību. Bet šodien Es dodu viņam 

sajust Manas piedošanas glāstu un apgaismoju viņa garu ar Savas gudrības gaismu, lai viens pēc otra Mani 

bērni atgrieztos patiesības ceļā. 

10 Patiesības Gars, kas ir Mana gaisma, spīd jūsu sirdsapziņās, jo jūs dzīvojat pasludinātajos laikos, 

kad jums tiks apgaismots katrs noslēpums, lai jūs saprastu to, kas līdz šim nav pareizi izskaidrots. 

11 Maldīgais priekšstats, kāds cilvēkam bija par Manu taisnīgumu pirmajos laikos, beidzot izzudīs, lai 

dotu vietu patiesajām zināšanām par to. Dievišķais taisnīgums beidzot tiks saprasts kā gaisma, kas rodas 

no perfektās mīlestības, kura ir jūsu Tēvā. 

12 Tas Dievs, kuru cilvēki uzskatīja par atriebīgu, nežēlīgu, atriebīgu un nepiedodošu, tiks izjusts no 

sirds dziļumiem kā Tēvs, kas dod piedošanu par Savu bērnu pārkāpumiem, kā Tēvs, kas ar mīlestību 

pārliecina grēcinieku, kā Tiesnesis, kas tā vietā, lai nosodītu to, kurš ir smagi kļūdījies, piedāvā viņam 

jaunu glābšanas iespēju. 

13 Cik daudz nepilnību cilvēki savā nezināšanā piedēvēja Man, jo uzskatīja, ka Es esmu spējīgs uz 

dusmām, lai gan dusmas ir tikai cilvēka vājība! Kad pravieši jums runāja par "Tā Kunga svētajām 

dusmām", tagad es jums saku, lai šo izteicienu interpretējat kā dievišķo taisnīgumu. 

14 Pirmā laikmeta ļaudis nebūtu sapratuši citu izteiksmes formu, tāpat arī izlaidīgie vai izlaidīgie 

nebūtu uztvēruši nopietni praviešu pamācības, ja tie nebūtu uzrunājuši viņus šādā formā. Bija 

nepieciešams, lai Manu vēstnešu iedvesma tiktu izteikta vārdos, kas iespaidotu to cilvēku smadzenes un 

sirdi, kuriem ir tikai neliela garīgā attīstība. 

15 Lai sniegtu jums uzticamu un patiesu priekšstatu par to, kas ir Tēva mīlestība un taisnīgums, Es 

sūtīju jums Savu Vārdu, lai caur Jēzu atklātu Manu mīlestību. Kristū jūs redzējāt pazemības un lēnprātības 

Ķēniņu, Ķēniņu, kurš deva priekšroku pazemojošam un sāpīgam ērkšķu vainagam, nevis cilvēciskās 

iedomības karaliskajam vainagam. Jūs redzējāt, ka Viņš kā Tiesnesis tiesāja grēcinieku rīcību citādi, nekā 
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cilvēki ir pieraduši. Viņš sludināja piedošanu, kad deva jums pamācību, kurā Viņš jums sacīja: Ja saņemat 

no līdzcilvēka pāri vaigam, tad maigi un lēnprātīgi atdodiet viņam otru vaigu kā piedošanas zīmi; bet pēc 

tam Viņš savus vārdus apstiprināja ar darbiem. 

16 Cik briesmīga bija grēcinieka grēku nožēla, kad viņš sajuta, ka viņu apskauj Jēzus laipnā un maigā 

skatiena gaisma! 

17 Cik daudz brīnumu notika šī Mīlestības Skolotāja piedošanas iespaidā! Iemesls bija tas, ka Viņa 

piedošana bija patiesa un Viņa spriedums - pilnīgs, jo tie izrietēja no bezgalīgās mīlestības, kas Dievam ir 

pret Savu radību. Taču cilvēcei bija jāatklāj daudz vairāk nekā tas, kas tai tika mācīts, lai tā saprastu šo 

mācību piemēru nozīmi. Tā cilvēcei tika pasludināts jauns laikmets un jauna Mana gara atklāsme, un šī 

apsolījuma piepildījumu jūs redzat šajā gaismas Vārdā, kas ir gudrība jūsu garam un mierinājums jūsu 

sirdīm. Kas cits, ja ne Es varētu būt patiesības un mierinājuma Gars? 

18 Es esmu šeit - klātesošs, acīmredzams, redzams ikvienam garīgajam skatienam, izplatot gaismu gar 

Gara ceļiem, lai jūs saprastu visu, kas atklājies cauri gadsimtiem. 

19 Tagad tu vari teikt no savas sirds un gara dziļumiem: "Tēvs, beidzot es Tevi esmu redzējis, beidzot 

es Tevi pazīstu." Bet kad jūs spēsiet Mani patiesi mīlēt? 

20 Es runāju ar jums tādā pašā veidā, kādā runāju Otrajā Laikā, ar tādu pašu mīlestību un gudrību, jo 

Es esmu nemainīgs, bet jūs kā mācekļi šobrīd sperat vēl vienu soli Manā Ceļā. Jūs barojaties ar šo Vārdu 

un esat sajutuši svētlaimi, jo jūtat Manu Klātbūtni sev tuvu. 

21 No jūsu gara uz Mani paceļas mīlestības un pateicības dziesma par to, ka Es jums esmu dāvājis šo 

žēlastību. 

22 Cilvēki, turpiniet atsvaidzināt savu garu, un jūs, cilvēce, atkal vērsieties pie Manis, atgriezieties uz 

pareizā ceļa. Kalpojiet cits citam un dariet savam līdzcilvēkam to, ko Es jums daru, jo tā jūs kalposiet Man 

un mīlēsiet Mani. 

23 Meklējiet Mani kā Tēvu, kā Ārstu, kā Skolotāju, un Es būšu jums ļoti tuvu. Lūdziet Mani, un Es 

jums došu, bet centieties ņemt Mani par piemēru, pat ja tas būtu tikai viena jūsu rīcība vai domas katru 

dienu; tad Es uzņemšos darīt auglīgu to, ko jūs darīsiet Manā vārdā. 

24 Apzinieties, ka jūsu dzīve uz zemes ir īsa un ka tad, kad tā beigsies, jums būs jāatskaitās par to, ko 

esat sējuši. 

25 Kad Mans Vārds būs nonācis jūsu sirdīs un jūs būsiet gatavi Man sekot, jūs apvienosieties Manī 

cīņā un neatlaidīsieties, līdz pasaule atgriezīsies un atgriezīsies uz patiesā ceļa. 

26 Cilvēce baidās un cieš, un tās sāpes sasniedz arī jūsu Debesu Mātes garu. Kādas sāpes varētu mocīt 

bērnu, ko viņa nejustu? Bet viņas aizbildniecība jūs glābj, un viņas iedvesma jūs aicina iet pa garīguma 

ceļu. 

27 Es jūs sūtīju tīrus uz zemi, un jūs atgriezīsieties pie Manis. Bet cik daudz tev nāksies cīnīties, lai 

atgūtu to tīrību, kas bija tava. Tāpēc jums ir jāseko līdzi, jālūdzas un meditē, lai jūs vairs neiekristu 

kārdinājumos un sāktu kāpt kalnā, ilgāk nekavējoties, lai sasniegtu virsotni. 

28 Šobrīd lūdzieties, lai jūsu gars varētu nest miera vēsti jūsu līdzcilvēkiem. "Lūdziet, un jums tiks 

dots; meklējiet, un jūs atradīsiet." To Es jums esmu mācījis, un Mans Vārds piepildās visos laikos. 

29 Mīļotie strādnieki, Es esmu apveltījis jūsu garu, lai tas atrastu pestīšanu un, savukārt, atbrīvotu 

savus brāļus un māsas no grēka. Pašlaik jūs attīrāt sevi, lai būtu Manas klātbūtnes cienīgi. Rīt, kad būsiet 

patiesi stipri, jūs palīdzēsiet saviem līdzcilvēkiem atbrīvoties no grēka. Es mīlu jūsu garu, Es mīlu visus 

Savus bērnus, un tādēļ Es cenšos panākt jūsu pestīšanu. 

30 Es esmu šeit un aicinu jūs uz mieru, uz to mieru, pēc kura slepeni ilgojas arī cilvēki, tikai tā 

meklējumos viņi nav izvēlējušies ceļus, kas ved uz to. Patiesi, Es jums saku, ka miera noslēpums slēpjas 

Manas mācības praktizēšanā, un tieši no tās cilvēce ir novirzījusies. Sakiet Man, vai šī pasaule, kas grēko, 

ievaino, nogalina, apkauno un zaimo, dzīvo saskaņā ar Jēzus mācīto mācību, un jūs redzēsiet, ka tā dzīvo 

ļoti tālu no Manas mācības. 

31 Ir daudzi cilvēki, kas Manu mācību uzskata par novēlotu, bet iemesls tam ir tāds, ka viņu 

materializācija neļauj viņiem atklāt Manas mācības mūžīgo nozīmi. 

32 Mans likums ir nemainīgs. Cilvēki ar savām kultūrām, civilizācijām un likumiem ir pārejoši, un no 

tā visa izdzīvo tikai tas, ko Gars ir izveidojis ar saviem mīlestības un žēlsirdības darbiem. Tas ir tas, kurš 
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pēc katra "dienas darba", pēc katra pārbaudījuma, kad viņš aplūko Dievišķās Gudrības avotu, ierauga 

Mana Likuma nekustīgo klinti un mūžīgi atvērto grāmatu, kurā ir Gara mācība. 

33 Ak, ja vien visi cilvēki gribētu ieraudzīt šīs ēras uzlecošo gaismu - cik daudz cerības būtu viņu 

sirdīs! Bet viņi ir aizmiguši. Viņi pat nezina, kā uzņemt gaismu, ko viņiem ik dienas sūta karaliskā 

zvaigzne, gaismu, kas ir kā Radītāja izstarotās gaismas attēls. Tā jūs glāsta un atmodina ikdienas 

eksistences cīņā, un tie, kas ir nejūtīgi pret radības skaistumu, ne mirkli neapstājas, lai pateiktos Man. 

Debesu godība varēja iet garām viņiem nemanot, jo viņi vienmēr mostas satraukumu pilni un aizmirst 

lūgties, lai meklētu garīgo spēku Manī. Tāpat viņi nemeklē enerģiju ķermenim dabas avotos. Viņi visi 

skrien apkārt steigā un strādā, nezinādami, kādēļ, ejot uz priekšu bez skaidra mērķa. Tieši šajā 

bezkaislīgajā un bezjēdzīgajā cīņā par eksistenci viņi ir materializējuši savas dvēseles un padarījuši tās 

egoistiskas. 

34 Tad, kad tiek aizmirsti gara likumi, kas ir dzīves gaisma, cilvēki sevi iznīcina, viņi sevi nogalina 

un laupa maizi, nedzirdot sirdsapziņas balsi, neapsverot, neapdomājot, neapdomājot. Taču, ja kāds viņiem 

jautātu, kā viņi vērtē savu pašreizējo dzīvi, viņi uzreiz atbildētu, ka nekad agrāk cilvēku dzīvē nav 

spīdējusi tik daudz gaismas kā tagad un ka zinātne nekad nav atklājusi tik daudz noslēpumu. Taču viņiem 

tas būtu jāsaka ar laimes masku sejā, jo sirdī viņi slēpj visas savas garīgās ciešanas un postu. 

35 Kad cilvēce mostas un ierauga šīs rītausmas gaismu, Mana Balss nebeidz runāt uz jūsu garu un 

sāpes nebeidz attīrīt sirdis. 

36 Svētīgi jūs, Mani bērni, kas esat apvienojušies lūgšanā, jo šajā brīdī stiprie paceļ vājos, ticības vīrs 

ir iedrošinājis svārstīgos, un tas, kurš spēj runāt ar savu Tēvu, ir mācījis lūgties tiem, kas to neprot. Šādā 

veidā iesācēji par paraugu ņem mācekļus. 

37 Kad Mans Vārds izskan no balss nesēja lūpām, Es satieku cilvēkus, kas ir gatavi un gaida Mani. 

Tad Mana žēlastība ienāk sirdīs, lai dotu katram pēc viņa vajadzības. Šajos Manas parādīšanās brīžos Es 

zinu, kuri no jums meklē Mani tikai tādēļ, ka vēlas rast līdzekli pret kādu ļaunumu, un Es atklāju tos, kuri, 

neskatoties uz vajadzību pēc palīdzības, aizmirst par savām vajadzībām, jo viņi vispirms vēlas būt Mani 

mācekļi. Dievišķā sapratne un labvēlība, ar kādu Es runāju uz katru sirdi, ir uguns, ar kuru Es iespaidu 

Savu Vārdu jūsu garā, lai tas paliktu neaizmirstams. Patiesi, Es jums saku: kad Mana Mācība ir nonākusi 

sirds dziļumos, tā ir sēkla, kas dīgst un vairojas. 

38 Brīdis, kad jūs pirmo reizi esat dzirdējuši Manu Vārdu vai saņēmuši sēklu savā sirdī, nes 

spriedumu jūsu garam, tāpat kā tas notiks, kad jums būs augļi (no jūsu dzīves), ko Man parādīt. Šobrīd Es 

dodu jums dārgo iespēju uz zemes attīrīt savu dvēseli, un, kad jūs atgriezīsieties mūžīgajās mājās, jūs 

ieradīsieties mierīgi un priecīgi, pilni gaismas un nopelnu, lai baudītu Manu Mieru. 

39 Pasaule ir grēku izpirkšanas ieleja, kurā cilvēks, no vienas puses, grēko un, no otras puses, šķīstās. 

Patiesi Es jums saku, ka aizsaulē ir citādāk nekā uz zemes, jo ikvienam, kas to sasniedz grēka un 

nešķīstības nomocīts, ir jāpiedzīvo ļoti lielas ciešanas, kas ir bezgalīgi lielākas nekā tās, ko viņš piedzīvoja 

kā cilvēks, jo, atrodoties garīgajā, sirdsapziņa tiek uzklausīta skaidrāk, un dvēsele tik lielas šķīstības 

priekšā gribētu iet bojā vai vismaz atgriezties materiālajā pasaulē, ko tā atstājusi, kur, pēc tās domām, tās 

daudzveidīgās nepilnības nav ņemtas vērā. 

40 Papildus tam visam Es jums saku, ka viss, kas jūs ieskauj uz zemes, ir ne mazāk tīrs par to, kas 

pastāv garīgajā valstībā, un, ja jums šķiet, ka šeit, uz zemes, esat mazāk netīri nekā aizsaulē, tad tas ir tikai 

jūsu viedoklis, kas rodas no tās skaidrības, ar kādu jūs spriežat par labo un ļauno, atrodoties materiālajā 

ķermenī. 

41 Viens no iemesliem, kādēļ Es jums esmu atklājis Savu Garīgo Mācību šajā laikā, ir palīdzēt jūsu 

dvēselei pacelties uz to dzīvi, kas to gaida, mācoties labprātīgi pakļauties šķīstīšanai un no ciešanām un 

pārbaudījumiem gūt visu tajos ietverto labumu un gaismu, lai tā jau šeit - ciktāl tai ir atļauts - varētu 

atpazīt ceļu, kas tai reiz būs jānoiet. Redziet, cik vērtīga iespēja ir dzīve uz zemes, lai dvēselei, atgriežoties 

(aizsaulē), nebūtu jākaunas par saviem darbiem un pagātni, lai tā uz šī ceļa ne pakluptu, ne apmaldītos, jo 

uzskata, ka redz tumsu tur, kur ir tikai gaisma. Šī laika cilvēks tagad ir gatavs saprast garīgās atklāsmes. 

Mans vārds ir nācis tieši īstajā brīdī - cilvēces atmodas brīdī. 

42 Ja uz sava ceļa pamanāt cilvēkus, kuri ar saviem darbiem vai domāšanas veidu demonstrē garīgu 

atpalicību no Manām atklāsmēm, nebēdājiet, jo jums jāzina, ka nekad visi cilvēki nav gājuši vienā ritmā. 

Uzticieties, ka es jau atstāju viņiem vārdus, kas pamodinās viņus, kad pienāks laiks. 
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43 Tie vārdi, kurus jūs šobrīd nesaprotat, ir tie paši vārdi, kurus šie cilvēki sapratīs. 

44 Šodien jūs esat Mani aicinājuši un sacījuši: "Kungs, Kungs, nāc pie mums!" Daži to ir darījuši, lai 

lūgtu piedošanu par saviem pārkāpumiem, citi, lai lūgtu atvieglojumu savām ciešanām, un vēl citi, 

vismazākie, lai pateiktos Man par Maniem labumiem. Tūlīt Es esmu nācis pie visiem, neapstājoties spriest, 

kādam nolūkam jūs Mani esat aicinājuši, jo Man ir svarīgi tikai tas, ka jūs Mani esat aicinājuši. 

45 Ja visi Mani lūgtu, Es viņiem teiktu to pašu, ko jums: Es nāku nevis skatīties uz jūsu traipiem vai 

tiesāt jūsu grēkus, bet gan uzklausīt jūsu sūdzības un atvieglot sāpes, kas liek jums ciest. 

46 Tie, kas uz laiku Mani ir aizmirsuši, vai tie, kas Mani galu galā ir nolieguši, dažkārt ir izjutuši ilgas 

Mani redzēt un dzirdēt, iekšēji domājot, kur Es esmu un kā Mani atrast. 

47 Tas ir gars, kam nepieciešams dievišķais, un, alkstot pēc gaismas, tas skumji raud miesas cietumā. 

Bet tajā pašā brīdī viņš dzird laipnu balsi, kas viņam saka: "Lūk, es esmu." Es neesmu jūs aizmirsis un 

neesmu no jums attālinājies. Es nevarēju sevi noņemt, jo Es esmu katrā no jums. Bet, ja jūs vēlaties atrast 

Mani, tad Mans templis ir visur: jūsu guļamistabā, darbā, uz ceļa, jūsu iekšienē un ārpusē, katrā vietā, kur 

jūs ceļat garīguma altāri vai kur ar savu ticību iededzat lukturi, kas apgaismo jūsu tuvākā ceļu. 

48 Kad cilvēks ir uzdevis jautājumus savam Kungam un spējis dzirdēt atbildi savas sirds klusumā, 

viņš ir atklājis lielākus noslēpumus nekā visi tie, ko daba varētu atklāt viņam ar zinātnes palīdzību. Šis 

cilvēks patiesi ir atklājis avotu, no kura nāk visa gudrība. 

49 Cilvēks, kurš savu sāpju un baiļu vadīts ir spējis garīgi savienoties ar savu Kungu un kurš jūt, ka 

Viņš atklājas viņa lūgšanā, intuitīvajās atziņās vai pārbaudījumos, ir uzcēlis svētnīcu, kurā viņš var atrast 

sava Tēva klātbūtni, kad vien viņš sevi iekšēji sagatavo. 

50 Ciešanas, kas nomāc šī laika ļaudis, soli pa solim ved viņus, pašiem to neapzinoties, pie iekšējās 

svētvietas vārtiem, kuru priekšā, nespēdami turpināt, viņi jautās: "Kungs, kur Tu esi?" Un no tempļa 

iekšienes atskanēs Skolotāja laipnā balss, kas viņiem sacīs: "Es esmu šeit, kur vienmēr esmu dzīvojis - 

jūsu sirdsapziņā." 

51 Lai palīdzētu jums attīstīties, Mana gaisma ir uz jūsu ceļa, tāpēc nebaidieties apmaldīties. 

Apģērbieties paklausībā un pildiet Manu gribu. Tā jūs varēsiet paveikt lielus darbus, kā tas ir katra Mana 

mācekļa pienākums. 

52 Tam, kurš dzīvo paklausībā, nav nepieciešams neko lūgt savam Kungam, jo viņš saprot, ka viņam 

nekā nevar trūkt. No otras puses, tam, kurš staigā uz tikumības robežas, būs jālūdz īstajā brīdī, jo viņš jūt, 

ka miers viņu pamet un ka viņam trūkst spēka. Tad viņš sapratīs, ka gara labumus nav tik viegli iegūt kā 

pasaules apmierinājumu. 

53 Manā valstībā ir vienmēr atvērtas durvis un vienmēr klāts galds, kas gaida nogurušā zemes gājēja 

ierašanos. Kā es esmu cerējis, ka cilvēki meklēs šo garīgo pārtiku miera vidū. Bet, kad viņi to lūgs, tas būs 

ar dziļām sāpēm. Tomēr galds vienmēr būs savā vietā, un nevienam netiks atņemta maize. 

54 Mana žēlastība gaida nožēlu un cilvēces atjaunošanos, lai izlietos uz tiem, kas reiz aptraipīja sevi 

ar grēka dubļiem, bet pēc tam šķīstījās mīlestībā pret savu Kungu. Tas ir mielasts, uz kuru jūs visi esat 

aicināti un kurā jūsu Tēvs izdalīs maizi un piedāvās dzīvības vīnu saviem mīļajiem bērniem. 

55 Es jūs brīdināju jau tad, kad nāku uz zemes, lai runātu ar cilvēkiem. Es gribēju, lai cilvēce vērotu 

un lūgtos, lai tumsa viņus neapsteigtu nesagatavotus. Bet lielās zemes tautas to nepamanīja, un karš tām 

gāja pāri, sodīdams par to augstprātību un savstarpējās žēlsirdības trūkumu. Redzi, kā senās tautas ir 

noslogotas ar savu lielo bēdu nastu. Cik daudz viņi ir cietuši savas augstprātības dēļ. Tagad ir radušās 

jaunas nācijas, kuras arī ir apžilbušas varas un bagātības atkarības dēļ, un iepriekšējo pieredze nav 

atturējusi tās no šādas rīcības, nav ieklausījušās saprāta vai sirdsapziņas balsī. Apžilbināti pārliecības par 

savu varu, viņi beidzot ir noticējuši, ka ir visvarenāki, un tāpēc viņi dzenas pēc mērķa, ko uzskata par 

pareizu, nesaprotot, ka drīzumā ar elpu aizraujošu ātrumu iegrims bezdibenī. 

56 Kas ir tie, kas haosa vidū paceļ acis uz debess debesīm, lūdzot par mieru un piedošanu tiem, kas 

maldos vairs nespēj atpazīt un sadzirdēt savas sirdsapziņas taisnīguma balsi? Kas gan cits tas ir, ja ne tie, 

kas mīl mieru? Viņiem ir jābūt sargiem, kas "sargā" visu cilvēci apmeklējuma dienās, kas tuvojas. 

57 Viņu lūgšanas radīs mieru tiem, kam nepieciešama gaisma garā. Garīgā lūgšana ir vēstījums, kas 

sasniedz to cilvēku sirdis, par kuriem lūdzas, un tas ir kā miera apmetnis pār trūkumcietējiem, kad 

vairākas sirdis ir apvienojušās, lai lūgtos par viņiem. Es saņemu no daudziem zemes punktiem šo lūgšanu, 

ko sūta tie, kuri iestājas par mieru pasaulē. 
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58 Esiet neatlaidīgi savā lūgšanā par mieru, jo tā jūs apvienosieties ar visiem, kas lūdzas tāpat. Turiet 

miera apmetni virs kara, kas sagrābj cilvēci, un kaujas stundās izklājiet to pār saviem līdzcilvēkiem. 

Atcerieties, ka Es jums esmu devis mūžīgā miera dāvanu un ka Es jūs esmu nosaucis par Izraēlu, kas 

nozīmē "stiprs". - tauta, neizdzēsiet no savas sirds atmiņas par to, ko Es jums atklāju, nedz arī par to 

bagātību, ko, kā jūs zināt, glabā jūsu gars. Es pravietoju Jēkabam, ka viņa tauta vairosies kā jūras smiltis 

un ka tā nesīs mieru tautām. Lūdzieties, mīļie mācekļi, un Mans Vārds piepildīsies jūsos, jo jūs esat daļa 

no Manas tautas, kuras liktenis ir būt par svētību starp visām zemes tautām. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 105  
1 No šī vārda jūs izveidosiet grāmatu, kas paliks uz zemes, lai cilvēki varētu atrast ceļu uz garīgumu. 

Daudzi no viņiem noliegs tās patiesumu, bet daudzi arī apstiprinās, ka visi tās apgalvojumi ir pareizi. 

2 No paaudzes paaudzē Gara dāvanas atklāsies arvien spēcīgāk un skaidrāk, un šis fakts, kas 

atklāsies pat visšaubīgākajos un neticīgākajos, apliecinās patiesumu visam tam, ko Es jums pasludināju 

iepriekšējos laikos un apstiprināju šajā. 

3 Vai jūs saprotat, ar kādu caururbjošu spēku Mans Vārds ir skanējis šajā laikā, kad tas ir izskanējis 

caur balss nesēja smadzenēm? Jūs arī nevarat iedomāties, cik brīnumains ir dialogs starp gariem, kad tas 

sasniedz savu kulmināciju. 

4 Vai jūs nebrīnāties, kad dzirdat garīgās sejas aprakstu, izmantojot redzes dāvanu vai sapņa 

pravietisko spēku? Patiesi, es jums saku, ka jūs esat tikko sākuši ieraudzīt to, ko citi redzēs nākotnē. 

5 Jūs esat bijuši pārsteigti par intuīcijas dāvanu, un dziedināšanas dāvana ir pārsteigusi jūs; bet ir 

nepieciešams, lai jūs atstāt labu piemēru rītdienas spirituālistiem. 

6 Joēla pasludinātais laiks, kad cilvēki saņems Dieva Garu savā garā un miesā, ir klāt. Bet tā ir tikai 

rītausma, un ir nepieciešams, lai jūs, pirmie mācekļi, atstātu labu sēklu, lai jūsu darbi būtu labi augļi, kas 

iedrošinātu rītdienas klejotājus viņu dzīves ceļā, nevis klupšanas akmeņi, par kuriem tie paklupt. 

7 Gaismas, ko esat saņēmuši, dēļ jūs esat starp tiem, kas pareizi interpretēs mācību, kuru Es jums jau 

esmu atklājis iepriekšējos laikos. 

8 Tas, ka jūs rūpīgi studēsiet Manu Vārdu un ievērosiet to, būs jūsu labākais garīgais darbs, ko 

atstāsiet nākamajām paaudzēm. Viņi jums būs pateicīgi, un Es jūs svētīšu. 

9 Jūs, pirmie šajā laikmetā, būsiet pīlāri, vadītāji un aizbildņi tiem, kas nāks pēc jums, un baudīsiet 

savas misijas izpildi. 

10 Dzīvo, lai glābtu savus līdzcilvēkus, un es glābsim tevi. Palaidiet savas laivas un dodieties meklēt 

avarējušos, un, kad redzēsiet, ka viļņi šūpojas un kļūst draudīgi, lūdzieties, un jūs tūlīt sajutīsiet Mana 

miera apmetni pār savu garu. 

11 mācekļi, nedomājiet, ka tikai Izraēla tautas plecos parādījās Mani vēstneši, Mani pravieši, 

priekšgājēji un apgaismotie, jo tad jūs noliegtu daudzus no Maniem vēstnešiem, kurus Es esmu sūtījis uz 

dažādām zemes vietām ar gaismas, miera un mīlestības vēstījumiem. 

12 Cilvēce ir augsne, kurā es sēju mīlestības sēklu. Tas tika apūdeņots ar dievišķo rasu, lai tad, kad 

notiks Mana Vārda sēšana, tas atrastu piemērotu lauku, kur nest augļus. 

13 Ikreiz, kad Dieva atklāsme vēlas apgaismot cilvēkus, Es esmu sūtījis viņiem ceļa rādītājus jeb 

praviešus, lai tie sagatavotu viņus un viņi varētu atpazīt šo gaismu. Bet nedomājiet, ka tikai tie ir Mani 

vēstneši, kas nes vēstījumus garam. Nē, mācekļi, ikviens, kas sēj labu starp cilvēkiem jebkurā no tā 

izpausmēm, ir Mans vēstnesis. 

14 Šādus vēstnešus jūs varat atrast visos savas dzīves ceļos, gan reliģiskajās kopienās, gan zinātnēs - 

starp cilvēkiem, kas pārvalda, vai starp tiem, kas sniedz labas mācības. 

15 Labs Mans kalps nekad nenovirzās no ceļa, pa kuru viņam ir jādodas; viņš drīzāk mirs ceļā, nekā 

atkāpsies. Viņa piemērs ir gaismas sēkla tuvinieku dzīvē, un viņa darbi ir piemērs citiem. Ak, ja vien 

cilvēce spētu saprast vēstījumus, ko es tai sūtu caur viņiem! Bet tā nav, jo ir daudz cilvēku, kuriem pasaulē 

ir delikāta misija, bet kuri ļauj savām acīm novirzīties no šiem lielajiem piemēriem, lai izvēlētos sev 

tīkamāku ceļu. 

16 Jums ir valdnieki, kuru sirdīs nav taisnīguma un dāsnuma, lai pārvaldītu savu tautu, jo viņi tiecas 

pēc niecīga mērķa - varas un bagātības, - cilvēki, kas uzdodas par Maniem pārstāvjiem, bet nepazīst pat 

mīlestību pret saviem tuvākajiem, - ārsti, kuri nepazīst savas misijas būtību, kas ir žēlsirdība, un tiesneši, 

kuri jauc taisnīgumu ar atriebību un ļaunprātīgi izmanto likumu postošiem mērķiem. 

17 Nevienam, kas staigā pa līkumainiem ceļiem un novērš savu skatienu no tās gaismas, kas viņam ir 

kā sirdsapziņas bāka, nav ne jausmas par to, kādu sodu viņš sev gatavo. 

18 Ir arī tādi, kuri ir uzurpējuši sev nepiederošus uzdevumus un ar savām kļūdām liecina, ka viņiem 

pilnīgi trūkst nepieciešamo prasmju, lai veiktu uzdevumu, ko viņi ir uzņēmušies paši. 

19 Tāpat jūs varat atrast Dieva kalpus, kas tādi nav, jo viņi nav sūtīti šim nolūkam - cilvēkus, kuri 

vada tautas un kuri pat nespēj vadīt savus soļus - skolotājus, kuriem trūkst mācīšanas dāvanas un kuri, tā 
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vietā, lai izplatītu gaismu, mulsina prātu - ārstus, kuru sirdīs nav iezagusies līdzjūtība svešu sāpju priekšā 

un kuri nezina, ka tas, kam patiesi piemīt šī dāvana, ir Kristus apustulis. Cilvēki ir apgānījuši visus Manus 

pamatprincipus, bet tagad ir pienākusi stunda, kad visi viņu darbi tiks tiesāti. Tas ir Mans spriedums, jo 

Man ir pienākums to izpildīt. Tāpēc es jums saku: Vērojiet un pildiet Manus mīlestības un piedošanas 

baušļus. 

20 Vai Es jums teicu, ka jūs piederat Izraēla tautai, Dievišķās Sēklas īpašniecei? Strādājiet pie sevis, 

lai jūs būtu cienīgi nest mīlestības, miera un gaismas sēklu. 

21 Pārdomājiet, ko Es jums šodien esmu mācījis, lai jūs nenovirzītos no ceļa, ko Es jums esmu 

iezīmējis, lai jūs neuzņemtos uzdevumus, kas jums nepienākas, un lai jūs nepareizi neizmantotu savas 

spējas. Jo, ja pēc visa, ko esat dzirdējuši Manā mācībā, jūs pieļausit kļūdas, uz kurām Es jums norādīju, 

tad jūsu sods būs bargāks nekā tam, kurš savas dzīves laikā nav zinājis tik gaišu mācību, kādu satur šī 

mācība, ko esat saņēmuši. 

22 Mīļotā tauta, vairojieties, izturiet un pildiet savu misiju. 

23 Es esmu iededzis gaismu dvēseles ceļā, lai tā neapjuktu un droši ietu savu ceļu - kā aita, kas zina, 

kur ir šķērslis. 

24 Šī gaisma, kas ir garīgās sirdsapziņas gaisma, izgaismo iebrukumu un atklāj vilku, kad tas slēpjas 

biezoknī. 

25 Ne visi cilvēki iet pa drošu ceļu. Ir daudz apmaldījušos, kuri ir apmaldījušies, klīstošu ceļotāju, 

būtņu bez noteikta virziena. Kad šķērsoju viņiem ceļu un jautāju: "Kur jūs ejat? Ko vai ko jūs meklējat?" 

Viņi saka Man ar noliektām galvām: "Mācītāj, es nezinu, kur es eju, kur mani nes manas kājas, un ko es 

meklēju." Tad Es viņiem esmu sacījis: "Sekojiet Man!", un ar šo vienu vārdu, kas ieskanējās viņu sirdīs, 

pietika, lai iedegtu cerības gaismu, ticības liesmu, kas deva viņiem jaunu drosmi sekot Manam ceļam. Jo 

no brīža, kad viņi sāka Man sekot, viņi sajuta nezināmu spēku, kas viņus neatstāja ne mirkli un lika viņiem 

just beznosacījumu uzticību savam liktenim. 

26 Es gribu, lai jūs visi, kas dzirdat šo Vārdu, saprastu, ka, aicinot jūs iet pa šo ceļu, Es jums 

piedāvāju ne tikai garīgu gandarījumu un prieku, bet arī pārbaudījumus, mācības un izpirkšanas pieredzi, 

un ka tajā pašā laikā kāds augstāks spēks plūst, lai stiprinātu to, kurš tiek pārbaudīts, un ka šis spēks ir tas, 

uz kura ceļiniekam jābalstās visa dzīves ceļa laikā. Šajā spēkā ir viss: ticība, mīlestība, paklausība un 

paļāvība. 

27 Apzinieties to, mācekļi, kas sākat sekot Skolotājam, lai tad, kad jūsu dzīves ceļā radīsies 

pārbaudījumi, jūs varētu domāt: "Es jau esmu tiem sagatavojies, Skolotājs man tos ir norādījis, un es esmu 

pārliecināts, ka ar Viņa dievišķo palīdzību tos izturēšu." Patiesi, es jums saku: ja jūs izmantosiet šīs 

mācības ar stipru un augšupvērstu garu, jūs redzēsiet, ka neviens pārbaudījums nav veltīgs. Jo gan tas, kas 

ir lemts cilvēkam, gan tas, kas izpaužas ģimenes lokā, gan tas, kas piemeklē tautu, - tie visi un katrs no 

tiem glabā dziļu nozīmi un nereti arī lielu dzīves mācību. Kurš šobrīd varētu teikt, ka viņš ir brīvs no 

pārbaudījumiem? Neviens, jo šis ir garīgās gandarīšanas laiks. 

28 Atveriet acis realitātei un apzinieties, kādu atbildību jūs uzņematies, klausoties Manu Vārdu un 

kļūstot par lieciniekiem Manām izpausmēm šajā laikā. 

Es gribu jums teikt, ka jums nav jāapmierinās ar Mana Vārda klausīšanos un savu garīgo vajadzību 

apmierināšanu, nedomājot par citu cilvēku vajadzībām. Jo šis gandarījums nebūs pilnīgs, ja jūs ņemsiet 

vērā, ka tieši jūsu garīgās sajūsmas brīdī miljoniem jūsu līdzcilvēku cīnās, izmisumā vai krīt 

slepkavniecisko karu ugunīs. 

29 Mana mācība sagatavo jūs konfrontācijai par labu mieram un pasaules garīgumam. Mana mācība 

jums saka, kas jādara, lai jūs visi varētu sadarboties šajā glābšanas darbā. Tad jūsu gars arvien vairāk 

izjutīs mieru un gandarījumu, kas nāk pie tiem, kuri sadarbojas ar Mani Manos mīlestības darbos. 

30 Nezaudējiet šo jūtīgumu, ko jūsu sirds iegūst, klausoties Manu Vārdu, kad jūs atgriežaties savā 

materiālajā dzīves cīņā, jo tur, uz šiem ceļiem, jūsu līdzcilvēki gaida no jums vārdu, kas satur 

mierinājumu, vai teicienu, kas viņu sirdīm nes Manu gaismas vēsti. Bet, ja tava sirds, kad viņi vēršas pie 

tevis, ir atgriezusies atpakaļ savā ierastajā cietībā, tu pat nespēsi ieskatīties iekšā tajā, kurš meklēja no 

tevis kaut ko tādu, kas nebija tavs, bet bija paredzēts viņam: Manu gaismu, Manu mieru, Manu balzāmu. 

31 Nedomājiet, ka jūsu mīlestības trūkums pret cilvēkiem var palikt nesodīts, jo, ja jūs pārkāpsiet 

savus garīgos pienākumus, tad ļaudis, ieejot jūsu kopienās un uzzinot vēsti, ko jūs esat slēpuši vai 
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noklusējuši no viņiem, iekšēji brīnīsies, vai tie ir Mani jaunie apustuļi, bet citi, kas iedziļināsies Manā 

mācībā, jums dos mācību, kā pildīt dievišķos uzdevumus. 

32 Man ir jārunā ar jums šādā veidā, lai jūs nevarētu aizmigt un lai jūs netiktu pārsteigti savā miegā. 

Es jūs aicinu cīnīties, un tam Es jums dodu Savu pastāvīgas efektivitātes piemēru. 

33 Neviens man neteiks, ka viņš savā ceļā atrod pārāk lielus šķēršļus, lai varētu izpildīt savu 

uzdevumu. Jo, ja jūs ticat, ka neviena lapa nenokrīt no koka bez Tēva gribas, tad jums jāsaprot arī tas, ka 

jums ir jāpilda sava misija pāri tam, ko jūs saucat par šķēršļiem. 

34 Nedomājiet, ka, tikai atrodoties šajās vietās, jūs jau esat izpildījuši savu garīgo uzdevumu vai ka, 

runājot tikai par Manu mācību, jūs jau esat Man kalpojuši. Jo jūsu darbības lauks ir tik plašs un pilns ar 

iespējām praktizēt mīlestību uz jūsu ceļiem, ka jums nav jāpieliek pūles, lai atrastu piemērotas iespējas sēt. 

Taču jūs neesat tam visam pievērsuši uzmanību, un tāpēc sakāt, ka jums ir pārāk daudz šķēršļu, lai spētu 

to izpildīt, jo neesat sapratuši visu, kas saistīts ar jūsu garīgo uzdevumu. 

35 Mīliet, kalpojiet, esiet noderīgi, glābiet un mieriniet, padariet savu dzīvi par skaistu piemēru, par 

praktisku mācību, lai cilvēki jums sekotu. Tad jūs izstarosiet garīgo gaismu saviem līdzcilvēkiem. Kad jūs 

runāsiet par Manu mācību, jūs pildīsiet misiju sēt garīguma sēklu. Taču dariet to ar pazemību un 

apzinieties, ka jebkurš darbs, kas satur tukšumu, būs neauglīga sēkla, kas nekad neaugs. 

36 Es jums apliecinu, ka, ja jūs savā dzīvē strādāsiet ar taktu, sirsnību un taisnību, kā Es jums iesaku, 

cietās sirdis, par kurām jūs runājat ar Mani savās lūgšanās, jūsu tikumības dēļ mīkstināsies, un jūs 

noticēsiet, ka progresīvajam garam nekad nevarēs liegt veikt šo misiju, jo tas ir pāri visām šīs dzīves 

sīkumainībām. 

37 Nekad nedomājiet slikti par tiem, kas jums nepatīk, un nevajag rūgtināt tos, kas jūs nesaprot, jo pat 

visdziļākās iekšējās jūtas, kas jums ir pret savu tuvāko, jūs mentāli pārnesat uz viņiem. 

38 Šajā laikā Es jums piedāvāju tik daudz iespēju būt Maniem mācekļiem, ka jums nav jāatstāj 

vecāki, laulātie vai bērni, lai dotos uz valstīm, kur izplatītu Manu mācību, ne arī jums ar skaļu balsi 

sludināt ielās un laukumos, ne arī jums jābaidās, ka misijas darbības beigās jūs neizbēgami sagaida asins 

estrāde. Es un arī Mani apustuļi gāja pa šo ceļu, bet asinis attīrīja šo ceļu, lai jaunie mācekļi nenonāktu uz 

tā. Jums tikai jāsaprot šī vēstījuma garīgā jēga, lai jūs to saprastu un vienkāršā veidā pielietotu savā dzīvē, 

lai jūs patiešām dzīvotu Manu Vārdu. 

39 Es esmu devis garam varu pār matēriju, lai tas uzvarētu pārbaudījumos un sasniegtu ceļa galīgo 

mērķi. Taču cīņa būs liela, jo, tā kā cilvēks radīja vienīgo valstību pasaulē, kurai viņš tic, viņš iznīcināja 

harmoniju, kurai vajadzētu pastāvēt starp viņu un visu, kas viņu ieskauj. No sava lepnā troņa viņš vēlas 

pakļaut visu savas zinātnes varai un uzspiest savu gribu dabas stihijām un spēkiem. Taču tas viņam nav 

izdevies, jo viņš jau sen pārrāva draudzības saites ar garīgajiem likumiem. - Kad es teicu, ka dabas spēki 

var viņam paklausīt, bija tādi, kas neticēja, un es jums saku, ka viņiem ir pamats šaubīties, jo daba nekad 

nepaklausīs tiem, kas viņu neņem vērā, apkauno vai izsmej. No otras puses, tas, kurš prot dzīvot saskaņā 

ar gara un matērijas likumiem, tas ir, kurš dzīvo saskaņā ar visu, kas viņu ieskauj, savas dzīves laikā kļūs 

vienots ar savu Radītāju un kļūs cienīgs, jo dabas elementi kalpos un paklausīs viņam, kā tas ir katra bērna 

pienākums, kurš ir paklausīgs savam tēvam, visa, kas pastāv, Radītājam. 

40 Es neesmu teicis, ka šī draudze šeit ir sasniegusi nepieciešamo garīgo pacēlumu, lai šādi brīnumi 

kļūtu par realitāti, nedz arī, ka šobrīd tā jau ir sasniegusi harmoniju starp materiālo un garīgo. Es tikai 

mudinu viņus censties sasniegt šo mērķi, izmantojot garīgumu. 

41 Lai iedrošinātu jūs ticībā un pierādītu jums Manu Vārdu patiesumu, Es reizēm kopā ar jums daru 

tādus darbus, kurus jūs saucat par brīnumiem un kuri ir tikai atlīdzība tiem, kas ir zinājuši, kā sevi ievietot 

vispārējā harmonijā, pat ja tas ir bijis tikai uz īsu brīdi. 

42 Vēsturiskā tradīcija par pirmajiem cilvēkiem, kas apdzīvoja zemi, tika nodota no paaudzes 

paaudzē, līdz tā tika pierakstīta Pirmās ēras grāmatā. Tā ir dzīva līdzība par tiem pirmajiem cilvēkiem, kas 

dzīvoja uz zemes. Viņu tīrība un nevainība ļāva viņiem sajust Mātes Dabas glāstus. Starp visām būtnēm 

pastāvēja draudzīgas attiecības un neierobežota brālība. Vēlāk cilvēciskās kaislības atsvešināja cilvēkus no 

šīs dzīves, tāpēc viņi jutās spiesti ar zinātnes palīdzību censties atrast to, ko bija zaudējuši garīguma 

trūkuma dēļ. Tā cilvēce ir nonākusi līdz mūsdienām, kad, lai izdzīvotu, tai ir nācies no dabas stihijām un 

spēkiem nozagt to, kas nepieciešams tās dzīvei. 
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43 Es neaizliedzu jums izmantot zinātni, nedz arī nosodu to. Es tikai gribu, lai cilvēki ar Manas 

mācības palīdzību saprastu, ka pastāv augstākas zināšanas par tām, ko viņi zina un ko viņi var sasniegt ar 

mīlestību, kas ir visu Manu mācību būtība. 

44 Cilvēki, kā gan Es varētu jums neteikt, ka šie laiki, kuros jūs dzīvojat, ir apjukuma pilni, jo Es 

redzu, ka jūs neļaujat Manai gaismai izlauzties cauri jūsu domu tumšajiem mākoņiem? Es jums arī saku, 

ka Mana Gaisma triumfēs, jo nav tumsas, kas spētu pretoties tās spožumam. Tad jūs sapratīsiet, ka Tēvs 

nekad jūs nepametīs Apmeklējuma stundā. 

45 Daudzas tautas ir iekritušas dziļā materializācijas bezdibenī, un citas ir tuvu kritienam, taču 

kritiena sāpes liks tām pamosties no dziļā miega. 

46 Tās ir tās tautas, kas pēc krāšņuma perioda piedzīvoja pagrimumu un iegrima sāpju, netikumu un 

posta tumsā. Šodien nevis viena tauta, bet visa cilvēce akli skrien pretī nāvei un haosam. Mana taisnība 

skars tautu augstprātību. Atcerieties Ninivi, Bābeli, Grieķiju, Romu un Kartāgu. Tajās jūs atradīsiet dziļus 

dievišķā taisnīguma piemērus. 

47 Ikreiz, kad cilvēki ir sagrābuši varas scepteri un ļāvuši savām sirdīm piepildīties ar bezdievību, 

augstprātību un neprātīgām kaislībām, ievelkot savas tautas deģenerācijā, Mans taisnīgums ir pietuvojies, 

lai atņemtu viņiem varu. Bet tajā pašā laikā es esmu iededzis viņu priekšā lāpu, kas apgaismo ceļu uz viņu 

dvēseļu glābšanu. Kas notiktu ar cilvēkiem, ja es viņus atstātu viņu pašu spēkos viņu pārbaudījumu brīdī? 

Vērsiet acis uz visām tām tautām, kas kādreiz bija varenas un tagad ir drupās. Tie uzplauks no jauna, bet 

tos atkal uzmodinās nevis augstprātība un tieksme pēc zemes varenības, bet gan ideāls, ko iedvesmo 

taisnīgums un tikumība, ko izplatīja Mana mācība. No to drupām celsies jaunas tautas, un uz to baznīcu 

drupām un elku drupām tās cels patiesu pielūgsmi savam Dievam. 

48 Lepnums ir pazemots, un grēks ir nomazgāts sāpēs, taču neaizmirstiet, ka vēl ir daudz traipu, kas 

jānoņem, un - lai cik tīra būtu cilvēku dzīve uz zemes - šī planēta nekad nebūs mūžīgās mājas garam. Jo, 

kas tam tic, tas ir slikti interpretējis Manu Vārdu vai arī nav sapratis patieso dzīves jēgu. 

49 Šī pasaule vienmēr būs tikai dvēseles pagaidu mājvieta, tikai posms ceļā uz tās attīrīšanos, attīstību 

un pilnību. Dzīve, kas tevi gaida, lai pieņemtu tevi uz visiem laikiem, ir citāda. 

50 Manā klātbūtnē nāk slimie, neveiksminieki, garīgi nabadzīgie, un, kamēr vieni svētī Manu gribu, 

citi sāpju priekšā saceļas un savas ciešanas piedēvē dievišķam sodam vai likteņa netaisnībai. Tad ir 

nepieciešams, lai Es jūs atbrīvotu no jūsu nezināšanas un atklātu jums patiesības kodolu. 

51 Kamēr jūs dzīvojat miesā, jūsu dvēsele attīrās no tumšajiem traipiem, kas radušies iepriekšējās 

dzīvēs, un tāpēc bija nepieciešams jums to visu atklāt, lai jūs varētu pacietīgi panest zemes ciešanas. 

52 Kopš cilvēces pirmsākumiem dvēseles reinkarnācija ir bijusi mīlestības un taisnīguma likums un 

viens no veidiem, kā Tēvs ir izrādījis Savu bezgalīgo žēlastību. Reinkarnācija ir ne tikai šī laika, bet visu 

laiku jautājums, un jums nevajadzētu domāt, ka es tikai tagad esmu jums atklājis šo noslēpumu. Jau 

vissenākajos laikos cilvēkā pastāvēja intuitīvas zināšanas par dvēseles iemiesošanos. Bet cilvēki, kas tiecās 

pēc materiālistiskām zinātnēm un pasaules dārgumiem, ļāva sevi pakļaut miesas kaislībām, kas nocietināja 

tās cilvēka sirds šķiedras, ar kurām cilvēks uztver garīgo, tā ka cilvēki kļuva kurli un akli pret visu, kas 

pieder garam. Ko viņiem palīdzēs, ja viņi pievērsīs savas acis Rakstiem, kuros ir Bauslība un Mācība, ko 

Es jums atklāju pagātnē, ja viņu prāts nespēs iedziļināties to jēgā un viņu sirdis nesapratīs to būtību? 

Apzinieties, ka cilvēku jūtīgums un garīgā intuīcija ir atrofējušās, un tāpēc, meklējot Manu patiesību šajos 

tekstos, viņi parasti kļūst par upuri kļūdainām interpretācijām. Viņiem ir gaisma acu priekšā, bet tā vietā, 

lai iedziļinātos mācības būtībā, viņi pievēršas burtiem, tas ir, ārējai formai, un bieži vien pakļaujas 

maldiem. Bet tagad Es esmu šeit, lai ienestu gaismu noslēpumos un tumšajās vietās, kā arī lai atbrīvotu jūs 

no apjukuma un kļūdām. 

53 Svētīgi tie, kas Mani piesaukuši, jo tādējādi viņi ir pierādījuši savu ilgas pēc mīlestības un atziņas. 

Viņi ir piedzīvojuši, kā Mana palīdzošā mīlestība viņiem palīdz. Taču jums jāsaprot, ka šajā laikā jūs 

nevarat uzreiz saņemt visu, ko vēlaties uzzināt. Jo ir nepieciešams, lai jūs lūgtos, meditētu un dzīvotu pēc 

Manas mācības, lai saņemtu visu, pēc kā ilgojaties. 

54 Gan cilvēkam, kurš meklē izziņas gaismu dabā, gan tam, kurš meklē Manu gudrību garīgajās 

atklāsmēs, pašam ir jāiet pa ceļu, pa kuru viņš atradīs visas tās patiesības, kuras viņš nevar atklāt pa citiem 

ceļiem. Tieši šī iemesla dēļ Es esmu sūtījis jūsu dvēseli dzīvot vienu dzīvi pēc otras šeit, uz zemes, lai, 

attīstoties un gūstot pieredzi, tā varētu atklāt visu, kas ir gan tajā, gan apkārtējā. 
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55 Ja vēlaties, rūpīgi izpētiet Manus Vārdus, bet pēc tam pētiet un vērojiet dzīvi no to viedokļa, lai jūs 

varētu pārliecināties par patiesību, kas ietverta visā, ko Es jums esmu teicis. 

56 Būs gadījumi, kad jums šķitīs, ka pastāv pretrunas starp to, ko Es jums šodien stāstu, un to, kas 

jums tika atklāts pagātnē, taču tā nav. Ļaudis ir tie, kas kļūdās. Bet tagad viss nāks gaismā. 

57 Ja jūs jūtaties aizskarti šāda veida Manas mācības izpratnes dēļ, neuztraucieties, jo patiesi Es jums 

saku: neviens vēl nestāv pareizās zināšanās, tādēļ neviens nevar jums pierādīt, ka viņš jau ir iedziļinājies 

patiesības būtībā. 

58 Studējiet Manu Mācību, caur lūgšanu iegūstiet gaismu, padariet labestību par savas dzīves normu, 

un jūs pieredzēsiet, kā brīžos, kad to vismazāk gaidīsiet, jūs pārsteigs iedvesmas un domas, kas ir patiesas 

Mana Gara atklāsmes. 

59 Kad jūs jūtat, ka no Manis izstarotās iedvesmas jūs sasniedz, jums vajadzētu pazemīgi parādīt sevi, 

lai jūs nekad nedomātu, ka esat pārāki par citiem, un lai ar to mīlestību, ar kādu Es jums esmu sūtījis Savu 

gaismu, jūs dalītos tajā ar saviem līdzcilvēkiem. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 106  
1 Mācekļi, šeit ir jūsu Skolotājs. Es novēršu no jums daudzu noslēpumu plīvuru. Lūdziet, lūdziet, un 

jums tiks dots. Bet neprasiet no Manis vairāk, nekā jums ir jāzina. 

2 Agrāk Es nevarēju jums atklāt noslēpumus, kurus atklāju jums šajā Trešajā Laikā, jo jūsu gars 

nespēja saprast vai aptvert vairāk, nekā tam ļāva garīgā attīstība. Bet Mans Vārds ir nemainīgs, mūžīgs. 

Tas ir jūsu gars, kas piedzimis, kas aug un attīstās, līdz sasniedz pilnību. Dievišķajam Garam nav ne 

sākuma, ne arī gala, Viņš ir nemainīgs. 

3 Jūsu gars ir daļa no tautas, kuru Es esmu izmantojis kā līdzekli vai instrumentu, lai sniegtu cilvēcei 

Savas lielās mācības. Tēvs šai tautai ir devis trīs atklāsmes: Pirmā mācība bija Taisnības likums Pirmajā 

Ērā, šīs tautas agrīnajā bērnībā; otrā bija Mīlestības likums, kas tika atklāts Otrajā Ērā, kad tauta tikko bija 

sasniegusi garīgo jaunību; trešā mācība ir šī, ko Es jums dodu pašreizējā Ērā, kuru Es esmu nosaucis par 

"Trešo Ēru". Tajā Es jums pilnībā atklāju Garīgo Likumu - Likumu, kas ietver visu, kas jums ir ticis 

parādīts pagātnē, un visu, kas jūsu garam ir jāzina un jāapgūst. Garīgi jūs esat sasnieguši jaunības laiku. 

4 Tā kā jūs nepārtraukti attīstāties, kāpēc man jums vienmēr būtu jāsniedz viena un tā pati mācība? 

Tāpēc Mana apslēptā gudrība jums atklāj dziļākus noslēpumus katrā laikmetā. 

5 Ņemot vērā materiālismu un ļaunumu, kas valda šajā laikā, jūs šaubāties, vai jums ir pietiekama 

garīgā izpratne, lai saprastu Manu jauno mācību, lai to īstenotu un dzīvotu saskaņā ar to. Bet es jums saku: 

aiz cilvēces materiālisma, tās bēdu, netikumu un tieksmes pēc varas ir gars, kas ir izgājis garu attīstības un 

grūtas cīņas ceļu un kas tikai gaida brīdi, kad varēs novilkt viltus drēbes, lai ar spēku dotos uz taisnīguma 

un mīlestības ceļu, kas pieder garam. 

6 Cilvēces zinātne ir materializēta garīgo spēju izpausme, ko cilvēks ir sasniedzis šajā laikā. Cilvēka 

darbs šajā laikā ir ne tikai intelekta, bet arī viņa garīgās un dvēseles attīstības rezultāts. 

7 Skolotājs, kurš Savus mācekļus ir saticis garīgā jaunībā - jau tik tālu sagatavotus, lai saprastu jauno 

mācību -, apvienos trīs dievišķās atklāsmes vienā grāmatā kā mīlestības apliecinājumu cilvēkam. Iemesls, 

kāpēc jūs sevi saucat par trinitāristiem, ir tas, ka jūs savā garā nesat šo trīs mācību laikmetu sēklu. Tomēr 

ne visi sekos Man šajā laikā, pat ne visi, kas Mani klausās, jo ne visi ir pamodušies un ne visi ir sapratuši, 

kā izmantot pārbaudījumus, kas ir bijuši viņu dzīvē. Ir tādi, kas ir vienaldzīgi pret garīgajām mācībām, 

tādi, kas paliek stagnācijā, tādi, kas ieslīguši maldos, bet katram ir lemts laiks, kad viņš pamodīsies un 

sadzirdēs savas sirdsapziņas balsi. 

Tie, kas šajā laikā drebēja, dzirdot Manu Vārdu, bija tie, kas ar nepacietību gaidīja Manu jauno 

parādīšanos, kas atcerējās Manu solījumu atgriezties, gluži kā apmaldījies klejotājs dziļā naktī gaida 

rītausmu, lai atrastu ceļu un turpinātu ceļu. 

8 Mana balss, ko Es šodien daru dzirdamu šajā materiālajā formā, drīz vairs nebūs dzirdama, un tad 

Es ieraudzīšu Savas sējas augļus jūsu darbos. 

Katrā no jums Es atstāju "labības klēpi" un "augli", lai tad, kad jūs jutīsiet izsalkumu vai kad pie jums ar 

lūgumu vērsīsies (garīgi) trūcīgs cilvēks, jums būtu maize un jūs nesacītu Tēvam, ka Viņš aizgājis un 

atstājis jūs bez mantojuma. 

Es vēlos, lai jūs šajos laikos, kad jūtat vajadzību pēc Manas dievišķās žēlastības dāvanām, patvertos 

savā garā un meklētu tajā palīdzību, jo tur jūs atradīsiet daudzus dārgumus, ko tajā ielikusi Mana gādīgā 

mīlestība. Jūs atradīsiet arī Manu sēklu pārpilnībā, kas gaida, lai jūs sagatavotu laukus tās sēšanai. Es esmu 

tevi mācījis apstrādāt šos laukus un sargāt sēklu. Rīt jūsu gars nesīs savu darbu augļus kā ražu, kas ir 

cienīga, lai tiktu upurēta Tēvam un glabāta Viņa krātuvēs. 

9 Būs īss laika posms, kad Mans Vārds, kas dots šajā laikā, šķietami būs pazudis no zemes virsas. 

Tad cilvēki sāks izdomāt garīgas mācības, mācīt jaunus likumus un baušļus. Viņi sauksies par meistariem, 

apustuļiem, praviešiem un Dieva vēstnešiem, un es ļausim viņiem kādu laiku runāt un sēt. Es ļausim 

viņiem sēt sēklu, lai tad, kad viņi pļaus augļus, viņi zinātu, ko viņi ir sējuši. Laiks un dabas spēki pāries 

pāri viņu sējumiem, un viņu soļi būs kā spriedums katram no šiem cilvēku bērniem. 

10 Pasaulei ir jāzina maldināšana, lai tā varētu iepazīt patiesību. Tad patiesība un dzīves būtība, ko Es 

jums nodevu šajā laikā, atkal pacelsies starp cilvēkiem visā savā tīrībā un garīgumā. 

11 Paskatieties uz cilvēkiem, kuri vada tautas, rada doktrīnas un uzspiež tās cilvēkiem. Ikviens 

pasludina savas mācības pārākumu, bet es jautāju jums: Kādi ir bijuši tā rezultāti? Kari ar to izraisītajiem 
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nabadzības, ciešanu, postījumu un nāves sekām. Tā ir raža, ko šādu teoriju piekritēji ir novākuši šeit, uz 

zemes. 

Ievērojiet, ka es neesmu iestājies pret cilvēka gribas brīvību, lai gan man jums jāsaka, ka, neskarot šo 

brīvību, sirdsapziņa nepārtraukti uzrunā to, kurš atkāpjas no taisnīguma, labdarības un saprāta. 

12 Arī cilvēku dzīvē Es liku cilvēkiem saprast, kādi ir viņu sējas augļi, ļaujot viņu darbu sekām agrāk 

vai vēlāk atklāties kā viņu tiesnešiem. Pēc šī sprieduma visi meklēs Mani, un tad viņi atklās, ka Mans 

Vārds pielāgojas visu vecumu un kultūru cilvēkiem. Jo dievišķais Vārds, Mana mācība, nepieder 

konkrētam laikmetam, jo tā ir mūžīga. 

13 Mana pamācība dod garam spēku, lai tas pārvarētu visus pārbaudījumus; to skaits ir ierakstīts 

katras radības liktenī. Kādēļ no tiem izvairīties? Kādēļ izmisumā, ja tavā priekšā paceļas kalns? Vai jūs 

nezināt, ka pēc šo šķēršļu pārvarēšanas jūs sasniegsiet mērķi, uz kuru tiekties? 

14 Cik daudz vājuma es joprojām redzu tavā miesā - vājuma, kas bieži liek tev zaimot. Kad dabas 

spēki izrādās rupji, jūs nolādaties; kad jūsu miesu piemeklē sāpes, jūs izmisstat; kad darbs jūs nomāc, jūs 

zaudējat pacietību; pat karstums un aukstums jūs sadusmo, un nakts tumsa jums iedveš bailes. Kā jums 

nevajag izmist, ja ļaujat sevi vadīt miesas prasībām, kas rada zemākās kaislības? Kad jūs beidzot kļūsiet 

Mani labie mācekļi, kas ar saviem mīlestības darbiem apliecina Manas mācības patiesumu? 

15 Būt Kristus māceklim nenozīmē, ka jums vajadzētu pārāk tālu atkāpties no zemes materiālā. Tas 

nozīmē, ka jums vajadzētu norobežoties no sliktā un liekā, bet ne novērsties no saviem zemes 

pienākumiem un baudām. Es negribu, lai jūs būtu fanātiķi vai garīgā vergi, kamēr vēl esat miesā. Labs 

Jēzus māceklis ir tas, kurš prot dot Dievam to, kas pieder Dievam, un "imperatoram" to, kas pieder 

"imperatoram". 

16 Manu tautu gaida grūta konfrontācija, jo viņi savā ceļā sastapsies ar augstu cilvēku gara un 

intelekta attīstības līmeni. Tieši šī iemesla dēļ Es vēlos, lai jūs attīstītos šajā Manas pasludināšanas laikā, 

lai neviens jūs nevarētu maldināt. Pilnībā paļaujieties uz Manu Vārdu, zinot, ka tajā ir vairāk gudrības 

nekā mācīto cilvēku intelektā un zināšanu, ko nevar atrast nevienā no grāmatām uz zemes. 

17 Nemitīgi sējiet mīlestību un mieru; tā jūs sagatavosiet savu garīgo ceļu, un tad, kad nāve pēkšņi 

pietuvosies jūsu ķermenim un gars jau būs mērojis lielu daļu sava ceļa, tas svētlaimes pilns redzēs, cik tālu 

to ir pacēluši mīlestības darbi pret līdzcilvēkiem. 

18 Cilvēki, apzinieties, ka, iegremdējoties Manā mācībā, jūs atstājat vecos ieradumus un paradumus, 

jo sākat jaunu, tīrāku un garīgāku dzīvi. Tā ir jauna pasaule, kas paceļas no jūsu sirds dziļumiem. 

19 Cik daudz noslēpumu Es esmu atklājis un cik daudz kļūdainu interpretāciju Es esmu izlabojis. 

Tāpat arī jums būs jādodas uz pasaules ceļiem un jāizskaidro Mans Likums saviem līdzcilvēkiem. Es jums 

saku: Tu aiziesi prom, jo neviens nav pravietis savā zemē, Man pašam toreiz nācās pamest Nācareti, kur 

dzīvoju, lai atrastu ticību tur, kur mani uzskatīja par svešinieku, kur par Mani negribēja teikt: "Tas cilvēks, 

kas sauc sevi par Dieva Dēlu, ir Marijas un miesnieka Jāzepa dēls." 

20 Es jums to saku tādēļ, ka starp jums, kas esat saņēmuši Manas garīgās dāvanas, ir arī tādi, par 

kuriem šaubās pat viņu vecāki, bērni vai brāļi un māsas. Starp jums ir tādi, kurus sauc par burvjiem, 

burvjiem, jo tie liecina par Manu mācību, tāpat kā Es. Neaizmirstiet šos vārdus, jo dažiem būs jāpaliek 

savā tuvākajā dzimtenē, citiem būs jāatstāj tā un arī sava tauta, lai nestu Manu Vārdu citām tautām. 

21 Šī tauta, kas ciešanu dēļ kļuva auglīga, saņēma Manu sēklu, un tā izauga, bet nedomājiet, ka šī 

gaisma ir tikai jums. Ja jūs aiznesīsiet Manu mācību uz citām tautām, jūs redzēsiet, cik ātri tā sadīgst un 

izplatīsies. Šajās zemēs jūs būsiet pravieši un vēstneši, un tāpēc jūs atradīsiet ticību. 

22 Mana gaisma izplatās no viena zemes gala līdz otram un apgaismo visu Visumu. Dievišķā Gara 

gaisma ir valoda, kas runā ar visām būtnēm. Jūs kā cilvēki saņemat Manu Vārdu caur cilvēka intelektu. 

Tiem, kurus jūs saucat par eņģeļiem, Es ļauju, lai Mana balss viņus sasniedz dievišķas iedvesmas veidā, un 

katrā pasaulē vai garīgajā mājvietā Es ļauju Sevi sadzirdēt un padarīt Sevi saprotamu atkarībā no tās 

iedzīvotāju attīstības pakāpes. 

23 Es gribu runāt ar jums tā, kā runāju ar eņģeļiem, - ne tāpēc, ka jums piemīt viņu tīrība, bet tāpēc, 

ka vēlos, lai jūs baudītu šo žēlastību un arvien vairāk līdzinātos šīm būtnēm to varenībā. Dialogs starp 

gariem satuvinās visas būtnes un visas pasaules. Bet jums ir jābūt gataviem saprast vienam otru, un šim 

nolūkam Es jums dodu vienu valodu, vienu gaismu, vienu dialoga veidu - patiesas mīlestības valodu. 
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24 Jums sākas garīgās komunikācijas laikmets. Jums ir jānoiet tālu ceļš, un paies daudz laika, līdz šī 

dāvana sasniegs savu zenītu, taču jau no pirmajiem soļiem un katrā nākamajā jūs atradīsiet iedrošinājumu 

turpināt ceļu. 

25 Vai jūs nebijāt sajūsmā par Manu izpausmi caur cilvēka balsi? Vai jūs nebijāt sajūsmā par garīgās 

pasaules klātbūtni ar saprašanas spējas palīdzību? Jo tie bija sagatavošanās soļi garīgajam dialogam, ko 

jūs sasniegsiet vēlāk. Un vai brīžos, kad jūs meklējat Manu balsi savas lūgšanas klusumā, miers, ko jūs 

jūtat, un iedvesma, ko jūs saņemat, nav nomierinoša? 

26 Jūs zināt par miera laikiem, kas nāks, jo esat saņēmuši Manu iedvesmu un Manas atklāsmes, bet ir 

daži, kas, nesadzirdējuši Mani šajā laikā, sapņo un ilgojas pēc vispārējas harmonijas, nezinādami, vai tā 

pienāks pie jums; tās ir priekšnojautas, kas viņos runā. 

27 Pat zinātnieki nojauš ideju apmaiņu caur garīgām dāvanām, un tas ir tāpēc, ka, pastāvīgi pētot un 

iedziļinoties cilvēka iekšienē, viņi ir atklājuši, ka pastāv būtne, kas, lai gan pieder citai pasaulei, tomēr 

dzīvo cilvēkā - dvēsele. 

28 Šodien es jums visiem saku: Ejiet pa šo ceļu pārdomāti un uzmanīgi, lai nenovirzītos no tā. 

Vērojiet un lūdzieties savā dzīves ceļā, lai jūs varētu sasniegt mērķi, un jūsu svētlaime būs ļoti liela, kad 

Tēvs runās un viss garīgais Visums Viņu dzirdēs un sapratīs, un jūs tāpat sapratīsiet viens otru. 

29 Es gribu, lai jūs savā sirdī sajustu sava Tēva mīlestību; šī mīlestība spīd uz jums no Mana Gara. 

Bet, tā kā jūs vēl neesat sasnieguši patiesu gara vienotību, Es runāju ar jums caur šīm būtnēm vienkāršā un 

visiem saprotamā valodā. Mana griba ir darīt jums zināmu Manu Vārdu visvienkāršākajā vienkāršībā, lai 

jūs viegli atklātu tā būtību un nepazaudētu sevi juceklīgā vārdu plūsmā, kas lielākoties ir bezjēdzīga. 

30 Attīriet savu prātu un attīriet savas lūpas, lai ikreiz, kad jums būs jāizskaidro Mana Doktrīna, no 

jūsu lūpām plūstu kristāldzidra Mana Vārda straume, nesajaucot jūsu vārdu ar lieliskiem izteicieniem, kas 

atņem tam vienkāršību un spēku. Ja jūs skaidrotu Manu garīgo mācību zinātniskā vai filozofiskā valodā, 

jūs nedarītu iespaidu uz pasauli, un jūsu līdzcilvēki jūs nesaprastu, un jūs nesniegtu patiesu priekšstatu par 

to, kas ir Mana mācība. Kad Es runāju uz pasauli Jēzū, Es nelietoju zinātnieku, filozofu vai zinātnieku 

valodu, lai runātu ar jums par Debesu Valstību. Es izmantoju jūsu valodas vienkāršākos izteicienus, jo tieši 

tie vislabāk izsaka pārdabiskās lietas. Es izmantoju līdzības un atsaucos uz jums pazīstamiem 

priekšmetiem, lai caur tiem jūs varētu saprast garīgās dzīves nozīmi. 

31 Patiesi, es jums saku, ka Jēzum nevajadzēja neko mācīties no cilvēkiem, jo tad es nebūtu bijis 

dievišķais Skolotājs, bet gan cilvēku māceklis. Ja kāds ir teicis, ka Kristu mācījuši teologi, teozofi vai 

gudrie, viņš nerunā patiesību. Jo pirms Kristus un laikā, kad Viņš dzīvoja uz zemes, nebija mācības, kas 

būtu mācījusi Viņam nākt pasaulē, dzīvot un mirt tā, kā Viņš to darīja. Bet arī es jums saku, ka Debesu 

mācības nevar mācīties no pasaules un ka tas, ko Jēzus mācīja, ir patiesība, kas ir spēkā mūžīgajā Gara 

valstībā. 

32 Tāpat kā cilvēki tiecas sarežģīt vienkāršo, viņi arī vēlas atklāt dievišķajā materiālajā dabā 

piemītošo sastāvu un būtību. Viņu izbrīns būs liels, kad viņi reiz atklās, ka garīgais jeb dievišķais bez 

vielas un bez formas ir viss, sākums un gals, patiesība, mūžīgais. 

33 Cilvēki vienmēr ir bijuši pārāk aizņemti ar zemes spožumu, lai pārdomātu, cik svarīga ir lūgšana 

un garīga kontemplācija par to, kas atrodas ārpus šīs dzīves, lai viņi varētu atklāt savu būtību. Kas lūdzas, 

tas runā ar Tēvu, un, kad viņš lūdz, tūlīt saņem atbildi. Cilvēku neziņa par garīgo ir sekas lūgšanu 

trūkumam. 

34 cilvēki, tā kā uz šīs zemes jūs nespējāt likvidēt Bābeles valodu jucekli, tā kā rases nemācēja 

apvienoties un mīlēt, Es apvienošu Savu Ģimeni garīgajās mājās. Apcietinātie un nocietinātie grēcinieki 

nāks Manā priekšā garīgajā, un, kad viņi saņems savu spriedumu, viņu apgaismība un nožēla būs tikpat 

liela, cik liels bija viņu grēks uz zemes. 

35 Lūdzieties par tiem, kas aiziet no jums un dodas aizsaulē, jo ne visiem izdodas atrast ceļu, ne visi 

spēj garīgi pacelties un ne visi īsā laikā sasniedz mieru. 

36 Daži dzīvo garīgajā materiālās dzīves piespiedu ietekmē*, daži cieš no nežēlīgām sirdsapziņas 

pārmetumiem, citi ir nejūtīgi, aprauti zem zemes kopā ar savu ķermeni, vēl citi nespēj šķirties no saviem 

mīļajiem, no tiem, kas palikuši pasaulē, jo žēlums, egoisms un cilvēciskā nezināšana viņus kavē, piesaista 

pie matērijas un liedz viņiem mieru, gaismu un attīstību. 
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Tas nozīmē, ka šīs mirušo dvēseles joprojām dzīvo, piesaistītas zemei, maldos, ka tās joprojām ir mājās kā cilvēki 

materiālajā pasaulē. 

37 Ļaujiet tām dvēselēm doties tālāk, kuras vēl atrodas šajā pasaulē, bet tā vēl nav viņu; ļaujiet tām 

atteikties no labumiem, kas tām piederēja un ko tās mīlēja šajā dzīvē, lai tās varētu pacelt savu garu uz 

bezgalību, kur tās gaida patiesais mantojums. 

38 Neaizmirstiet un vairs nedomājiet par to ļaundarībām, kas ir aizgājuši mūžībā. Nevēlieties, lai viņi 

būtu ceļos jūsu priekšā un nemitīgi lūgtu jums piedošanu. 

39 Cik akla ir cilvēce! 

40 Iepazīstiet sevi un Mani, lai jūs iemācītos staigāt pa mīlestības ceļu un darīt darbus, kas Manis 

cienīgi. Redzi, Es gribu, lai jūs daudz ko par Mani uzzinātu, lai jūs kļūtu līdzīgi savam Tēvam. 

41 Jums visiem ir jānāk pie Manis, dažiem ātrāk, dažiem vēlāk, bet jūs visi ieradīsieties. Citādi arī 

nevar būt, jo jūs visi esat Manas Dievišķās Gaismas dzirksts, jo esat daļa no Manis paša. Mācieties no 

Manis mīlēt un piedot, un tā pildiet bausli, kas jums saka: Mīliet cits citu! 

42 Jūs vēlaties, lai Es jums vienmēr piedodu, bet jūs nesteidzaties piedot saviem līdzcilvēkiem vai 

atsakāties to darīt! Kāpēc jūs vēlaties iet bojā bezdibenī, lai gan jūsu garā ir tik lielas spējas? 

Mans Vārds nāk šajā laikā, lai apgaismotu jūsu prātus. Jūs esat meklējuši patiesību grāmatās un esat 

atraduši tikai izklaidi prātam, bet nekādu labumu garam, nekādu barību vai iedrošinājumu, kas jūs uzturētu 

jūsu vājumā vai nogurumā. 

43 Es nedodu jums Savu Vārdu zinātniski vai lingvistiski izvēlētā formā, lai jūs to varētu saprast. 

Taču tās vienkāršības pamatā ir lieli gudrības un gaismas dārgumi cilvēkiem. 

44 Tā kā jūs Mani tik ļoti meklējāt un jūsu sirds Mani gaidīja, Es tagad esmu šeit, pildot Savu 

solījumu atgriezties pie jums un atbildot uz jūsu dedzīgo vēlmi Mani dzirdēt. 

45 Mans Dievišķais Gars jūs visur pavada pa pasaules ceļiem, it kā tas būtu jūsu ķermeņa ēna. Es ļāvu 

jums iepazīt priekus un arī bēdas, es gribēju, lai jūs izdzīvotu cīņu un mieru, lai jūs mēģinātu un iepazītu 

visu. Bet kaut ko jūs velti meklējāt šajā pasaulē, bet nevarējāt to atrast, jo šo kaut ko var atrast tikai pie 

Manis: Mana gudrība. Tāpēc jūsu gars, dzirdēdams Mani, sajuta, ka beidzot ir atradis to, ko meklēja, - 

patiesību. 

46 Jā, cilvēki, Es esmu jūsu sākums un gals, Es esmu Alfa un Omega, lai gan Es vēl nedalos ar jums 

un neatklāšu jums visas tās mācības, kuras Es joprojām glabāju jūsu garam un kuras jūs pieredzēsiet tikai 

tad, kad būsiet jau ļoti tālu no šīs pasaules. Daudzas jaunas mācības Es jums atklāju šajā laikā, bet Es jums 

došu to, ko jūs spējat iemantot, nepavisam nepavēlojot savu varenību un neizrādot cilvēkiem lepnu 

pārākumu. Jūs zināt, ka tas, kas veltīgi domā par saviem darbiem, tos iznīcina tieši šīs veltīguma dēļ. 

Tāpēc Es esmu jūs mācījis strādāt klusumā, lai jūsu darbi nes mīlestības augļus. 

47 Atmetiet glaimojumus, jo tie ir ierocis, kas iznīcina jūsu cēlās jūtas. Tas ir zobens, kas var 

nogalināt ticību, kuru Es esmu iededzis jūsu sirdīs. 

48 Kā jūs varat ļaut cilvēkiem iznīcināt altāri, kas ir jūsu būtības pamatā? 

49 Es zinu, ka šajā tautā ir paveikti lieli darbi, bet Man pietiek, ka es zinu, pat ja jūsu vārdi pasaulē 

nav zināmi. 

50 Es vienīgais zinu jūsu darbu patieso vērtību, jo pat jūs nevarat tos novērtēt. Dažreiz kāds mazs 

darbs jums šķitīs ļoti liels, bet par citiem jūs pat nenojautīsiet, ka to nopelni ir nonākuši līdz Man. 

51 Kļūsti stiprs pazemībā, cilvēka cieņā, un tu nepazudīsi. Es jums esmu devis ieročus, lai to darītu. 

Cīnies, un tu nezaudēsi nevienu kauju. Lauru lapa, kas rotās jūsu pieri, būs jūsu Tēva mīlestības skūpsts. 

52 Pēc tam, kad esat no tās atbrīvojušies, neiegrimstiet atpakaļ letarģijā. Neesiet kā neticīgās 

jaunavas, kas nezināja, kā gaidīt līgavaini ar degošām lampām. Jo, ja jūsu iepriekšējā atmoda bija rūgta, 

tad nākamā nebūs līdzīga. 

53 Sargājiet savu mantojumu, un neviens jums to neatņems, jo cilvēkam nav spēka laupīt gara 

dāvanas. 

54 Cilvēki, īsi ir tie brīži, kad Es esmu jūsu vidū, kad Es jums dodu Savus norādījumus caur šo Vārdu. 

Bet, pirms Es aizeju, Es gribu jums atstāt Savu mācību kā dārgumu, kā patiesības un mīlestības 

mantojumu, lai ikreiz, kad jutīsieties ļoti mazi salīdzinājumā ar cilvēci savas materiālās nabadzības un 

trūcības dēļ, apziņa, ka jums ir bezgalīgas garīgās vērtības mantojums, mudinātu jūs bez kautrēšanās 
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pacelt savu seju un bez kautrēšanās atvērt savas lūpas, lai nodotu tālāk Manu Vārdu. Tas ir vienīgais 

diženums, ko Mana Griba vēlas, lai jums būtu - gara diženums. 

55 Ja vien jūs saprastu, ka daudzu cilvēku, kurus redzat nelaimīgus - vienus aklus, citus trūcīgus, vēl 

citus badā mirstošus - garā bieži vien ir vairāk gaismas un brieduma nekā tiem, kas lepojas ar veselību, 

varu un izglītību! Tāpēc necentieties pēc zelta, goda vai mājām. Tiecieties pēc miera, veselības un 

tikumiem. 

56 Manos augstajos nodomos ir paredzēts, ka jūs būsiet cilvēku vadītāji un padomdevēji. Strādājiet 

pie sevis, lai jūs kļūtu cienīgi nest Tēva sēklu cilvēku sirdīs. Varenie "koki" vairosies; no tiem Es izcērtīšu 

zarus, kurus Mani strādnieki atnesīs uz provincēm, kur Mani bērni jau sen ilgojās dzirdēt Manu Vārdu. 

Manas mācības ir detalizētas, jo ļaužu pūļi lūdz, lai Es uzrunāju viņus, paskaidrotu viņiem, liktu 

aizmirst pasaules ciešanas un postu, un tādējādi Es ilgāku laiku palieku viņu vidū, un viņi nejūt laika 

ritējumu un nogurumu. Tikai tādā veidā jūs beidzot padarīsiet Manu mācību par savu, sapratīsiet un 

sapratīsiet tās nozīmi. 

57 Cik krāšņi tas būs, kad šie ļaudis šeit, savā vienkāršībā un pazemībā, dosies nest šī laikmeta Labo 

vēsti, kas ir tik pilna gara un morāles! Jūs atgādināsiet tēviem, kuri ir kļuvuši par savu bērnu tiesnešiem, 

lai viņi viņiem piedod un mīl viņus; mātes, kuras ir noliegušas savus bērnus un atteikušās no viņu klēpja, 

mudināsiet izplest rokas un piespiest savus bērnus pie sirds, lai arī viņi varētu mīlēt; un bērnus jūs 

mudināsiet necelties pret saviem vecākiem, kurus viņi cienīs, jo vecāki ieņem Manu vietu uz zemes. Kā 

bez taisnības dvēsele varētu attīstīties augšup? 

58 Rīt jums būs jāmāca un jāapliecina savi vārdi ar darbiem. Bet jau tagad piešķiriet savai dzīvei 

augstāku morāli, atjaunojiet savas mājas un saliedējiet savas ģimenes. Lai tēvs dodas meklēt savu bērnu, 

kas aizbēdzis no mājām, un lai bērni atgriežas pie tā, kas viņus pametis. Ļaujiet sievai atgriezties pie sava 

dzīvesbiedra, bet vīram, kurš ir atstājis novārtā savus pienākumus, meklēt savu dzīvesbiedri un ļaut viņiem 

veidot jaunu un labāku dzīvi. 

59 Šodien jūs labāk nekā jebkad agrāk saprotat savu atbildību pret Manu taisnīgumu, ak, tēvi un 

mātes! Jo tās būtnes, kuras jūs saucat par savu asiņu bērniem, ir dvēseles, par kurām jūs esat atbildīgi Man. 

60 Es gribu, lai jūsu siržu sadraudzība būtu dārzs, kurā zied šīs rozes un lilijas. Vediet ļaudis uzklausīt 

Manu Vārdu, vediet viņus uz mielastu, ko Es pats viņiem sarīkošu. Patiesi Es jums saku: viņi aizies 

stiprināti, ēdot patiesās dzīves maizi un dzerot Manas žēlastības vīnu. 

61 Kas ēdīs no šīs maizes, tas nekad vairs nebūs izsalcis. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 107  
1 Glabājiet Manu Tēvišķo Vārdu savās sirdīs, lai tas būtu kā spilgta bāka jūsu būtības dziļākajā 

iekšienē. No turienes tā vadīs jūsu domas, vārdus un darbus, un šī gaisma dzīvos jūsu dvēselē pat tad, kad 

jūsu miesas apvalks būs miris. 

Tas ir laiks, kad cilvēkos mostas gara skaistums, kad viņi sāk interesēties par mūžīgo un uzdod sev 

jautājumu: "Kāda būs dzīve, kas mūs sagaida pēc nāves?" Kurš gan nav aizdomājies - lai cik neticīgs viņš 

arī nebūtu -, vai viņā nav kaut kas tāds, kas pārdzīvo ķermenisko matēriju? Patiesi es jums saku, nav 

neviena, kas nav aizdomas, ka noslēpums, un kurš nav pārdomājis uz brīdi par neizprotams . Daži uzdod 

jautājumus par garīgās dzīves noslēpumu, kas šķiet tāls, bet patiesībā ir tieši jūsu acu priekšā; citi ir 

neizpratnē par to, bet vēl citi to noliedz. Daži runā, jo domā, ka zina visu, citi klusē un gaida, bet cik maz ir 

to, kas patiešām zina kaut ko par to, kas ir ārpus. 

2 Līdzīgi kā bērns Jēzus, kurš uzdeva bauslības skolotājiem jautājumus, uz kuriem tie nespēja viņam 

atbildēt, arī Mans Dievišķais Gars šajā laikā neredzamā veidā parādās pie teologiem, filozofiem, tiem, kuri 

rakņājas nezināmajā, un uz Maniem jautājumiem par garīgo dzīvi - ja viņi neklusē, tad atbild nepatiesi. 

Tie, kas zina kaut ko par to, ko glabā Mana apslēptā gudrība, ir pazemīgie, tie, kas dzīvo garīgu dzīvi. 

Tomēr Mana gaisma kā rasa nemitīgi nolaižas uz katru prāta orgānu kā vēstījums, kas tam atklāj Manu 

patiesību. Ja Es pajautātu tiem, kas apgalvo, ka viņiem ir Mans Likums un Mana Doktrīna, kuri no 

Maniem pravietojumiem ir piepildījušies un kuri nē, viņi man arī neatbildētu apmierinoši. 

3 Tas ir laiks, kad inkarnētais un vairs neinkarnētais gars meklē viens otru un tuvojas viens otram. 

Bezdibenis, kas paveras starp abiem, sāk izzust. Un, kad visu pasauļu gari spēs tuvoties viens otram 

patiesā mīlestībā, tas nozīmēs Tēva pagodināšanu katrā būtnē. 

Šodien cilvēku nezināšana joprojām rada sāpes Man. Ak, ja vien tu varētu nevis sērot par savu mīļoto 

aiziešanu, bet gan dzirdēt viņu balsis savas sirds dziļumos! Sēras, kas ir tumsa, vietā būtu gaisma! Tāpēc 

es jums reiz teicu: "Ļaujiet mirušajiem apglabāt savus mirušos." Es jums jautāju: "Vai jums ir miruši?" - 

Tas, kas ir miris, vairs nepastāv. Bet, ja dvēseles, kuras jūs Man iesakāt, pastāv, tad tas ir tāpēc, ka tās ir 

dzīvas. Cik daudzi no jums gribētu, lai tie, kurus esat redzējuši aizbraucam, aizietu no jūsu vidus, negribot 

saprast, ka viņu ilgas ir pēc tā, lai jūs būtu kopā ar viņiem aizsaulē! Tas, ko jūs saucat par "nāvi", 

acīmredzot atdala tos, kas pāriet, no tiem, kas paliek šeit. Taču viņus vieno mūžīga saikne - garīgā brālība. 

4 Mūžībā atkal apvienosies garīgā ģimene, kas sastāv no Tēva un Viņa bērniem. Tā kā uz šīs zemes 

Bābeles sēkla joprojām nes nes nesaskaņas augļus starp Dieva bērniem, Es apvienot Savu ģimeni aizsaulē. 

Neviena netrūks, un daudzos gadījumos lielākie grēcinieki pirmie ieradīsies (Manā Valstībā), jo viņu 

grēku nožēla un atjaunošanās attīrīs viņus un ātrāk atvedīs pie Manis. 

Bet jums jāzina, ka daudzas dvēseles jūsu vidū dzīvo apjukušas, citas pilda bēdīgus izpirkšanas 

pienākumus. Starp tiem ir arī tie, kurus jūs saucat par saviem radiniekiem. Kā jūs varat likt viņiem 

ieraudzīt gaismu un atbrīvoties no važām? Kā jūs varat palīdzēt viņiem pacelties? Lūdzoties par viņiem, lai 

šī lūgšana būtu garīgā balss, kas viņus modina, apgaismo un ved pie Manis. Atcerieties viņus ar mīlestību, 

un jūsu lūgšanas būs kā balzāms viņu ciešanām. Ļaujiet viņiem zināt, ka jūs dzīvojat Manā Likumā, lai 

jūsu piemērs un ietekme palīdzētu viņiem. Taču nedomājiet tikai par tiem, no kuriem esat saņēmuši kādu 

labumu; domājiet arī par tiem, kas neredzami ir jums apkārt un kurus jūs nepazināt uz zemes. Pateicības 

darbi ir skaisti, bet Manās acīs tas ir daudz nopelniem bagātāk, ja jūs dodat, pirms tam neko nesaņēmuši. 

Bet, ja jūs spējat atcerēties un piedot tam, kurš jūs ir sāpinājis, bez aizvainojuma, jūs esat ņēmuši piemēru 

no sava Skolotāja, un jūsu piedošana, kas ir mīlestības izpausme, nesīs pestīšanu tam, kuram jūs to dāvājat. 

5 Tēvs iekļūst jūsu sirds dziļumos un saka jums: "Pazīstiet sevi, un jūs iepazīsiet savus līdzcilvēkus. 

Spriediet par sevi, pirms tiesājat savu tuvāko. Ņemiet Mani par piemēru un sekojiet manām pēdām. 

6 Jūs vienmēr lūdzat Man piedošanu par saviem pārkāpumiem, nepiedodot tiem, kas jūs ir 

sāpinājuši. 

7 Ilgu laiku jūs esat meklējuši patiesības gaismu (pasaules) ceļos un grāmatās, neatrodot patiesu 

garīgo barību, bet tikai atspirdzinājumu prātam. Šodien jums ir Mana patiesība, kas runā jums par patiesu 

dzīvi. 

8 Jūs nonācāt šo tikšanās vietu nabadzībā, un, dzirdot tajās šo vienkāršo vārdu - jo tā frāzes nav nedz 

izvēlētas, nedz zinātniskas -, jūs sajutāt savās dvēselēs saviļņojumu, un tās saprata, ka ir liecinieces 
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dievišķai atklāsmei. Es redzēju jūsu ilgas pēc gaismas un ļāvu jums ieraudzīt to, pēc kā jūs tik ļoti 

ilgojāties. Es liku jums iet pa visiem ceļiem, lai jūs beidzot atrastu patiesību uz šī ceļa. 

9 Aiz vienkāršības un neuzkrītošuma, ar kādu Es ar jums runāju, slēpjas visu lietu zināšanas. 

Iedziļinieties vārda būtībā, un jūs atklāsiet, ka tā būtība ir Alfa un Omega, visa radītā sākums un beigas. 

10 Daudzas mācības Es jums došu tikai tad, kad būsiet Manā Valstībā. Jūs tos tagad nezināsiet, tāpat 

kā nezināsiet, cik augstu atlīdzību jūs nopelnīsiet par mūžīgo gara laimi. Lai jūsu nopelni būtu patiesi, 

jums jābūt absolūti nesavtīgiem. Jūs nedrīkstat darīt zināmus labos darbus, kurus darāt, jo tad jūs atņemtu 

tiem nopelnus, kas tiem varētu būt. Es vienīgais zinu, cik liela vai maza ir jūsu darbu vērtība, man pašam 

tie ir jānovērtē. Kāpēc jūs vēlaties, lai cilvēki jūs slavētu viņu dēļ? Tēvulība samaitā cilvēkus un aptraipa 

dvēseli. 

11 Kad jūs kādu dienu nāksiet pie Manis, Es jums dāvināšu vainagu, kas nebūs no ērkšķiem kā tie, ko 

jūs uzspiedāt uz Jēzus tempļiem. 

Katram ir sava vieta materiālajā visumā, ko viņam ir sagatavojis Tēvs un kas viņam ir jāsargā un 

jāaizstāv, lai nopelnītu vēl vienu vietu mīlestībā pret savu Kungu. 

12 Es esmu jūs sagatavojis, jo Manas aiziešanas brīdis jau tuvojas. Bet vispirms Es gribu jums atstāt 

savu pamācību kā dārgumu. Netiecieties pēc zelta un necentieties pēc krāšņām mājvietām. Daži no tiem, 

kas ir apsēsti ar raupjumu vai staigā pa zemi kā nožēlojami ļaudis, savā dvēselē nes dārgumu. 

13 Tagad es jums saku: Sagatavojieties, jo šogad "koki" vairosies tajās provincēs, kur tie tik ļoti 

gaidīja Manu Vārdu. 

14 Inkarnētās dvēseles nav spējušas apvienoties rasu atšķirību dēļ, tādēļ Es ņemšu daudzus no zemes 

un aizsaulē no viņiem izveidoju ģimeni, un, ja viņu sabrukums bija liels, tad pēc tam viņu garīgā skaidrība 

un nožēla būs liela. 

15 Lūdzieties par apjukušajām dvēselēm, par piesaistītajiem zemei, par tiem, kas atrodas virs zemes 

un vēl nespēj atdalīties no saviem ķermeņiem, par tiem, kas cieš un raud nesaprotamo sēru dēļ, kas viņu 

dēļ tiek uzturētas uz zemes. Un piedodiet arī tiem un vairs netiesājiet tos, kas sējuši ļaunu jūsu sirdīs. Ja 

tavas acis redzētu viņus ceļos un lūgtu tev piedošanu, tu nebūtu pret viņiem tik netaisns. Palīdzi viņiem 

pacelties bezgalībā, pacel viņus savā mīlošajā piemiņā, saproti, ka viņi vairs nepieder šai pasaulei. 

16 Es jums vēlreiz saku: kas nobaudīs Mana Vārda ūdeni, tas nekad vairs nejutīs slāpes. 

17 Mācekļi, Es gribu, lai jūsu sirds tikumi būtu tērpi, kas pārklāj jūsu dvēseles kailumu. Tā uz jums 

runā Gars Mierinātājs, kas tika apsolīts Otrajā Laikā. 

18 Tēvs jau zināja, kādas sāpes un pārbaudījumi piemeklēs cilvēci un cik lielu izvirtības pakāpi 

cilvēki sasniegs. Mierinātāja atnākšana jums nozīmē Sestā zīmoga atbrīvošanu, tas ir, jauna posma sākumu 

cilvēces evolūcijā. Sākot no šī brīža, visiem cilvēkiem ir spēkā dievišķais sods; katra dzīve, katrs darbs, 

katrs solis tiks bargi tiesāts. Tas ir laikmeta beigas, nevis dzīves beigas. 

19 Tas ir grēka laiku noslēgums, un ir nepieciešams, lai viss šīs Dieva Grāmatas Sestā zīmoga saturs 

tiktu izliets uz dvēselēm, modinot tās no miegainības, lai cilvēks varētu pacelties un piedzīvot savas 

dvēseles harmoniju ar visu radību un sagatavoties laikam, kad caur Jēru tiks atraisīts Septītais zīmogs, kas 

nesīs ne tikai pēdējo Skumju kausa raugu, bet arī Patiesības, Mīlestības un Dievišķās Taisnības triumfu. 

20 Kad septītais zīmogs tiks aizvērts kopā ar pārējiem sešiem, arī šī grāmata, kas ir Dieva spriedums 

par cilvēku darbiem no pirmā līdz pēdējam, paliks aizvērta. Tad Kungs atvērs jaunu, vēl neuzrakstītu 

grāmatu, lai tajā ierakstītu mirušo augšāmcelšanos, apspiesto atbrīvošanu, grēcinieku atjaunošanu un labā 

uzvaru pār ļauno. 

21 Ja jūs studēsiet Jānim doto Septiņu zīmogu atklāsmi, jūs sastapsieties tikai ar grēku, nešķīstību un 

korupciju pasaules tautās. Tur jūs atradīsiet jūsu karu vēsturi, visas nelaimes un ciešanas, ko cilvēki ir 

cietuši savas neticības un vājuma dēļ, kā arī spriedumu, kas ir sekojis katram jūsu darbam. 

22 Kristus bija nonācis (tikai) dzīves ceļa vidū, bet ar Savu upuri, ar Savu perfektu piemēru Viņš 

izglāba jūs no nāves. Viņa asinis bija mīlestības spriedums, ar kuru Viņš atnesa glābšanu pazudušajiem un 

dāvāja tiem dievišķu piedošanu kā ar dzīvību atmodinošu skūpstu. Krusts bija atslēga, ar kuru Viņš atvēra 

mūžības vārtus dvēselēm pēc lielās cīņas. 

23 Tas ir "Jērs", kuru pravietis redzēja atveram ritekli un atplēšam zīmogus, vienīgais, kas ir cienīgs 

debesīs un virs zemes atvērt šo grāmatu, jo tikai Viņa mīlestība var uzvarēt jūsu naidu, Viņa maigums 

iznīcināt jūsu naidīgumu un Viņa gaisma aizvākt jūsu tumsu. Kurš varētu izvairīties no šī sprieduma? Kurš 
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varētu izbēgt no šīs grāmatas un pārstāt eksistēt? Neviens nevarēs no Manis paslēpties, tauta! Apzinieties, 

ka šajos laikos, kad šis spriedums ir jūtams pat gaisā, ko jūs elpojat, jums netrūkst dievišķa mierinājuma. 

Dieva mīlestības apmetnis kļūst redzams jūsu dzīvē, un tā balss cenšas, lai to sadzirdētu katra sirds. 

24 Tas ir Patiesības Gars, kas nolaižas, lai atklātu noslēpumus un atklātu jums zināšanas, kas 

nepieciešamas, lai baudītu patiesu dzīvi. Tā ir dievišķā mierināšana, kas izlīst pār jūsu ciešanām, lai 

liecinātu par to, ka dievišķā tiesa nav ne sods, ne atriebība, bet gan mīlestības tiesa, kas jūs atnes gaismā, 

mierā un svētlaimē. 

25 Es neatrodu nevienu neapdzīvotu sirdi, kurā es varētu dzīvot, visas ir nodotas pasaulei. Bet cik 

pelnījis ir tas, kurš, pārvarot savas sāpes, spēj svētīt Manu gribu. 

26 Kas ar jums notiktu, ja jums nebūtu ticības mierinājuma jūsu bēdu vidū? Apzinieties, ka šī ticība 

liek jums sajust Manu klātbūtni ļoti tuvu un ka jūs, tagad Man tuvu, esat piepildīti ar spēku un cerību. 

Turpiniet uzticēties Man, lai Es jums dāvātu visu mierinājumu, ko Es jums esmu sagatavojis. 

27 Cik patīkami Man ir, kad Es jūtu, ka atrodu ticību un tiek ievērota Mana griba. Cik gandarīts ir 

Mans Gars, kad Es redzu, ka jūs uzticaties savam Tēvam, ka jūs protat gaidīt, ka jūs nespējat atkāpties no 

Manis, kaut arī pārbaudījumu smagums jūs dažkārt nomāc. Uz to es jums saku: Tie ir pierādījuši, ka ir 

Manas labvēlības cienīgi, jo ir nopelnījuši nopelnus apmeklējumos. 

28 Nostipriniet savu garu lielajās dzīves cīņās, kā Israēla tauta tika nostiprināta tuksnesī. Vai jūs zināt, 

cik milzīgs ir tuksnesis, kuram, šķiet, nav gala, kurā spīd nežēlīga saule un dedzinošas smiltis? Vai jūs 

zināt, kas ir vientulība un klusums, un nepieciešamība naktī sargāt, jo ienaidnieki gaida? Patiesi, es jums 

saku, ka tur, tuksnesī, cilvēki saprata, cik liela ir ticība Dievam un mācīšanās mīlēt Viņu. Ko cilvēki varētu 

gaidīt no tuksneša? Un tomēr viņiem bija viss: maize, ūdens, mājas, kur atpūsties, oāze un svētnīca, kur 

pacelt savas dvēseles pateicībā savam Tēvam un Radītājam. 

29 Kad Izraēla iegāja Apsolītajā zemē, tā bija stiprināta, attīrīta, entuziasma pilna tauta. Cik mīļa 

viņiem šķita šī zeme, kas atvēra savas miesas, lai uzņemtu Dēlu, kurš to bija meklējis ar tik lielu ticību un 

neatlaidību un beidzot to atrada. 

30 Arī jūs esat tauta, un dzīve, ko jūs izdzīvojat, ir tuksneša atspoguļojums. Tāpēc Es jums saku, lai 

jūs ņemtu par paraugu šīs tautas ticību, lai jūs varētu piedzīvot Manus brīnumus savā ceļā. Šie brīnumi būs 

ūdens, kas izplūst no klintīm, vai manna, ko nes vējš. 

31 Derības šķirsts šai tautai bija spožā lāpa, kas izgaismoja viņu ceļu. Bet jūs nedrīkstat aizmirst, ka 

jūsu sirdī ir svētnīca, kurā jūs varat lūgties, lai apveltītu sevi ar Manu spēku un dzirdētu sava Tēva mīļo 

balsi. Es esmu jūsu Ārsts; meklējiet Mani visos gadījumos, kas rodas jūsu dzīvē, un jūs dzirdēsiet Manu 

balsi un redzēsiet Manu klātbūtni, Manu mīlestību un Manu mierinājumu. 

32 Mierinieties ar domu, ka Mana žēlastība jums atlīdzinās visas jūsu dzīves ciešanas, kad jūs 

nonāksiet garīgās dzīves krēslā. Vai jūs varat iedomāties, kāda būs šī Jaunā zeme, ko Es esmu apsolījis 

jūsu garam, kādas būs tās svētības, tās augļi, brīnumi un pilnība? 

33 Ja Israēlam ierašanās dzimtenē pēc klejojumiem tuksnesī bija sapnis, cik krāšņi būs jūsu garam pēc 

ilgiem svētceļojumiem ieiet Gaismas valstībā. Tādēļ saproti, ka pat vismazākās ciešanas ir kā ērkšķis vai 

akmens tuksnesī, kuru tu šķērsosi, lai tu varētu izrādīt pacietību pārbaudījumos un izpratni par savu likteni. 

34 Jūs visi savā dzīvē esat nonākuši krustcelēs, kur esat sev jautājuši: "Kurp es eju?" Dažkārt jūs esat 

nonākuši krustcelēs, kad esat piedzīvojuši vilšanos; citkārt tas ir bijis tad, kad esat sasnieguši kaut ko tādu, 

ko ļoti vēlējāties sasniegt, un tad, kad to bijāt sasnieguši, sapratāt, ka tas nevar būt jūsu dzīves mērķis, ka ir 

jābūt kaut kam lielākam, cēlākam un skaistākam, kas veido gara mērķi. 

35 Šī dzīves krīze ir smaga, šī stunda ir rūgta, un cīņa, kas plosās tevī, ir briesmīga. Bet es jums saku: 

Svētīgi tie, kas šajā pārbaudījumā paliek nelokāmi savā ticībā, jo viņi no tā izkļūs sveiki un veseli un sacīs: 

"Es esmu redzējis gaismu, es zinu ceļu, Tā Kunga balss mani sauc". 

36 Patiesi es jums saku, jūs esat kā straumes, kas dažkārt novirzās no savas upes gultnes, bet galu galā 

ieplūst jūrā, kas ir to galamērķis. 

37 Mācekļi, iedziļinieties Manā Vārdā, un jūs uzzināsiet, ka tas atklāj noslēpumus, kurus jūs nevarējāt 

saprast. Es sniedzu jums to skaidrojumu, lai jūs nekļūdītos vai nekļūdītos. Savulaik Es jums apsolīju, ka 

sūtīšu Patiesības Garu, kas jums izskaidros visu, kas jums bija noslēpums, - šis Gars esmu Es. No kurienes 

var nākt patiesība, ja ne no Manis? Ir pienācis gaismas laiks, jūs sākat visu saprast, un, kad jūsu sapratne 

ar Manu Garu pilnveidosies, pieaugs jūsu iegūtās zināšanas un pieaugs gaisma, ko jūs saņemsiet. 
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38 Jūsu gars dzīvoja miesas apspiests, bet pienāca tā atbrīvošanas stunda, un, kad tā lidojums sasniegs 

lielākus augstumus, jūs atklāsiet lielākus brīnumus. Tava sirds bija pasaules vergs, bet, kad tā atbrīvojās no 

šiem važām, tā saprata, kas tai jāmīl, un saprata, no kādām kaislībām tai jāatturas. 

39 Jūs priecājaties, domājot par to, ka esat spēruši šo soli, bet jūs slēpjat šo prieku savā sirdī, 

baidoties, ka pasaule ar savu kritiku un spriedumiem to atņems jums. Jūs joprojām esat bailīgi, bet Es jums 

saku, ka pienāks laiks, kad nekas un neviens jūs nebiedēs, kad jūs jutīsiet intīmu gandarījumu, saucot sevi 

par "Svētā Gara mācekļiem", nevis kaunēsieties, kā tas ir noticis ar jums, it kā jūs būtu pieķerti vai 

pārsteigti grēkā. 

40 Jūs esat to kristiešu brāļi un māsas, kuri slēpās Romas katakombās, bet neaizmirstiet, ka šie ļaudis, 

iznākot no tumsas gaismā, to darīja, lai nestu gaismu neticīgajai pasaulei, pārsteidzot cilvēkus ar savu 

ticību. Tie bija lietus uz dievišķās sēklas, ko sēja Skolotājs. Vēlāk pagānu un grēcīgās tautas, kas 

atgriezušās šo liecību dēļ, kā bēgļi pieķersies Manas mīlestības krustam, meklējot glābšanas bāku. 

41 Jūs, ļaudis, kas esat Mani dzirdējuši, - kad jūs iziesiet no savas noslēgtības un tumsas? Vai jūs 

apzināti kavējat gatavošanos, baidoties no konfrontācijas? Patiesi Es jums saku: baidās tikai tas, kas nav 

garīgi sagatavojies; jo tam, kas zina Manu Vārdu un mīl savu Kungu un savu tuvāko, nav no kā baidīties, 

un viņš nevis izvairās no cilvēkiem, bet gan cenšas ar viņiem tikties, lai dalītos ar tiem tajā, ko ir saņēmis. 

Izpētījis un iedziļinājies Manā mācībā, viņš to izmanto. 

42 Israēla tauta, jūs apdzīvojat šo zemes ieleju izpirkšanas laikā. Es jums rādu šauro ceļu, ko nosaka 

Mans Likums, lai jūs uz tā kļūtu šķīsti un piederētu pie tās tautas, kuru Es esmu mācījis. 

43 Es jums esmu devis Savu Vārdu šajā laikā, lai jūs iepazītu Manus rīkojumus un saņemtu vēl vienu 

jūsu Tēva mīlestības izpausmi. Nešaubieties par Mani un nebaidieties no Manis, Es negribu jūs pakļaut ar 

varu. Ja vēlaties Man sekot, jums jāzina Manas Mācības būtība, kas ir tā pati, kuru Es jums atnesu Otrajā 

Laikā. Tad jūs sapratīsiet, ko šis aicinājums nozīmē jūsu garam. Ja jūs to nepieņemat, tad nāks citas 

dvēseles, kas mīl Mani pieņemt, un Es tām piešķiršu žēlastību, kuru jūs noraidāt. 

44 Es jums vienmēr esmu teicis: "Daudzi ir aicināti, bet tikai daži pieder pie izredzētajiem." Taču ne 

Es esmu tas, kas piešķir vai piešķir privilēģijas, bet gan jūs paši esat tie, kas nopelna tiesības saņemt šo 

vārdu. 

45 Tie, kas seko Man, ir aicināti būt tie, kas izplata Manu mācību, kura nesīs mierinājumu un 

pestīšanu cilvēcei. Svētīgi tie, kas, pirmo reizi dzirdot šo balsi, sajuta, ka tukšums viņu sirdī ir piepildīts, 

un tie, kas atjaunoja savu vājo miesas apvalku, kurš bija sabrucis, jo viņi saņēma stiprinājumu un 

atdzimšanu, ko Es jums esmu devis. Es jūs aicinu paņemt savu krustu un atkārtot jums šos vārdus: "Es 

esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība." 

46 Cik ilgi tu esi klīdis pa zemi un cik daudz asaru esi izlējis, nesasniedzot savu mērķi! Es esmu ļāvis 

jums klīst un nogaršot dažādus augļus, lai jūs beidzot varētu Mani atpazīt. Es esmu bijis ar jums visos jūsu 

ceļos. Balss, kuru jūs esat dzirdējuši un kura jums saka lūgties, ir Mana balss. Gādīgā mīlestība, kas ir 

vadījusi jūsu soļus, ir Mana. Bet Es gribu, lai jūs pārdomātu un domātu par savu likteni, lai jūs sekotu 

Maniem soļiem uz zemes. 

47 Jums, kurus Es esmu sapulcinājis pazemīgos lūgšanu namos, Es neesmu runājis kā tiesnesis, lai 

gan patiesi jums saku, ka Es jūs vēl tiesāju. Bet Es jūs mīlu un gribu, lai jūs vienmēr meklētu Mani kā 

Tēvu, lai tad, kad Mana izpausme šajā formā būs beigusies, jūs atcerētos, ka Mans Vārds nekad nav 

ievainojis jūsu sirdis un ka Es jūs tikai iekšēji aizkustināju, uzrunājot jūsu jūtas un apstrādājot jūsu sirdis 

ar smalkāko kaltu, kas ir Mans Vārds, un ka Mana mācība jūs izrāva no jūsu garlaicīgās un ikdienišķās 

eksistences, jo jūs atradāt patieso ceļu uz pestīšanu. 

48 Īsteno Manas pamācības, un tu neapklupsi; sāpes tevi neglābs, bet tās neļaus tev izmist. Jums būs 

spēks pārbaudījumu dienās, un jūs atradīsiet iekšējo mieru pat tad, kad pārdzīvosiet skumju krīzi dzīvē, un 

galu galā jūsu miesas apvalks padosies un labprāt iegrims zemē. Jūsu dvēsele celsies un tiksies ar Mani 

"taisnības tiesā", kur Man tā būs jāiztiesā. Taču jūs nenonāksiet briesmīga tiesneša priekšā, bet gan 

saprotoša un mīloša Tēva priekšā, kurš uzslavēs jūsu labos darbus un paskaidros jums, kas ir necienīgi 

nākt Viņa priekšā, tādēļ jums vēl ir sevi šķīstīt. 

49 Jūs nevarēsiet teikt, ka neesat ievērojuši Bauslību tikai tāpēc, ka jums trūcis gaismas, jo Es esmu 

izlējis to straumēm uz katru garu. Es neprasu, lai jūs būtu tādi kā Mani otrās ēras darbi, bet gan to, lai jūs 

ņemtu tos par piemēru. Nākamās paaudzes virzīsies uz priekšu, piepildot Manu Mīlestības Likumu, un tā 
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cilvēce no paaudzes paaudzē virzīsies uz pilnību. Pašlaik jūs liekat pamatus ideālai savienībai ar Mani, un 

jūsu bērni turpinās jūsu darbus. 

50 Ja jūs tiesātu par Manu mācību, nekrītiet izmisumā šīs tiesas dēļ un nekaunieties, ka esat Mani 

mācekļi. Atcerieties tos, kas Man sekoja Otrajā laikmetā, un iedrošinieties par viņu piemēru. 

51 Mans darbs atbalstīs jūs pārbaudījumos. Piedodiet katru pārkāpumu, un, kad vien jūs būtu tiesāti 

un apkaunoti, es apliecināšu jūsu nevainību un taisnību. Uztveriet šos pārbaudījumus kā iespēju, ko Es 

jums dodu, lai jūs kļūtu cilvēkiem atpazīstami kā Mani mācekļi. 

52 Meklējiet mūžīgo dzīvi, un jūs tajā atradīsiet mieru; ļaujiet saviem līdzcilvēkiem jūs netaisnīgi 

tiesāt. Nāks vajāšanas laiks, par ko Es jums esmu paziņojis, un tajā laikā jums jau tagad jābūt stipriem un 

jāpaļaujas uz Mani. Un, kad trūks maizes un jums tiks liegts darbs, nebaidieties, jūs badā nemirsiet. 

Lūdzieties un strādājiet par savu līdzcilvēku glābšanu. Tad jūs pieredzēsiet, ka garīgais ideāls jūs baro, un 

jūs sapratīsiet tos vārdus, kurus es jums teicu: "Ne ar maizi vien cilvēks dzīvo, bet ar katru vārdu, kas nāk 

no Dieva". 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 108  
1 Svētīgi jūs, kas esat no Israēla ciltīm, - Mana balss jūs ir aicinājusi. Šobrīd Es garīgi apvienoju 

Savu tautu, kas bija izkliedēta, tādējādi piepildot Savu apsolījumu iezīmēt to ar Savu gaismu un dot tai 

mantojumu. Es to esmu meklējis, jo pienāks laiks, kad šī mācība tiks uzticēta tai, un katram māceklim būs 

jādodas meklēt savus līdzcilvēkus un jādara viņiem zināma Mana vēsts. Bet tikai tad, kad Manu ļaužu 

sirdīs valdīs brālība, vienotība un miers, viņi pilnībā sajutīs Manu klātbūtni savā garā. 

2 Studējiet Manu Vārdu, un tā būtība ļaus jums saprast, ka jūs jau esat ļoti tuvu garīgai atbrīvošanai. 

3 Skanot Skolotāja balsij, jūsu gars piepildījās ar drosmi, un jūs cēlāties un pārvarējāt visus šķēršļus, 

kas stāvēja jūsu ceļā un apgrūtināja jūsu dzīves gaitu. Mana balss jūs mudina palikt nelokāmiem cīņā, lai 

drīz jūs vairs nebūtu pasaules vergi un kļūtu par Maniem mācekļiem un kalpiem. Vērojiet un lūdzieties, lai 

jūs atkal neiekristu gūstā. Apzinieties, ka Es esmu nācis jūs atbrīvot caur Savu atklāsmju gaismu, kas jums 

sola jaunu dzīvi. Tā vienmēr ir bijusi Mana griba, lai Mana tauta būtu liela un stipra, nevis lai pazemotu 

savus līdzcilvēkus, bet lai tā būtu tautu balsts un vadonis garīgajā un visās citās jomās. 

4 Vai šī tauta ir bijusi uzticīga Maniem norādījumiem? Nē, tā nav bijusi stipra, un tādēļ tās 

ienaidnieki vienmēr ir padarījuši to par vergu vai atņēmuši tai mantojumu. 

5 Mīļotie ļaudis, Mans Vārds šajā laikā jūs uzmundrina, jo jūs saprotat, ka tikai Es varu ar jums šādi 

runāt, ka tikai Es varu jums piedāvāt pestīšanu un ļaut jums dzirdēt Manu piedošanas balsi. Tā Es atdodu 

atpakaļ tavam garam mantojumu, kas tika aizturēts. 

6 Kad Es jums saku, ka šis laiks ir jūsu garīgā atbrīvošanās, tas ir tāpēc, ka dievi, kurus cilvēki paši 

sev ir radījuši, krīt viens pēc otra. Doktrīnas, zinātnes, teorijas un vēlme pēc varas - to visu tagad skar 

Mans taisnīgums. Es piedāvāju cilvēcei jaunu dzīvi un atklāju tai jaunu zinātni, dievišķo zinātni, jo patiesi, 

Es jums saku, ka tas, par ko cilvēki trumpo un kas vienus piepilda ar iedomību, bet citus ar izbrīnu, vēl ir 

tālu no tā, lai pārspētu zemes cilvēku. Savukārt Es jums došu gaismu, kas apgaismos jūsu garu, un tad jūs 

pamatoti brīnīsieties par to, ko jūs uzzināsiet. Tas notiks tad, kad jūsu sirds un smadzenes iemācīsies 

ieklausīties sirdsapziņas balsī un būs gatavas pakļauties tās pamudinājumiem. Tāpēc cilvēki vēlāk nevarēs 

teikt, ka es esmu bijis pret zinātnes attīstību, jo esmu ļāvis viņiem kopt zinātnes koku, līdz viņi redzēs, ka 

tas nes augļus un iepazīs tā garšu. Taču visam cilvēcīgajam ir robeža, un arī cilvēka intelektam ir robeža 

"tik tālu un ne tālāk". Tomēr - kad cilvēka zinātne izvirzīs sev garīgus mērķus un būs attīrījusies no 

jebkādiem savtīgiem nolūkiem, Es to nodošu cilvēces rīcībā kā garīgā progresa līdzekli. Tad daba atvērs 

savu dārgumu krātuvi, atklās savus noslēpumus un atklās cilvēkiem nezināmus spēkus un sfēras, un tad 

jūsu zinātnei nebūs robežu, lai to pārveidotu par cēlu un labu lietu. 

7 Šī gaisma joprojām ir slēgta grāmata, kuru cilvēki nav spējuši ieraudzīt, tādēļ Es jums saku, ka 

nākotnes zinātnes attīstība būs lielāka nekā tā, ko jūs esat sasnieguši šodien. Bet tas notiks nevis caur 

prātu, bet caur garu. 

8 Es jums esmu teicis, ka esmu jūs atradis materiālisma vergiem, bet Es esmu nācis, lai jūs atbrīvotu 

no šīm važām. 

9 Pirms Es sevi atklāju, pie jums nāca Elija, kuru jūs saucāt par uguns pravieti. Viņš salauzīs jūsu 

važas ar savas klātbūtnes staru un sagatavos jūs labākai dzīvei. Elija, pravietis, vēstnesis, priekšgājējs un 

garīgais gans, atkal atmaskos elku un cilvēku radīto elku neīstumu. Pirms neredzamā altāra viņš piesauks 

Manu spēku, un atkal nāks Mans taisnīguma stars, lai iznīcinātu pagānismu un cilvēku ļaunumu. Elija šajā 

laikā ir kā mirdzoša zvaigzne, kas ir parādījusies no bezgalības un sagatavojusi cilvēka sapratnes orgānu 

Dieva un cilvēka sarunai. Tieši viņa balss bija tā, kas pirmā izskanēja, izmantojot šos līdzekļus, jo viņš ir 

Mans celmlauzis. 

10 Tajā pašā laikā, kad cilvēce ir vairojusies, ir vairojies arī tās grēks. Pasaulē netrūkst tādu pilsētu kā 

Sodoma un Gomora, kuru pārkāpumi atbalsojas visā zemē un saindē sirdis. No šīm grēcīgajām pilsētām 

nav palikušas pat pēdas, taču to iedzīvotāji nebija liekuļi, jo viņi grēkoja dienas gaismā. Bet šī mūsdienu 

cilvēce, kas slēpjas tumsā, lai ļautos savām kaislībām, un pēc tam izliekas taisna un šķīsta, tiks sodīta 

bargāk nekā Sodoma. 

11 Tas ir visu iepriekšējo paaudžu neveselīgais mantojums, kuru atkarības, netikumi un slimības nes 

savus augļus arī mūsdienās. Tas ir ļaunuma koks, kas ir izaudzis cilvēku sirdīs - koks, kas ir kļuvis auglīgs 

grēku dēļ un kura augļi turpina kārdināt sievietes un vīriešus un no dienas uz dienu sagrauj jaunas sirdis. 
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12 Šī koka ēnā atrodas vīrieši un sievietes, kuriem nav spēka atbrīvoties no tā ietekmes. Aiz muguras 

ir iznīcinātas tikumības, aptraipīta cilvēka cieņa un daudzas sakropļotas dzīvības. 

13 Ne tikai pieaugušos vilina pasaules un miesas baudas un tie skrien tām pakaļ; arī jauniešus un pat 

bērnus - pie viņiem visiem ir nonākusi laika gaitā uzkrātā inde, un tie, kam ir izdevies izvairīties no 

ļaunuma postošās ietekmes, - ko viņi dara tiem, kas ir apmaldījušies? Viņi viņus tiesā, nosoda un ir 

sašutuši par viņu rīcību. Maz ir to, kas lūdzas par tiem, kuri ir novirzījušies no ceļa, un vēl mazāk ir to, kas 

daļu savas dzīves velta cīņai pret ļaunumu. 

14 Patiesi, patiesi Es jums saku: Mana Valstība nebūs iedibināta cilvēku vidū, kamēr ļaunuma koks 

vēl būs dzīvs. Šī vara ir jāiznīcina, un tam ir nepieciešams mīlestības un taisnīguma zobens, vienīgais, 

kam grēks nespēj pretoties. Saprotiet, ka nevis spriedumi vai sodi, bet mīlestība, piedošana un žēlsirdība, 

kas ir Manas mācības būtība, būs gaisma, kas apgaismo jūsu ceļus, un norādījumi, kas nes pestīšanu 

cilvēcei. 

15 Cilvēki, vai jūs būsiet starp tiem, kas strādā šīs cilvēces glābšanai? Vai jūs vēlaties dot savu 

ieguldījumu pestīšanas darbā? Tad nejūtieties nespējīgi izpildīt šo misiju, ja salīdzināt savu niecīgo skaitu 

ar cilvēces skaitu, jo jūs visu nesasniegsiet. 

16 Saprotiet, ka ikviens no jums, kas atsakās no sliktā ceļa, liks ļaunuma varai zaudēt daļu savas 

varas; ka jūsu dzīve, ja tā ir taisnīga darbos, vārdos un domās, atstās labu sēklu savā ceļā; ka jūsu 

padomiem, ja tie nāk no dievbijīgas sirds, būs spēks darīt brīnumus; un ka lūgšana, ja tā ir dzimusi no 

līdzjūtīgas un mīlošas domas, būs gaismas vēsts tam, par ko jūs lūdzat. 

17 Ļaunuma spēki ir kļuvuši spēcīgi, cilvēki cenšas izgudrot ieročus, ar kuriem izlādēt savu naidu, 

atriebību un ļaunu gribu. Zinātnieki savu dzīvi velta tam, lai pētītu efektīvākos līdzekļus, kā iznīcināt tos, 

kurus viņi uzskata par saviem ienaidniekiem. Bet patiesi, Es jums saku, ka šajā cīņā visi ies bojā, jo Mans 

spēks būs tikai taisnīguma, mīlestības, saprāta un patiesības pusē. 

18 Ja visi, kas lūdzas, un visi, kas cieš, apvienosies domās un, ņemot vērā haosu, kurā ir iegrimusi 

cilvēce, pārveidos savas sāpes mācībās un labos darbos, Es uzticēšu viņiem Savu neuzvaramo zobenu, lai 

tie nocirstu zaru pēc zara no ļaunuma koka, kas cilvēcei ir devis tik daudz nāves augļu. 

19 Ļaunuma valdīšanas augļi nevaldīs, bet gaisma valdīs visur un katrā garā. 

20 Šajā laikā Es atklāju Savu Dievišķo Vārdu caur vīriešiem, sievietēm un bērniem, piepildot to 

apsolījumu, ar kuru Es jums pasludināju laiku, kad Mans Gars izliesies pār katru cilvēku radību. Jūs vēl 

esat tikai šī laikmeta sākumā, bet pēc tam pieredzēsiet cilvēces garīgo atmodu visā Zemē. 

21 Simboliski ir klāts galds, pie kura es jūs aicinu apsēsties un ēst mūžīgās dzīvības ēdienu, ko es 

piedāvāju jūsu garam. Jūs labi saprotat šo vārdu nozīmi, jo jau kopš pirmajām reizēm Es jums esmu 

runājis par patieso dzīvību, kas ir mūžīgā dzīvība, lai gan līdz šim jūs šo mācību neesat sapratuši. 

22 Tā kā Es zināju, ka jūs maz iedziļināsieties Manā mācībā, un Es paredzēju, ka jūs, interpretējot 

Manas atklāsmes, kļūdīsieties, Es jums paziņoju par Savu atgriešanos, sakot, ka sūtīšu jums Patiesības 

Garu, lai Viņš jums izskaidrotu daudzus noslēpumus un paskaidrotu to, ko jūs nesaprotat. jo Savā 

pravietiskajā Vārdā Es jums devu saprast, ka šajā laikā Es nenākšu ar pērkonu un zibeni kā Sinaja laikā, 

nedz arī kļūšu par cilvēku un cilvēciski pārveidošu Savu Mīlestību un Savus Vārdus kā Otrajā Laikmetā, 

bet nāksim pie jūsu gara Savas Gudrības spožumā, pārsteidzot jūsu prātu ar iedvesmas gaismu un aicinot 

pie jūsu siržu durvīm ar jūsu garam saprotamu balsi. Šīs prognozes un solījumi piepildās tikai tagad. 

23 Pietiek tikai nedaudz sagatavoties, lai ieraudzītu Manu gaismu un sajustu Mana Gara klātbūtni, tā 

paša Gara, par kuru Es jums paziņoju, ka nāks, lai jūs mācītu un atklātu patiesību. 

24 Laiks, kurā jūs dzīvojat, ir tiesas un pārbaudījumu laiks, bet jūs neesat pamesti. Klauvē pie Manām 

durvīm, un jūs tūlīt dzirdēsiet Manu balsi, kas jums atbildēs. Cik spēcīgi jūs būsiet, kad zināt, kā Mani 

garīgi meklēt, cik augsta būs jūsu garīgā izaugsme, kad ieiesiet mīlestības ceļā, un cik skaista būs jūsu 

dzīve, kad sapratīsiet tās jēgu! 

25 Nāciet uz Mana ceļa ar apzinātu un stingru soli. Es neprasu, lai jūs uzreiz nesat pilnības augļus, jo 

jūsu atjaunošanās Man būs pietiekama, lai tā būtu jūsu garīgās augšupejas sākums. 

26 Mācekļi, ēdiet un dzeriet pie mana galda atziņas maizi un mīlestības vīnu. Patiesi Es jums saku: 

kas ņems maizi un vīnu, ko Es upurēju, tas Mani nesīs savā garā. 

27 Caur gaismas ceļu Es sūtīju jūsu garu uz zemi, un caur gaismas ceļu tas atgriezīsies pie Manis. Pa 

to laiku jums ir jāmaldās kā klejotājam, kas apmaldījies plašajā tuksnesī, vai kā jūrasbraucējam, kas 
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apmaldījies milzīgā jūrā. Bet nevaino Mani par savu klīstošo ceļu, jo tu būtu netaisns, jo, pirms Es tevi 

sūtīju uz zemi, Es tev iedevu kompasu un liku bezgalībā parādīties zvaigznēm, lai tās vadītu tavus soļus. 

Šis kompass un šī zvaigzne ir jūsu sirdsapziņa. Tāpēc, kad jūs atstājat harmoniju, kas jums būtu jāsaglabā 

ar visu, kas jūs ieskauj, pat zemes putekļi jums šķiet naidīgi, bet tā nav daba, kas vēršas pret jums, bet gan 

jūs paši pārkāpjat harmonijas likumus, kas pārvalda Visumu. 

28 Kad šī laika pagāni iepazīsies ar šo mācību, viņi to noraidīs, un materiālisti pret to iestāsies, bet 

viņi visi būs pārsteigti, redzot, ka Mana Patiesība gūst virsroku. 

29 Jūs jau esat atzinuši, ka agrāk Es ne tikai sludināju Savu mācību, bet arī veicu daudzus darbus, 

kurus cilvēce sauc par brīnumiem. Tā arī šajā laikā Es ne tikai pasludināšu Savu Vārdu, kas vēlāk 

izplatīsies pa visu zemi, bet arī darīšu jaunus brīnumus. Es apliecināšu Savu varenību un pārsteigšu 

cilvēkus ar darbiem, kas liks tiem pakļauties patiesībai. 

30 Man jums ir daudz kas atklājams. Šodien Es jums dodu tikai atslēgu, lai atvērtu patiesās gudrības 

vārtus. Šī atslēga ir šī mācība. 

31 Patiesi, Es jums saku: mīlestības ceļā jūs sasniegsiet visu, kas no Manis ir atļauts, un jūs 

piedzīvosiet visu. Bet jums trūkst zināšanu par to, kādai jābūt mīlestībai, ko Es jums runāju, un, galvenais, 

jums trūkst spējas to dziļi sajust. 

32 Mana valstība ir rezervēta labas gribas bērniem, kas pieņem savu krustu no mīlestības pret savu 

Tēvu un savu tuvāko. Šī Valstība, par kuru Es jums runāju, nav tikai vienā konkrētā vietā, tā var pastāvēt 

gan uz zemes, kurā dzīvojat, gan visās garīgajās mājās, jo Mana Valstība ir miers, gaisma, žēlastība, spēks, 

harmonija, un to visu jūs varat sasniegt - kaut arī ierobežotā veidā - jau šajā dzīvē. Garīgo pilnību jūs 

sasniegsiet tikai ārpus šīs pasaules, kurā šobrīd dzīvojat. 

33 Kāpēc daudzi cilvēki ilgojas aiziet no šīs dzīves uz citu? Iemesls ir tas, ka viņi uzskata, ka viss, kas 

viņus ieskauj, ir viņiem naidīgs. Bet patiesi, Es jums saku: tā vietā, lai jūs izmistu, viņiem būtu jācenšas 

atgriezties harmonijā ar likumiem, kurus Es izklāstīju kā ceļu, pa kuru jums jāiet uz garīgo pilnību. 

34 Visos laikos un visās zemes tautās ir parādījušies labā apustuļi, kuri ar dažādām misijām ir 

apliecinājuši sava gara augsto līmeni. Viņi visi ir bijuši Mani vēstneši, jo labestība nāk no viena avota - 

Mana Dievišķā Gara, un ar Savu gaismu Es apgaismoju visu Visumu. 

35 Daži no šiem sūtņiem ir bijuši garīgie sējēji, citi ir nesuši jums zinātnes gaismu, bet vēl citi ar savu 

labā izjūtu ir nesuši cilvēcei Manu mīlestības vēsti. Dažus jūs esat saukuši par apustuļiem, citus par 

svētajiem, dažus esat uzskatījuši par zinātniekiem, citus par ģēnijiem, bet nav bijis neviena, kas būtu nācis 

uz zemes, nesaņēmis no Manis uzdevumu, kas viņam jāpilda starp cilvēkiem. 

36 Zemi vienmēr ir laistījuši un darījuši auglīgu Manu vēstnešu skaistie piemēri, un, lai gan šajā 

laikmetā cilvēki ir sajaukuši Manu mācību ar nezālēm, kas aug pasaulē, cildenības, mīlestības un brālības 

sēkla nav aizgājusi, tādēļ Es jums saku, ka tā tikai gaida Mana taisnīguma sirpi, lai attīrītu šo planētu un 

tad no jauna apgaismotu sirdis. 

37 Cik daudzi cilvēki, kas cieš no haosa, ko piedzīvo cilvēce, un ilgojas pēc miera, nezina, ka viņos ir 

gars, kas tikai gaida iespēju doties un sēt dievišķo miera sēklu. 

Tādēļ Es jums saku, ka Maniem kalpiem drīzumā ir jādodas ceļā pa visu pasauli, lai vienoti veiktu 

atjaunošanas un rekonstrukcijas darbu. Tagad es jums jautāju: Vai jums nebūtu patīkami būt garīgi 

vienotiem ar viņiem? 

38 Katrs no jums ir arī Mans kalps un sūtnis, kam Es esmu devis norādījumus pildīt garīgo misiju uz 

zemes. 

39 Esiet modri, un jūs būsiet liecinieki to, kā tie, kas Mani noliedza, atgriezīsies, tāpat kā jūs būsiet 

liecinieki tam, kā atgriezīsies tie, kas bija novirzījušies no patiesā ceļa. Zinātnieki, kas savu dzīvi veltījuši 

iznīcinošo elementu un spēku meklēšanai, kad jutīs, ka tuvojas viņu spriedums, atgriezīsies patiesības ceļā, 

lai savas pēdējās dienas veltītu morālai un materiālai pasaules atjaunošanai. Citi, kas savā augstprātībā ir 

mēģinājuši ieņemt Manu vietu dvēselēs, nolaidīsies no troņa, lai pazemībā līdzinātos Man. Arī cilvēki, kas 

reiz kurināja tautas un izraisīja karus, apzināsies savas kļūdas un bailīgi cīnīsies par cilvēces mieru. 

40 Kurš no jums to visu piedzīvos? Jūs nezināt, bet Es jums to pasludinu, Es jums pravietoju, jo drīz 

uz zemes nāks jaunās paaudzes, kas piedzīvos šī pravietojuma piepildījumu. Jūsu uzdevums ir izplatīt šo 

mācību un nest šīs Labās vēsts gaismu tautām. Ja jūs to izpildīsiet, arī jūsu līdzcilvēki jūs sauks par Tā 

Kunga vēstnešiem. 
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41 Mana garīgā klātbūtne jūsu vidū ir kā viesmīlīga un mierinoša koka ēna. Tas, kurš nāk pie tās 

ticībā, piedzīvo dzīvības, spēka un labklājības sajūtu, kas liek viņam iesaukties: "Tas ir Skolotājs!". Bet pat 

tas, kurš šaubīgi tuvojās, atstājot sapulces vietu, kur viņš dzirdēja Manu Vārdu, iekšēji sev jautā: "Kāpēc 

es jūtu tik lielu mieru savā dvēselē?" Bet tas, kurš tuvojās ar šaubām, iekšēji sev jautā: "Kāpēc es jūtu tik 

lielu mieru savā dvēselē?" Tas ir tāpēc, ka koks ir izpletis savus zarus visiem, jo Mans Gars ir nolaidies pār 

katru radību. Tāpēc, ja kāds nesaprata Mana Vārda dievišķo būtību, Man bija jāsaka, ka dažiem ir 

sastingusi sirds. 

42 Es esmu jūsu vidū kā Tēvs un nolaižu jūsu sirdīs mierinājumu, ko Es jums apsolīju Otrajā Laikā. 

Es esmu nācis, lai atbalstītu jūs jūsu bēdās un uzklausītu jūsu vaimanas. Tad kāpēc jūs baidāties no 

pārbaudījumiem? Vai tu neredzi, cik ļoti Es tevi mīlu un kā Es tevi meklēju tavā izsūtījumā? Ja Es sevi 

pilnībā atdevu kā cilvēks, lai panāktu jūsu pestīšanu, tad šodien Es izliešu Sevi garā uz jūsu garu, lai jūs 

paceltu žēlastības valstībā. 

43 Tādēļ Es jums saku, lai jūs meklējat Mani visos veidos, kuros Es jums esmu vajadzīgs - kā Dievs, 

kā Tēvs, kā Tiesnesis, kā Skolotājs, kā Brālis, kā Draugs, kā Ārsts. Es vēlos jūsu mieru un pestīšanu, 

mīļotā cilvēce. 

44 Neviena jūsu nopūta nepaliks nedzirdēta debesīs, neviena lūgšana neatradīs atbalsi Manī, neviena 

jūsu bēda vai dzīves krīze nepaliks nepamanīta Manas Tēvišķās mīlestības. Es visu zinu, visu dzirdu, visu 

redzu un esmu klātesošs visā. 

45 Tā kā cilvēki domā, ka viņu grēku dēļ Es esmu no viņiem atkāpies, viņi galu galā jūtas tālu no 

Manis. Ak, cilvēciskā nezināšana, kas viņu lūpām ir atnesusi tik daudz rūgtuma! Zini, ka, ja Es atdalītu 

Sevi no jebkuras Savas radības, šī radība uzreiz pārstātu eksistēt. Bet tas nav noticis un nenotiks, jo, kad 

Es jums devu Garu, Es jums visiem dāvāju mūžīgo dzīvību. 

46 Kad jūs sapratīsiet dzīves jēgu, sāpju cēloni un savas eksistences galīgo mērķi, jūs vairs nejutīsiet 

Mani tālu, jūs sajutīsiet Manu klātbūtni savā sirdī un garā, un jūs dzirdēsiet Manu balsi, ar mīlestību 

atkārtojot jums Manas mācības vārdus un mācot droši iet pa savas patiesās dzīves ceļu. 

47 Šobrīd nolaižas Mans Dievišķais Stariņš, lai apgaismotu jūsu garu, lai saprastu Manus 

norādījumus. Tā ir gaisma, kas palīdzēs jums atšķirt patiesību no maldiem. 

48 Es redzu jūsu vidū gan tos, kas ir stingri ticējuši Manam Vārdam, gan arī citus, kuru ticība ir vāja 

un kuri šī iemesla dēļ nav izšķīrušies, bet, neskatoties uz to, viņiem ir dedzīga vēlēšanās apmeklēt šos 

lūgšanu namus, lai atgūtu garīgo spēku un garīgo mieru pie Mana Vārda. Es gribu, lai jūs atpazītu Mani 

pēc šīs mācības būtības, lai sajustu Manu klātbūtni un Manas Valstības tuvumu. 

49 Kāpēc jūs domājāt, ka es esmu tālu prom, kad solīju atgriezties, lai ar jums parunātu? Jūs neesat 

vieni savās ciešanās, jo Es eju jums pa priekšu, pat ja jūs bieži vien neticat un neuzticaties Man un tādējādi 

kavējat savu ierašanos mājās, kas jūs gaida. 

50 Nepalaidiet savu pienākumu nepaveicamu, domādami, ka jūsu krusts nav smags, ja jūs to nesat ar 

atdevi un mīlestību. Es vēlos redzēt jūs smaidošus un dzīvojošus mierā, es vēlos redzēt jūsu mājās 

visveselīgāko prieku. 

51 Jūs nevarat apgalvot, ka Mans Vārds nav skaidrs vai ka tajā ir nepilnības, jo no Manis nevar rasties 

neskaidrības. Ja jūs tajā atrodat kādu kļūdu, piedēvējiet to balss nesēja vājajai pārraidei vai savai vājajai 

izpratnei, bet nekad - Manai mācībai. Bēdas balss nesējam, kas sagroza Manu Vārdu! Bēdas tam, kas slikti 

nodod Manu mācību un noniecina to, jo viņš cietīs nepārtrauktus sirdsapziņas pārmetumus un zaudēs 

dvēseles mieru! 

52 Nebaidieties, ka apkārtējie jūs pārbaudīs vai pārbaudīs jūsu dzīvi. Baidieties grēkot, jo, pat ja jūs to 

darītu savas sirds dziļumos, jūs neko nevarētu noslēpt no Manis. 

53 Šis ir garīguma laikmets, kurā jūs liksiet pamatus patiesajam templim, kurā ieies tie, kam jāveido 

jauna cilvēce. Drīz jums vairs nebūs vajadzīgi zemes vadītāji, jo tad jūsu gars vērsīsies pie Manis pēc 

spēka un vadīs jūs tikai pēc Manas iedvesmas. 

54 Kādu prieku jūs piedzīvosiet, kad izpildīsiet Manus pavēles un redzēsiet, kā vairojas to cilvēku 

skaits, kas Man seko. Taču apzinieties, ka jums patiešām ir jāsagatavojas, lai jūs sadzirdētu jūsu 

līdzcilvēki un atrastu ticību. 

55 Mans Vārds atkal kļūst jūtams sirdsapziņā, jo cilvēki nestaigā pa patiesības ceļiem. 
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56 Vai jūs atpazīstat dabas spēku izjaukto līdzsvaru un nesakārtotību, ko tie ir piedzīvojuši? Vai jūs 

apzināties, kādēļ jūs ietekmē to atraisītie spēki? Iemesls ir tas, ka jūs esat izjaukuši harmoniju, kas pastāv 

starp garīgo un materiālo dzīvi, tādējādi radot haosu, kurā jūs nogrimsiet. Taču, tiklīdz cilvēce būs 

paklausīga likumiem, kas regulē dzīvi, atkal iestāsies miers, pārpilnība un svētlaime. 

57 Jums vēl ir tāls ceļš ejams, lai sasniegtu šo mērķi, un jums jāpierāda sevi kaujā, lai kļūtu cienīgi 

pilnībā iegūt savu mantojumu. No jums ir atkarīgs, vai ik dienas tuvojaties tiem apgabaliem, kuros mājo 

miers un Mana Gara žēlastība. Ceļš ir sagatavots, nāc pie Manis, Es tevi aicinu. 

58 Nekļūsti pret pārbaudījumiem, kas nāk tavā ceļā. Apzinieties, ka sāpes, ko jūs nesat Man priekšā, 

ir atstājušas jūsu garā labdarības sēklu. Es jums esmu teicis, ka vēlos, lai jūs būtu šķīsti, un jūs zināt, kā 

šķīstīties tikai caur sāpēm. Jūs neesat gribējuši pacelties caur mīlestību un paklausību Maniem likumiem. 

Tāpēc ikreiz, kad Es jūs aicinu, lai dotu jums jaunu misiju, jums vispirms ir jāattīrās sāpju avotā. 

59 Ja vēlaties būt Mana Miera cienīgi, ļaujiet, lai Skolotājs jūs vada, neiebilstot pret pārbaudījumiem, 

kuriem jūs pakļauj Mana Griba. Ir radības, kas ir pakļāvušās pārbaudījumu grūtībām un garīgi pacēlušās, 

un ir tādas, kas, nepiekrītot Manai gribai, zaimojušas Mani un kritušas izmisuma tumsā. Pirmie ir 

izrādījuši pazemību un uzticību un gatavojas dzirdēt Manu Vārdu atbalsis savā garā. Viņi pakļāvās Manai 

gribai un svētīja Manu taisnību, kamēr pārējie savā augstprātībā noraidīja Mani un izdzina Mani no savām 

sirdīm. 

60 Visos laikos Es esmu sūtījis praviešus, kuriem bija jākalpo par starpniekiem starp Manu garu un 

cilvēku garu. Bet cilvēki nav klausījās viņu vārdiem ar ticību un cieņu, un ikreiz, kad šie sūtņi no manis ir 

pamācīja tautas un ieteica lūgšanu un grēku nožēlu, lai viņiem, viņi ir pagriezuši muguru uz tiem un tikai 

ļaujiet viņiem runāt tukšumā, nepiešķirot nekādu nozīmi viņu vēstījumu. Tāpēc Es no jums pieprasu, lai 

jūs garīgi attīstītos, lai jūs spētu uztvert vēstījumus un zīmes, kas, sākot no Gaismas valstības, sasniedz 

jūsu garu. Lai tie, kas neko nezina par Manu atnākšanu, ir vienaldzīgi pret Maniem paziņojumiem, kamēr 

Mans aicinājums viņus nesasniedz. Bet tu, kam es esmu tik tuvu, nešaubies! 

61 Es redzu, ka jūs sevi ļoti mīlat, bet savu tuvāko nemīlat. Es arī redzu, ka jūs baidāties no cilvēku, 

nevis no Manas tiesas, un tas ir tāpēc, ka esat apklusinājuši sirdsapziņas balsi, kas ir jūsu iekšējais vadītājs. 

To darot, jūs esat aizmirsuši, ka Es gribu, lai jūs kļūtu par stipriem, tikumīgiem un Manai gribai uzticīgiem 

cilvēkiem. Jo tikai tā jūs varēsiet glābt savus līdzcilvēkus un izpildīt misiju, ko Es jums dodu šajā laikā. 

62 Mīliet Mani un lūdziet Mani, kā pienākas Manam bērnam, bet pilnībā paļaujieties uz Mani, lai jūsu 

eksistence būtu pilna pārliecības un miera. 

63 Nekad nešaubieties par Mana Vārda piepildīšanos un negaidiet, kad tas piepildīsies, lai ticētu, ka 

tas ir patiesība. Tas, ko Es esmu runājis caur Saviem balss nesējiem - vīriešiem, sievietēm un bērniem -, 

piepildīsies. Vai jūs neesat redzējuši, ka piepildās visi mani paziņojumi un pravietojumi, ko es esmu 

sniegusi ar Damiānas Ovjedo starpniecību? Tās lūpas pravietoja šķīstīšanas un sāpju laikus, un patiesi, es 

jums saku, šie vārdi ir piepildījušies. Kad redzētāji bija pārkāpuši materiālās dzīves robežas, lai sajūsmā 

apcerētu Garīgo Dzīvi, viņi, atgriežoties savā ķermeniskajā apvalkā, lūdza Mani, lai Es ļauju viņiem 

mūžīgi uzturēties tajā vietā, kur viņu gars sajuta tik lielu svētlaimi sajūsmas laikā. Tad Es viņiem teicu, ka 

vēl nav pienācis laiks, lai viņi dzīvotu šajās mājās, bet lai viņi neatlaidīgi iet Manā ceļā, kas visus aizvedīs 

uz apsolītajām mājām. 

64 Kad jūs skatāties uz smagajām nelaimēm, kas šodien satricina pasauli, jums pietrūkst drosmes 

turpināt dzīvot. Lūdzieties, un kopā ar Mani jūs atradīsiet spēku, drosmi un pacietību cīnīties, līdz 

sasniegsiet kalna virsotni. 

65 Strādājiet Manā darbā, un Es turpināšu uzticēt jums dziedinošo balzāmu, ko lūdzat Man slimajiem, 

lai jūs varētu to nodot tālāk trūkumcietējiem. Dzīvības augļi, kas tik ļoti vajadzīgi sirdīm bez ticības, - 

dodiet viņiem tos, jo jūs tos esat saņēmuši pārpilnībā. Apkaisiet savu līdzcilvēku ceļu ar labiem darbiem, 

un ar tiem jūs vairosiet savus nopelnus, lai beidzot dzīvotu tajās gaismas mājās, kas gaida jūsu garu no 

mūžības. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 109  
1 Jūs nācat pie Manas parādīšanās pazemīgi, kā tie gani no Jūdejas nāca pie Glābēja, kad Viņš tikko 

piedzima. Viņi nolieca ceļgalus godbijībā par attēla skaistumu un daiļumu, ko redzēja viņu sajūsminātās 

acis. 

2 Šie apspiestie un pazemotie ļaudis jau gadsimtiem ilgi gaidīja Mesiju, tādēļ, kad Viņš nāca pasaulē 

nabadzības ieskauts, pazemīgie Viņu atzina. Arī kungi, varenie un bagātie gaidīja Mesiju, bet viņi Viņu 

iztēlojās citādi. Tāpēc zvaigzni, kas parādījās debess debesīs un vēstīja par Glābēja atnākšanu, redzēja 

tikai tie, kas vēroja un lūdza, lai gan tā spīdēja visai pasaulei un visu dvēseļu priekšā. 

3 Neviens droši nezināja, kā Mesija nāks, kāds Viņš būs un kādā veidā Viņš parādīsies. Bet šis 

noslēpums tika noskaidrots, un visa tauta un līdz ar to arī cilvēce pēc tam zināja, ka Viņš ir nācis no Tēva, 

ka Viņš ir ieņemts no dievišķas žēlastības un ka Viņa mācība ir pilna taisnīguma, mīlestības, žēlsirdības un 

pazemības. Tikai vienkārši sirdīs, garīgi nabadzīgi un labas gribas cilvēki ticēja tam Skolotājam, kurš aiz 

Savas lēnprātības un nabadzības slēpa visu Dieva varenību un spēku. Cik daudz ir diskutēts par Kristu 

kopš tā laika, cik daudz vārdu un argumentu strīdu ir bijis, cik daudz spriedumu un viedokļu ir izskanējis! 

Bagātie negribēja neko zināt par nesavtību un mīlestību; varenie neatzina ne citu valstību, ne citu varu kā 

tikai šīs pasaules; zinātnieki noliedza garīgās dzīves pastāvēšanu, un reliģiskās kopienas viltoja daudzas 

dievišķās atklāsmes. 

4 Jēzus bērnība pagāja ātri; es varu jums teikt, ka sāpīgais ceļojums sākās jau pirms Viņa dzimšanas 

un turpinājās arī pēc Viņa krusta nāves, ņemot vērā, ka Mans Vārds un Mana Mācība tika pastāvīgi vajāti 

un tiesāti. Tāpēc Mans ciešanu ceļš ir bijis ļoti garš, tāpat kā tas bija Marijas, Manas maigās Mātes, garam, 

kad viņa bija cilvēks. 

5 Ja uz zemes viņas sirds bieži jutās nāvīgi ievainota, tad arī garā viņai nācās izjust sāpes, redzot, kā 

viņas vārdu un šķīstību apgāna materializēto cilvēku zaimošana, šaubas, nosodījumi un izsmiekli. 

6 "Vārds, kas tapis miesa", vienmēr ir sastapies ar daudzām sirdīm, kuru durvis bija slēgtas realitātei, 

lai gan visus Manus darbus caurstrāvoja visspilgtākā patiesības gaisma. 

7 Šodien Mans Vārds nāk atpakaļ pie jums, bet tas nenāca miesā Jaunavas Marijas miesās, lai kļūtu 

par cilvēku, kā tas bija Otrajā Laikā. Tomēr Marija, maternitātes iemiesojums, vienmēr ir klātesoša garā. 

8 Salmi no staba, uz kura Jēzus nāca pasaulē, kā arī Golgātas krusts, uz kura Viņš izelpoja pēdējo 

elpu, es satikšu cilvēku sirdīs šajā laikā. Bet beigās, pēc tumsas, tā kļūs par gaismu visās dvēselēs, un Es 

būšu pagodināts. 

9 Pašreizējais periods būs cīņas periods, bet tad, kad viss būs paveikts, cilvēce dziedās Man līksmu 

dziesmu. Jo galu galā, pēc tik daudziem strīdiem, miera ienaidnieki kļūs par labas gribas cilvēkiem. 

10 Jūsu līdzšinējā dzīve ir bijusi nemitīgs darbs, un, redzot, kā citi bauda priekus un apmierina savas 

vēlmes, jūs brīnāties, kāpēc jūsu liktenis ir tik grūts un smags. Atbilde ir nākusi tavā sirdī, kad tu lūdzies 

un esi Man darījis zināmas savas bēdas, nepatikšanas un nelaimes. Šis ir bijis brīdis, kad intuīcija jums ir 

pavēlējusi pacietīgi pieņemt savu kausu, jo katrs gars ir uzņēmies parādu pret Mani, ko cilvēka sirds 

nezina. 

11 Mācekļi, pieņemiet pārliecību, ka jūs neesat nākuši uz zemi šajā laikā, lai saņemtu slavu un godu, 

nedz arī lai baudītu baudas augļus, bet lai labotos un attīrītu dvēseli šīs dzīves pārbaudījumos un praktizētu 

Manu Mācību. Tomēr es negribu jums likt atteikties no visiem tiem veselīgajiem gandarījumiem, kas 

klauvē pie jūsu durvīm, jo tad jūs ieslīgtu fanātismā un padarītu savu dzīves ceļu ļoti bēdīgu. 

12 Saprotiet, ko Es jums saku, jo, ja jūs nenodarbosieties ar Mana Vārda studēšanu, jūs varat nonākt 

fatālismā. Bet redzi, Mana mācība ir ticības un cerības lāpa, kas apgaismo ceļu tiem, kuri ir iekrituši 

vilšanās, apjukuma un izmisuma tumsā. 

13 Iedziļinieties savā iekšienē, mēģiniet iepazīt sevi ar Manas mācības palīdzību, un jūs atklāsiet 

brīnišķīgo Gara dzīvi, kas jums atklāj, ka jūs neesat ne nabagi, ne mazi un atraidīti, un kas jums ļauj 

saprast, ka esat priviliģēti bērni jūsu Tēva radībā. Tādēļ Es jūs mācu, lai jūs nepaliktu zīdaiņi, kas neko 

nezina un nepazīst paši sevi. 

14 Lai gan esat ieguvuši daudz zināšanu par savu ķermeni, pateicoties zinātnei, tagad jūs zināt, ka 

jūsu būtība neaprobežojas tikai ar matēriju, bet ka tajā dzīvo cita būtne, kuras būtība ir atšķirīga un kuru 

jūs vēl nepazīstat, un tā ir jūsu dvēsele. 
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15 Ļoti maz ir tas, ko reliģiskās kopienas ir atklājušas cilvēcei par dvēseli. Taču tagad viņi pamodīsies 

no letarģijas, un tiks svētīti tie, kas pārvarēs šaubas un bailes un atklās cilvēcei patiesību, ko viņi ir slēpuši. 

Es apgaismoju viņus ar Savas piedošanas, Savas žēlastības un Savas gudrības gaismu. 

16 Kad cilvēce sapratīs, ka reliģiskās kopienas ir ne tikai tādēļ, lai cilvēki uz zemes dzīvotu morāli, 

bet to uzdevums ir vadīt dvēseli uz mūžīgajām mājām, tad cilvēce būs spērusi soli uz priekšu savā garīgās 

attīstības ceļā. 

17 Celieties, tauta, lai Es jūs vienmēr varētu atrast garīgā modrībā, nepārkāpjot Manu Likumu, 

vienotus savās mājās un meklējot tos, kas ir novirzījušies no Mana Ceļa. Tādējādi jūs ņemsiet Mani par 

paraugu kā savu Skolotāju. Bet nekad negrasos ieņemt Manu tiesneša vietu. Jums ir jāpiedod cits citam, 

un, ja jūs vēlaties ieņemt Manu vietu, dariet to mācot, mīlot un piedodot. Jums ir daudz piemēru no Manis, 

kurus jūs varat izmantot kā vadlīnijas saviem darbiem. Mans Gars nevēlas rādīt Sevi jūsu priekšā, bet jums 

jāsaprot, ka Man kā Skolotājam jums ir jāparāda Mani mācīšanas piemēri, lai jūs tos varētu izmantot kā 

paraugu. Ja Es paslēptu Savus darbus, kā jūs tos saprastu? Tādēļ Es jums saku: mīliet sevi, kā Es jūs mīlu. 

18 Jūs lūdzat Manu piedošanu, jo pastāvīgi Mani aizvainojat, un Es jums piedodu. No otras puses, jūs 

neesat gatavi piedot tiem, kas jūs aizvaino. Tāpēc Es esmu ļāvis Savai Manifestācijai turpināties līdz 1950. 

gadam, lai jūs caur Manu mācību saprastu Manu mācību un piešķirtu tai pienācīgu vērtību. 

19 Mans likums un Mana doktrīna, kas zināma cauri gadsimtiem, ir vienīgā grāmata, kurā viss ir 

patiesība. Taču cilvēki meklē zemes grāmatās kaut ko, kas viņiem atklātu to, kas ir mūžīgs, un atklātu 

viņiem patiesību, bet viss, ko viņi sasniedz, ir tikai pārpilnība ar teorijām, neatrodot patiesu gaismu savam 

garam. 

20 Lai šī mācība iesakņotos jūsu sirdīs, bija vajadzīga Mana gādīgā mīlestība, daudz cītīgas pacietības 

un mīlestības, ko tikai Es, jūsu Kungs, varēju savākt. To, kas jums jāzina šajā laikā, Es jums atklāju Savās 

mācībās. Bet tas, ko Es apslēpšu, paliks apslēpts, lai jūs to varētu uzzināt nākamajos laikos. Ja es jums 

šodien visu izstāstītu, daudzi būtu apmulsuši, un citi, kas domā, ka saprot, būtu iedomājušies tukšumu. Šī 

pārākuma izjūta viņus samaitātu, un jūs sapratīsiet, ka Mana Mācība nav domāta tam, lai jūs novirzītu no 

patiesības ceļa. 

21 Uztveriet šo dzīvi kā cīņu, cīnieties tajā līdz uzvarai. Nāciet Manā klātbūtnē kā labi kareivji, un Es 

jums došu balvu, kas piepildīs jūsu garu ar gaismu un žēlastību. Bet tos, kas garīgi aizmiguši un savā 

neticībā izturas kā neprātīgās jaunavas no līdzības, pārsteigs nāve, kas atradīs viņus ar nodzisušu lukturi. 

22 Katram cilvēkam, katrai radībai ir iedalīta vieta, kuru tā nedrīkst zaudēt, bet tāpat tā nedrīkst 

ieņemt vietu, kas tai nepienākas. 

23 Kāda atbildība gulstas uz tiem, kas Mani ir dzirdējuši šajā laikā, pat ja viņi Mani ir dzirdējuši tikai 

vienu reizi! 

24 Kad jūs saņēmāt Manu aicinājumu, jūs steigšus devāties pulcēties un garīgi apspriesties ar Mani. 

Es vēlos redzēt jūsu garu pilnu cerības un ticības saskaņā ar savu misiju, drosmīgu un nosvērtu 

pārbaudījumos. Nenogurst cīņā, nepadevieties, kad jūtat, ka ceļš ir garš. Neaizmirstiet, ka Mans Gars jūs 

pavada un ka tādēļ jūs varat būt neuzvarami pārbaudījumos. 

25 Tavā kausā ir bijuši gan prieki un miers, gan arī sāpes un neziņa. Savā dzīvē jūs esat smējušies un 

raudājuši, un daži no jums ir novecojuši priekšlaicīgi, jo pārbaudījumos kļuva vāji un jutās, ka viņu spēki 

izsīkst. 

26 Sievietes, es redzu jūsu sirdis ievainotas. Grūtības ir izsmēlušas jūsu miesas apvalku, bet garā vēl 

ir spēks drosmīgi turpināt. Neskatoties uz ciešanām, jūs esat Man uzticējušies un cerējuši uz Mani, zinot, 

ka Es vienmēr iejaucos, lai nožāvētu jūsu asaras un atvieglotu jūsu darbu. Atcerieties, ka Es jums teicu, ka 

"koka lapa nekustas bez Manas gribas". Vai tu neesi domājis, ka šis ciešanu biķeris, ko esi iztukšojis, ir 

tīģelis, kurā tava dvēsele tiek šķīstīta? Vai jūs nezināt, ka dzīvojat garīgās cīņas laikmetā, kurā jums ir 

jāpierāda savs spēks? Esiet svētīti, jo daudzos pārbaudījumos jūs esat bijuši stipri, un tādēļ jūsu nopelni 

dod jums tiesības uz Manu mieru. Es neesmu jums piedāvājis mūžīgas baudas uz zemes. Gars zina, ka, 

nonākot šajā zemes ielejā, to gaida grūtības un cīņa, lai tas varētu sevi nostiprināt un pilnveidot. Bet jūsu 

grūtajā dzīves cīņā Mana Tēvišķā mīlestība vienmēr ir bijusi kā apmetnis, kas jūs sargāja. 

27 cilvēki, vai jūs neesat apmierināti, zinot, ka Es pašlaik atklāju Sevi tik skaidrā veidā starp 

cilvēkiem un ka visās tautās Es gaidu Savus izredzētos? Es gribu būt kā draugs visiem, kā jūsu gara brālis 

un uzticības persona. 
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28 Ne visi no jums tic Man. Taču tas nav šķērslis tam, lai Es jūs mīlētu un nāktu pie jums. Kas varētu 

apturēt Mana Gara spēku, jo Es esmu mīlestība pret Saviem bērniem? Un kas varētu spriest par Maniem 

darbiem un izprast Manus slepenos padomus? 

29 Šodien jūs esat pie Manis, mācekļi, atpūtieties, jo Es jūs sargāju. Vairs nekaitējiet savai veselībai 

ar bezjēdzīgiem darbiem. Cik daudz jums ir nācies ciest, lai atjaunotu jūsu dvēseles tīrību un tikumus, ar 

kuriem tā bija apveltīta. 

30 Ak, ja vien tu būtu palicis tīrs kā bērnībā, tajā vecumā, kad miesa ir nevainīga un dvēsele uzsāk 

jaunu dzīves ceļu. Cik tu būtu Man tuvu, un eņģeļi nāktu pie tevis, lai kopā ar tevi dziedātu slavas 

dziesmu! Bet, cilvēkam kļūstot vecākam, viņa dvēsele aizvien vairāk attālinās no tīrā un gaišā ceļa un 

nonāk nepārtrauktā konfliktā ar pasauli, kurā reizēm uzvar dvēsele, reizēm miesa. Jūs visi esat 

novirzījušies no labestības ceļa, un jums ir jālūdz, lai jūs atbrīvotos no briesmām un novērstos no ļaunuma. 

Šajā pastaigā jūs nesat nūju, uz kuras balstāties, un šī nūja ir sargeņģelis, kas jūs pavada, lai kur jūs dotos. 

31 Es esmu atnācis pie jums, lai jūs atpestītu ar mīlestības un taisnības pierādījumiem un mācītu jums 

Savu Doktrīnu, lai jūs varētu Man sekot. 

32 No jūsu labajiem darbiem es pieņemu to, kas tajos ir nopelniem bagāts, pat to, ko jūs uzskatāt par 

ļoti mazu, jo es vienīgais varu novērtēt to patieso vērtību. Kas mīl cilvēkus un kalpo tiem, tas mīl Mani un 

kalpo Man. Es no jums prasīšu tikai to, lai jūs mīlētu paši sevi, un ar to pietiks, lai Es ar jūsu palīdzību 

paveiktu lielus darbus. Es esmu jums devis daudzus pierādījumus tam, jo vienmēr esmu bijis klāt, kad esat 

sniedzuši palīdzību trūkumcietējiem un likuši savam garam izjust mieru, ko dod pienākuma izpilde pret 

Tēvu un līdzcilvēkiem. 

33 Jums ir neizdzēšama zīme, kas jūs atšķir no visām citām reliģiskajām kopienām. Šī zīme ir gaisma, 

ko Es esmu licis spīdēt jūsu dvēselē. Es arī esmu licis jums parādīties šajā Manis sagatavotajā tautā, lai 

jūsu dvēsele tajā varētu tiekties augšup un atrast piemērotu darbības lauku sava pienākuma izpildei. 

34 Sargājiet dārgumu, ko Es jums esmu devis Savā Vārdā, un neļaujiet, lai neticīgas rokas to no jums 

atņem. Dodiet to ikvienam, kas vēlas to iepazīt vai kas tajā meklē pestīšanu. 

35 Ja jūs nespēsiet aizstāvēt Manu mantojumu, tad Es to aizstāvēšu, bet tad jums būs jāatbild Man par 

savu bezkaislību. Strādājiet ar mīlestību, lai piepildītu garīgos un materiālos likumus. Ja jūs ievērosiet 

savus garīgos pienākumus, materiālais darbs jums kļūs viegls. Jums nevajadzētu izrādīties ar saviem 

tikumiem; ja jūs patiesi jūtat Manu Vārdu un praktizējat to, greizsirdīgi sargājat savus darbus tur, kur tos 

redzu tikai Es, tad jūsu pazemības piemērs mudinās jūsu brāļus un māsas sekot jūsu piemēram. 

36 Mīliet sevi ar to pašu mīlestību, ar kādu Es esmu jūs mācījis, zinādami, ka esat cēlušies no Manis, 

ka jūs visi esat veidoti no vienas un tās pašas būtības un ka, kā jūs bijāt Manī sākumā, tā būsiet arī beigās, 

kad atgriezīsieties pie sava Kunga. 

37 Es jūs meklēju, lai jūs varētu tuvoties dzīvības avotam. Šeit ir ceļš, kas ved uz to. Lai to atrastu, 

reizēm ir jāupurējas, ir jācīnās un jāiztur tikumībā. 

38 Ieklausieties Manā balsī, kas jūs pastāvīgi modina, tajā iekšējā balsī, kas prasa, lai jūs pildītu Manu 

likumu. Jo līdz šim jūs esat dzīvojuši, kā jums patika, un darījuši to, kas jums patika. 

39 Es esmu padarījis jūsu dzīves pārvērtībās nocietinātās sirdis mīlošas, dodot tām nogaršot dievišķās 

mīlestības maizi, un jūsu sirdis tā ir iekšēji saviļņojusi. 

40 Manī ir Tiesnesis, Tēvs un Skolotājs - trīs dažādi atklāsmes posmi vienā būtībā, trīs spēka centri un 

viena būtības būtība - mīlestība. 

41 Tā Es atklāju Sevi jums, lai palīdzētu jums izpildīt misiju, ko Es ieliku jūsu garā jau no laiku 

sākuma. 

42 Tagad Es jūs mācu no jauna, lai jūs varētu mācīt cilvēcei šo Vārdu. Kad šī Mana tauta būs 

sagatavota, cilvēki tajā atradīs mierinājumu savās bēdās, balzāmu savās ciešanās un gaismu savam garam. 

43 Šī paaudze nepāries, ja jūs neiesiet, lai liecinātu par Manu otro atnākšanu. Bet Es jums esmu 

sacījis: ja jūs necenšaties piekopt Manu mācību, tad akmeņi runās un liecinās par Manu klātbūtni, bet par 

to jums Man būs jāatskaitās. 

44 Ja jūsu ceļā ir šķēršļi, kas neļauj jums sekot Man, parādiet Man savu labo gribu un dedzību, tad Es 

atbrīvoju ceļu, Es jums palīdzēšu. 

45 Es gribu, lai jūs būtu sagatavoti, jo pasaule jūs pārbaudīs, un, ja jūs nespēsiet liecināt par 

brīnumiem, ko Es esmu darījis jūsu vidū, jūsu līdzcilvēkos radīsies šaubas. 
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46 Es redzu starp jums tos, kuri ir spējuši salauzt ķēdes, kas viņus saistīja ar pasauli, un kuri lūdz Man 

spēku palikt nelokāmiem savā cēlajā apņēmībā atjaunoties, un Es iedrošinu viņus ar Saviem vārdiem un 

Savu klātbūtni. Viņi piedzīvos vairāk pārbaudījumu, kas palīdzēs viņiem stingri iet savu ceļu. Uzmanieties 

un lūdzieties, lai pārbaudījumi nepārsteigtu jūs miegā, jo pamošanās būtu rūgta, ja jūs saprastu, ka 

ceļojums jāsāk no jauna. 

47 Ja jūs krītat, nekavējoties atcerieties savu Tēvu un lūdzieties, lai jūs varētu atrast Manī jaunu spēku 

uzvarēt. Ja jūs šādi sagatavosieties, jūsu sirdsapziņas balss būs skaidri dzirdama jūsu iekšienē. 

48 Jūs vairs nebūsiet kārdinājumu vergi. Centieties saglabāt savu garīgo brīvību. Es gribu, lai Mani 

mācekļi būtu labi brāļi un māsas starp cilvēkiem, kuri vienmēr gaida brālīgu un sirsnīgu roku, kas viņiem 

tiks pasniegta. 

49 Cilvēki dedzīgi meklē patiesības gaismu, un daudzi gaida Manu atnākšanu, nezinādami, ka Mana 

klātbūtne jau ir jūsu vidū. 

50 Ne visi Mani dzirdēs Mani Manas Manifestācijas laikā, bet Es šobrīd mācu šo tautu, lai katrs no 

tiem, kas Mani klausījās, kļūtu par cilvēku siržu vadoni, kad Mans Vārds vairs neparādīsies caur šiem 

balss nesējiem. Līdz tam laikam jūs būsiet sevi garīgi pilnveidojuši un ar intuīcijas palīdzību saņemsiet 

Manu Vārdu un Manus rīkojumus, un tad jūs runāsiet par vēl nezināmām mācībām, kas būs īstas 

atklāsmes. 

51 Pat tagad Es jums esmu atklājis daudz no tā, kas tika apsolīts cilvēkiem, un caur jums Es esmu 

pasludinājis notikumus, kurus jūs esat redzējuši kļūstam par realitāti. Tāpēc jūs varat teikt, ka esat bijuši 

ne tikai Mani runasvīri, bet arī Mani pravieši. 

52 Jūs vēl neesat sasnieguši Mana Vārda dziļumus, bet nāks jaunās paaudzes, kuras Es jums esmu 

apsolījis, un tās jums sniegs dziļu un pareizu apgaismību par to, ko jūs nevarat saprast. Bet nāks arī citu 

tautu cilvēki, kuri zinās, kā interpretēt Manu mācību. Tomēr Es jums saku, ka tie, kas Mani dzirdēja 

mutiski un sajuta Manu klātbūtni, pirmie sapratīs Manu Darbu, lai to mācītu un izskaidrotu. 

53 Es negribu, lai jūs pārmetat sev to gadu laikā, kad vēl varat Mani dzirdēt, jo tad Mana mācība 

apstātos, turpretī Mana Griba ir atklāt Sevi ar katru nākamo nodarbību arvien skaidrāk, lai pēc Manas 

pasludināšanas beigām jūs varētu justies pietiekami attīstīti un kļūt par meistariem. Es esmu ielicis jūsos 

Savas dievišķās ilgas, lai jūs sasniegtu mīlestību un gudrību, atverot savu garīgo zināšanu izpratni. 

54 Es mācu jums sagatavoties saņemt dievišķo iedvesmu, lai atklātu saviem līdzcilvēkiem, ka visi 

cilvēki var būt šīs žēlastības īpašnieki. 

55 Ļaujiet Manam Vārdam pastāvīgi iemitināties jūsu sirdīs, lai tad, kad esat Meistari, tas vienmēr 

būtu klātesošs jūsu iekšējā templī. 

56 Nebaidieties no tā, ka cilvēki jūs "saplosīs" Manas mācības dēļ. Cilvēka sirds ir tik ļoti nogurusi no 

tukšām teorijām un vārdiem, ka, saņemot šo labo vēsti, tā sajutīs savā garā patiesības gaismu, kas kā 

atspirdzinoša rasa nolaidīsies, lai dotu tai dzīvību. 

57 Pilnīgais Draugs ir nācis pie jums, lai pateiktu jums, ka nav jābaidās, jo, lai gan daudzās sirdīs jūs 

atradīsiet indi, ļaunumu un nodevību, šie pārbaudījumi nespēs iebiedēt uzticīgu un sagatavotu mācekli. 

58 Esiet kā tie apustuļi, kas Man sekoja Otrajā Laikā. Ja jums vēl nav izdevies izdziedināt slimnieku, 

stipriniet savu garīgo sagatavotību, šķīstot sevi mīlestības darbībā un paliekot kontaktā ar sāpēm. Ja jūs 

neesat iekšēji sagatavojušies, nepieskarieties slimajam cilvēkam, cerot, ka viņš izveseļosies, jo tad jūs 

neredzēsiet šo brīnumu. Bet, ja jūs garīgi un fiziski sagatavosieties, jūs - ja tāda būs Mana griba - drīz 

saņemsiet brīnumu, ko no Manis lūgsiet. 

59 Ja jūsu ticība Manam spēkam nav liela un jūsu mīlestība uz līdzcilvēkiem nav patiesa, jūsu darbs 

nesniegs pestīšanu un jūsu pūles būs veltīgas. Bet, ja jūs sasniegsiet garīgumu, redzēsiet, ka jūsu ceļā 

notiks īsti brīnumi. 

60 Ja jūs neesat panākuši mieru starp saviem mīļotajiem vai ja jūsu starpā ir pārtrūkušas saskaņu un 

mīlestības saites, vērojiet un lūdzieties, apvienojieties ar Manu Garu, un miers būs ar jums. 

61 Ja jūs vēl nezināt, kā runāt par Mani, aizveriet savas lūpas, bet paceliet savu garu, jo tas runās ar 

domām tiem, kam ir garīgas vajadzības. 

62 Ja jūs neesat spējuši izprast Manu mācību un vēlaties iedziļināties tās jēgā, garīgojiet sevi, un tad, 

dzirdot Mani vai atceroties Manu Vārdu, jūs būsiet pārsteigti par savu dziļo izpratni. Mans Vārds ir 
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vienkāršs un skaidrs, lai jūs to varētu saprast, bet tajā ir dievišķa būtība, lai jūs varētu sajust Manu 

klātbūtni. 

63 Šodien es rīkoju jaunu vakarēdienu, mācekļu un mācekļu ieskauts, kuri pārdomā un atceras dienu 

un stundu, kad "Vārds" Jēzū kļuva par cilvēku. Tu aizver acis un mēģini iztēloties Manu dzimšanas vietu, 

tās stundas svinīgumu, Mātes šķīstību, Marijas taisnīgās un šķīstās pavadones maigumu un visu, kas 

pavadīja šo notikumu. Tad jūs sapratīsiet Kristus dievišķo pazemību - pazemību, ko Viņš sludināja jau no 

paša pirmā brīža ar saviem darbiem un dievišķo Vārdu. 

64 Mīļotie cilvēki, izdzīvojiet šos mirkļus iekšēji un atsvaidziniet sevi ar to atcerēšanos un 

apcerēšanu, jo no jūsu pārdomām par tiem plūdīs gaisma, kas novērsīs jūsu neziņu. 

65 Meklējiet Mani savā būtībā visapslēptākajā un visaugstākajā, sajūtiet Manu klātbūtni savā garā un 

atpazīstiet Manas izpausmes jūsu dzīves visneuzkrītošākajās lietās. Atcerieties, jo augstāka un garīgāka ir 

Mana manifestācija, jo lielāka būs jūsu svētlaime, jo tas būs pierādījums tam, ka jūs jau spējat saprast 

Manas dziļās mācības. 

66 Jūs esat no tiem, kas šajā laikā ir apstiprinājuši Manu atnākšanu garā un ir ticējuši, neredzot. 

Tomēr ir tādi, kas Mani gaida tādā formā, kādā Es biju pasaulē Otrajā Laikā, un citi, kas Mani gaida 

dažādās formās atkarībā no tā, kādu interpretāciju katrs ir devis pravietojumiem. Es svētīju visus, kas Mani 

gaida, un sūtīju viņiem Savu gaismu, lai tad, kad viņi uzzinās, ka Mana klātbūtne un izpausme šajā laikā ir 

garīga, viņi netiktu apmulsuši. 

67 Es svētīju arī tos, kas Mani negaida. Daži ir kļuvuši vāji ticībā, bet citi ir apjukuši daudzo 

cilvēcisko ideju un mācību dēļ. Bet Es izlieju Savu gaismu uz visiem viņu ceļiem, lai viņi varētu sasniegt 

glābšanu (savas dvēseles). 

68 Daži Mani gaida garīgi, un tomēr viņi noliegs, ka Es esmu Tas, kas Sevi atklāju, jo viņi vēlas 

redzēt Mani atnākam žilbinošā gaismā, lai varētu noticēt. Viņi vēlas redzēt Mani nākam ar zemes karaļa 

varenību, jo nesaprot patieso varenību, kas slēpjas pazemībā. Tādēļ man jums vēlreiz jāsaka: "Mana 

valstība nav no šīs pasaules." 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 110  
1 Mācekļi, Elija jūs ir sagatavojis un atstājis pacēlumu un mieru jūsu garā. Patiesi es jums saku: jūs 

nezināt, kas ir Elija, kas viņš bija un kas viņš būs. Bet pienāks brīdis, kad jūs uzlūkosiet Viņu un teiksiet: 

"Kungs, mēs līdz šim neesam varējuši atpazīt, kas bija Gans. 

2 Tagad Es vēlreiz runāju mīlestības valodā, ko Es jums esmu mācījis, lai jūs varētu sasniegt pilnīgu 

vienotību ar savu Tēvu. Tā nav jūsu miesas apvalks, kas jūt Manu Dievišķo Klātbūtni, jo ne jūsu acis Mani 

redz, ne jūsu ausis Mani dzird, ne jūsu lūpas Mani uzrunā. Jūsu fiziskās maņas uztver Manu izpausmi caur 

cilvēka ķermeni, bet balss nesēja teiktā vārda būtība ir dievišķā daļa, ko saņem jūsu gars. 

3 Jūs esat kareivji ilgstošā šīs dzīves cīņā, un jūs visi nonāksiet zemē, kuru meklējat. Kāds prieks būs 

tavam Tēvam un arī tavam garam, kad tu nonāksi apsolītajā valstībā pēc tam, kad būsi pārdzīvojis tik 

daudz pārdzīvojumu un izdzīvojis tik daudz cīņu! Tas būs tad, kad gars beidzot uzvarēs miesu un caur to 

varēs atklāt savu gaismu. Tad ķermenis vairs nebūs šķērslis, pazudinājums un kārdinātājs dvēselei. 

4 Mani iezīmētie tiks atpazīti uz zemes. Pat tad, ja jūsu rokas aizvērsies, lai paslēptu savas dāvanas, 

tās tur tiks atklātas; pat tad, ja jūs klusēsiet, Mana mācība uz jūsu lūpām pārsteigs cilvēkus, un pat tad, ja 

jūs centīsieties slēpt zīmi, ar kuru Es jūs esmu iezīmējis, tā izstaros gaismu un padarīs jūs atpazīstamus. 

Bet kāpēc slēpties? Vai tas ir tāpēc, ka joprojām jūtaties vāji un neveikli? Es turpināšu jūs mācīt, līdz jūs 

kļūsiet stipri, pilni ticības un mīlestības uz Manu lietu. Tad jūs vairs no nekā nebaidīsieties. 

5 Cilvēku priekšstats par garīgo ir mainījies, Mana gaisma ir ļāvusi viņiem saprast, ka gars ir brīvs 

ticēt. Es nevienam neuzspiežu konkrētu ticību, nedz arī piespiedu mīlēt Mani. 

6 Ar Manas žēlastības rasu sagatavotie lauki nodrošinās jums labvēlīgus apstākļus šīs sēklas 

kultivēšanai. Šajā laikā reliģiskā fanātisma ķēdes tiks salauztas, un elkdievības ļaunums izzudīs. Gars vairs 

nebūs vergs un celsies, lai meklētu Mani patiesības ceļā. Attīstība un zināšanas, ko gars ir uzkrājis dzīvē, 

ļauj tam šodien veikt misiju, ko Es tam esmu uzdevis. 

7 Tā ir patiesība, ka jūs nācāt pasaulē ne tikai šajā laikā. Garīgi jūs esat tie paši cilvēki, kurus Es 

esmu mācījis visos laikos un kuri ir reinkarnējušies no laikmeta uz laikmetu, jo vienas zemes eksistences 

laikā viņi nevarēja izpildīt lielo misiju, kas ir viņu liktenis. Dažkārt ar vienu mūžu ir tik maz, lai iesētu 

sēklu, un nepietiek laika, lai to koptu, vēl mazāk, lai tā uzziedētu. 

8 Daudzās Savās mācībās Es pieminēju Izraēla tautu, jo tā bija Manas Dievišķības instruments, lai 

sniegtu mācību piemērus un runātu ar cilvēci. Es tai dāvāju Savu mīlestību un žēlastību pilnā mērā, bet arī 

Savas taisnības bargās ciešanas. Lai sniegtu viņam Savas pamācības, Es izmantoju gan viņa mīlestību, gan 

viņa vājumu un neticību; ķēniņi, priesteri, muitnieki un pat visneizglītotākie cilvēki bija instrumenti 

Manām mācībām un mācību piemēriem. Bet skatieties - kamēr mūsdienās daži ir pacēlušies jaunai dzīvei 

dažādās zemēs un ir sapratuši, ka Apsolītā zeme nav Kanaāns, bet gan Mana Valstība, citi, kas ir tikai 

mantojuši šīs tautas asinis, joprojām dzīvo pieķērušies savām tradīcijām un piesaistīti materiālajai 

interpretācijai, ko viņu senči devuši Dievišķajām mācībām. 

9 Savā jaunajā parādīšanās reizē Es esmu mainījis visu - gan vietu, gan izpausmes veidu, lai novērstu 

neziņu, kļūdas un nepareizu interpretāciju, kas tika dota Manām iepriekšējām atklāsmēm. Tāpat kā saule 

uzlec austrumos un jūs redzat to visaugstākajā punktā pusdienlaikā, lai pēc tam skatītos, kā tā rietumos 

riet, tā arī Mana Gara gaisma laika gaitā ir pārvietojusies no austrumiem uz rietumiem, lai jūs neierobežotu 

Manu godību un Manu spēku ar noteiktām vietām, cilvēkiem vai rasēm. 

10 Šodien jūs uz laiku dzīvojat jaunā zemē, kuru arī esat atraduši, pateicoties dievišķajam 

apsolījumam, lai tā, kaut arī uz laiku, kļūtu par jūsu mantojumu. Šī zeme, kas piepildīta ar brīnišķīgu 

skaistumu, ir attīstīta, bet citas tautas ir padarījušas jūsu dzīvi rūgtu un smagu. Tomēr šī tauta nekad neveic 

atriebības aktus, bet tikai piedošanas aktus saviem līdzcilvēkiem. Arī Jūdēja bija svešinieku upuris, līdz 

viņi to pārvērta drupās un drupās. 

11 Sāpes ir bijušas tavs pārbaudījums ugunī, tajās tavs gars ir ticis rūdīts, jo rīt tam jānodod cilvēcei 

savas attīstības un pieredzes augļi. Karš jūs nav sasniedzis - kādas jaunas atziņas jūs varētu no tā gūt? 

Kādu stiprinājumu tas varētu dot tiem, kas jau ir kļuvuši stipri ciešanās? 

12 Jūsu uzdevums ir cits: Pēc 1950. gada jūs celsieties kā pravieši, jūsu lūpas runās Manas iedvesmas 

vadīti, un jūs darīsiet brīnumus. Tajā laikā jūs vairs negaidīsiet, ka Mans Vārds nāks no balss nesēju 
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lūpām, kā tas notiek tagad. Bet, ja jūs sagatavosieties lūgšanā, tad viss, ko jūs it kā bijāt aizmirsuši, 

atdzims no jūsu sirdīm, jo Es turpināšu runāt ar jums caur jūsu sirdsapziņu. 

13 Jūs būsiet pārsteigti, kā cilvēki no dažādām reliģiskajām kopienām sekos jums un atzīs, ka tas, 

kurš bija jūsu vidū, bija Skolotājs. Viņi būs līdzīgi Nikodēmam, kurš privāti runāja ar Jēzu, kuru viņš 

atzina par Dieva Dēlu, kuru mīlēja kā savu Skolotāju, un rūgti raudāja, kad redzēja Viņu izejam no 

Jeruzalemes ar netaisnības un nepateicības krustu uz pleciem. Tajā brīdī viņa gars ar asarām sacīja Man: 

"Skolotāj, es sekos Tev." Un arī viņš sekoja Man. 

14 Svētīgi tie, kas šinī laikā, nebaidoties no cilvēkiem, tāpat izlemj, jo viņos būs Mana gaisma. 

15 Par ko jūs domājat, Mani bērni? Es zinu: jūs domājat par to, ka Tēvs jums tikko uzticējis jaunu 

gadu, lai tajā jūs spētu spert soli uz priekšu - gadu, kas reizēm šķiet, ka nebeidzas, bet garam ir tikai kā 

viena sekunde mūžībā. 

16 Ir pagājis gads, un tas ir atstājis pēdas uz vīriešiem. Kad jūs dzirdējāt Manu sprieduma vārdu, jūsu 

gars pamodās, un caur jūsu atmiņu izplūda atmiņas par jūsu darbiem, vārdiem un domām, par visām jūsu 

ciešanām un priekiem, par visu, ko esat sasnieguši un ko nevarējāt sasniegt. Kad jūs bijāt pabeiguši 

pašpārbaudi sirdsapziņas gaismā, jūs pateicāties savam Radītājam par visu, ko esat no Viņa saņēmuši. 

17 Cilvēks un visa radība ir ziedojuši Man savu veltījumu un upuri. Esiet svētīti! 

18 Es redzu visas pasaules un visas būtnes vienotas Mana skatiena priekšā, it kā visas radības šajā 

brīdī būtu sapulcējušās, lai vienotos Tēva godināšanā. Es redzu pat vismazākos darbus, kas paveikti Man, 

Es dzirdu Savu radību balsi, kad tās Mani piesauc, un slavas dziesmu tiem, kas Mani slavē. 

19 Visā, kas radīts, ir dzīvība un jūtīgums. Patiesi, es jums saku, ka pat akmeņi jūt Dievišķo 

pieskārienu. Visas radības atrod sevī atspirdzinājumu, kas ir tāpat, it kā tās atrastu atspirdzinājumu Manā 

Dievišķībā. 

20 Karaliskā zvaigzne ir tēva tēls, kurš saviem bērniem dāvā dzīvību, enerģiju, siltumu un gaismu. 

21 Zeme ir kā māte, kuras dzemde ir neizsmeļams maiguma avots. Viņai ir apmetnis, kas pasargā 

bāreņus, krūts, kas baro, un silts un ērts patvērums viņas bērniem. Viņas apslēptie dārgumi ir atklājuši 

vīriešiem savus lielos noslēpumus, un viņas sejā vienmēr ir atspoguļojies šķīstums un skaistums. 

22 Gads, kas ir pagājis, bija pilns pārbaudījumu - gads, kurā dievišķais taisnīgums bija jūtams katrā 

cilvēciskā būtnē. Kas neiztukšoja rūgtuma kausu? 

23 Cik daudz mīļoto būtņu pameta šo zemi, lai aizbēgtu uz aizsauli, jo tās aicināja Garīgā Dzīve. 

Sirdis beidzot izlēja kristāldzidru ūdeni un uz veco tempļiem parādījās daudz baltu matiņu. Tomēr bija arī 

prieki: pasaulē nāca jauni bērni ar savu nevainības vēsti, slimie atguva veselību, un daži no jums, kas bija 

pamesti, redzēja atgriežamies mīļoto cilvēku. 

24 Jūs klausāties Mani ar prieku savā garā un lūdzat, lai Es paceltu noslēpumaino plīvuru, kas apņem 

Jauno gadu, kurš jums šķiet kā ceļš, kas jums jānoiet. Bet es jums saku: dariet arī turpmāk to, ko esat 

darījuši pagātnē. Klausieties Mani šodien, kad Mana Vārda būtība joprojām izplūst pār jums kā Glābēja 

asinis, kas reiz ieplūda katrā dvēselē. 

25 Pagāja gads, cilvēki, bet karš neatrada beigas. Cilvēki nesamierinājās, varenie līderi nespieda rokas 

kā miera zīmi. Tieši šajā brīdī, kad jūs garīgi atspirdzināties kopībā ar Manu Dievišķo Garu, tiek 

iznīcinātas dzīvības, pieaug bāreņu un atraitņu skaits, un uz zemes turpina plūst asinis un apūdeņo to, 

cilvēku asinis, kas ir Manas asinis. 

26 Es atkal ieliku mieru cilvēku sirdīs un piešķiršu viņiem nedaudz vairāk laika, lai viņi varētu 

sasniegt šo augstāko gara labumu. Bet, ja viņi neizmantos šo iespēju, viņu ciešanas un rūgtums 

palielināsies. 

27 Gādājiet par mieru caur savu atjaunošanos, caur lūgšanu un Manas mācības praktizēšanu. Dariet 

darbus, kas ir cienīgi jūsu garam, kā arī Manam. Ir pienācis laiks jums sevi novērtēt nedaudz augstāk, 

piešķirt patiesu vērtību tam, ko Es esmu ielicis cilvēkā - garam. 

28 Kad būsiet ieguvuši patiesas zināšanas par savu vērtību, nekļūstiet iedomīgi. Apzinieties, ka esat 

tikai mirstīgie, ka esat Manu dievišķo padomu vēstneši un instrumenti. 

29 Neviens nav dzimis nejauši, neviens nav radīts nejauši. Saprotiet Mani, un jūs sapratīsiet, ka 

neviens nav brīvs savā dzīves ceļā, ka ir likums, kas vada un regulē visus likteņus. 

30 Runāsim viens ar otru, Mani bērni, runāsim ar Skolotāju! Es jūs neapgrēcināšu, bet svētīšu, un, kā 

Es sāku Savu mācību runu, tā Es to arī beigšu jūsu vidū, jūs glāstot. 
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31 Pastāstiet Man savas ciešanas klusībā, uzticiet Man savas ilgas. Lai gan es visu zinu, es gribu, lai 

jūs pamazām iemācītos formulēt savu lūgšanu, līdz esat gatavi īstenot sava gara pilnīgu sadraudzību ar 

Tēvu. 

32 Vecie vīrieši, jaunieši un jaunavas, bērni un vecāki: Lūdziet, un jums tiks dots. Es esmu taisnības 

un mīlestības avots un parādīšu jums ceļu dzīvē, ko izgaismos Mana gaisma. 

33 Ko jūs lūdzat no Manis par zemi, kas jūs pasargā? Ko jūs jūtat pret visām Tēva radībām? Dzīvojiet 

harmonijā ar visām būtnēm, jo patiesībā jūs visi esat brāļi un māsas Manā priekšā. Svētīsi visas radītās 

lietas, un tu svētīsi Mani. 

34 Es redzu, ka jūs baidāties no nākotnes, jo kara ēna un tā rēkoņa atbalsis jūs sasniedz, jo visur draud 

bads, mēris un postījumi. Bet no kā jūs varat baidīties, ja jūsu dvēselē ir Mana gaisma? Vai Es neesmu jūs 

aicinājis par savas lietas kareivjiem? Atstājiet bailes tiem, kam nav ticības, tiem, kas Mani noliedz. 

35 Daudzas nelaimes piemeklēs cilvēci, bet caur tām viņi iepazīs Manu Vārdu un Manu Darbu. 

36 Es vēlos, lai jūsu sirds paliktu jūtīga pret sāpēm, pret trūkumcietējiem, izsalkušajiem, slimajiem, 

lai tā būtu kā Jaunās Jeruzalemes slieksnis, kur pulcējas Dieva tauta, kas ir cilvēce. 

37 Sestais zīmogs ir atraisīts, un līdz ar to jūs esat dzirdējuši Manu Vārdu caur cilvēka intelekta 

orgānu, kas jūsu vidū ir bijis likums, atklāsme un pravietojums. Es jums dodu vēl septiņus gadus, kuros jūs 

dzirdēsiet Mani šādā formā - septiņus gadus, kuros garīgā pasaule joprojām sūtīs savus vēstījumus caur to 

cilvēku smadzenēm, kuri tai ir izvēlēti, un par šiem gadiem jums būs jāatskaitās Tēvam 1950. gada pēdējā 

dienā, kas jums būs tiesas diena, kad jūs dzirdēsiet Mani pēdējo reizi runājam ar jums no Jaunās Ciānas 

kalna. 

38 Es ierakstu šos vārdus jūsu sirdī un sirdsapziņā, jo vēlos, lai tie jums paliktu neaizmirstami. 

39 Neaizmirstiet to, ko esat dzirdējuši no Dievišķā Skolotāja, nedz to, ko esat dzirdējuši no Marijas, 

Visuma Mātes, un to, ko esat dzirdējuši no Elijas, Trešās Ēras vēstneša, kurš jūs kā gans pulcēja Manas 

Mīlestības jūgā. 

40 Jūs esat baudījuši daudzas labvēlības, bet tās beigsies, jo jums ir pienācis laiks uzticīgi strādāt 

šķīstībā saskaņā ar Manu likumu. 

41 Kad kalpojat Man, nemeklējiet nekādu personīgu labumu. Kalpojiet Man no mīlestības, nedomājot 

par atalgojumu vai atlīdzību, kas jūs sagaida. Domājiet par tiem, kas cieš, par tiem, kas ir krituši, par tiem, 

kas neredz gaismu un neatpazīst ceļu, un ar mīlošu sirdi dodiet viņiem Manus norādījumus. Vadi viņus pie 

Manis un neuztraucies, ja viņi sasniedz galamērķi pirms tevis. Esiet "pēdējie", apzinoties savu uzdevumu, 

jo Es zinu, kā jūs gaidīt, jo jūs visi Mani sasniegsiet. 

42 Cilvēki, es jums dāvāju jaunu gadu, lai cīnītos. Virs kara, iznīcības un nāves kā miera apmetnis 

izklāsies debesu zilums. Es rotāšu zemes virsmu ar ziediem, tur būs liepu gaiss, kas būs kā mīlestības 

dāvana. Visu dzīvo būtņu mātes dzemde būs auglīga, un viņu pārpilnība dos jums labumu. Es apgaismoju 

cilvēka saprātu, lai tas atklātu jaunas attīstības iespējas dabā Manu bērnu labā. Es svētīju jūru, lai tās dzīlēs 

dzīvojošās būtnes vairojas un lai cilvēki pēc kara necieš badu. Es bruģēju jaunus ceļus, lai dažādas rases 

iepazītu un pieņemtu viena otru. 

43 Lai pavasaris nāk pie jums kā miera un cerības, izlīguma un piedošanas dāvana starp cilvēkiem. 

44 Vasara ar savu saules uguni izdedzinās daudzus novadus un tuksnešus, kurus šķērsojuši cilvēki 

nogrims un lūgs Jehovu par žēlastību. Tie, kas Mani bija aizmirsuši, atkal Mani atcerēsies. Un zinātnieki 

būs neizpratnē šo parādību priekšā, bet sirds dziļumos viņi dzirdēs Manu balsi, kas viņiem liks attīrīt savu 

rīcību un domāšanu, lai ieietu gudrības ceļā. 

45 Rudens dos man to, kas apstrādā zemi, ražu, un šī raža būs bagātīga, jo dažas tautas atgriezīsies pie 

miera un atkal ņems rokās darba rīkus. 

46 Svētības gulēs uz sēklu, jo bērni un sievietes apstrādās zemi, kamēr nebūs vīriešu. Tās rokas, kas 

noliks ieročus un paņems arklu, būs svētītas, tāpat arī tie, kas bija ienaidnieki, un pēc tam apskaus viens 

otru kā brāļi, jo debesu maize nokritīs kā manna tuksnesī. 

47 Pienāks ziema, un tās sniegs būs attīrīšanās simbols. 

48 Viss ir sagatavots. Vērojiet un lūdzieties, strādnieki. Es svētīju arī rokas, kas aprūpē slimniekus, 

lūpas, kas ar mīlestību runā Manu Vārdu, acis, kas uzvar miegu un vēro neizārstējami slimo galvu, sirdi, 

kas pukst cietušā labā, jo viņi ir Gara instrumenti, kas spēj pacelties lūgšanā par cilvēkiem. 
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49 Es gribu, lai jūsu sirdis sāk pukstēt jaunai dzīvei, jo es tās uzskatu par mirušām ticībai, cerībai un 

mīlestībai. 

50 Es esmu vienīgais Tiesnesis, kas var tiesāt dvēseles, un tomēr Es jūs neuzskatu par apsūdzētajiem, 

bet par bērniem un mācekļiem. 

51 Ļaujiet Man būt starp jums kā Tēvam. Vai jūs novērtējat vārda vērtību, ko Es jums dodu, vai arī 

vēlaties, lai Es būtu jūsu tiesnesis? Vai jūs vēlaties, lai Es darītu Manu taisnību jūtamu ne tikai vārdos, bet 

arī jūsu dzīvē, lai jūs pamostos un ticētu Man? 

52 Jūs ne vienmēr esat labi sējuši sēklu, ko Es jums uzticu šajā laikā, un redziet, tāpēc jūs neesat 

novākuši tādu ražu, kādu gaidījāt. Taču neatlaidiet cīņu šī iemesla dēļ, saprotiet, ka, pat ja reizēm tas ir 

jūsu asaru iemesls, arī tas ir taisnība, ka jūsu dvēseles miers ir balstīts šajā pienākuma pildīšanā. 

53 Es negribu redzēt šo tautu raudam uz zemes ceļiem un sūdzamies par ceļa nelīdzenumiem. 

54 Visos laikos Es esmu jūs ievirzījis ceļā, kas ved uz tām mājām, kur Es jūs gaidu. Nebaidieties 

atrast tās durvis aizvērtas. To sasniedz tikai tas, kurš ir mērojis visu ceļu. 

55 Jūs parādiet Man savu sirdi, un Es no tās kā no klēts savāku labo sēklu, bet nevērtīgo atstāju, lai 

jūs to iznīcinātu. 

56 Jūs vairs nebarosieties ar nepilnīgām vai negodīgām pielūgsmes darbībām: Tagad jūs esat Trešajā 

laikmetā. Kas praktizē Manu mācību, kā Es jums to dodu, tas darīs Manu gribu, un, kas dara Tēva gribu, 

tas atradīs pestīšanu. 

57 Es jums vienmēr esmu devis lieliskus pierādījumus par Savu mīlestību. Es jums esmu devis iespēju 

nākt pie Manis. Taču jūs nekad neesat Man paklausījuši un esat devuši priekšroku pasaules sāpēm ar tās 

pārejošajām baudām, nevis Mana Likuma izpildei, kas jums dod patiesu mieru. 

58 Ja Es nāktu pie jums tikai kā tiesnesis, Es jūs biedētu, bet starp Manu taisnību un cilvēkiem 

vienmēr ir krusts, un tādēļ no Manis vienmēr nāk tikai mīlestības un piedošanas vārdi. 

59 Cik daudz Es esmu jums palīdzējis šajā pasaulē, lai jūs nenožēloti nenožēloti, kad nāksiet pie 

tiesneša kā garīga būtne! 

60 Jūs esat tie paši, kas kopā ar Mozu šķērsoja tuksnesi, tie paši, kas sekoja Jēzum cauri Jūdejā, un 

joprojām šajā laikā jūs prasāt brīnumus, lai ticētu, vai lūdzat zemes labumus, it kā jūs nezinātu sava likteņa 

galīgo mērķi. 

61 Neļaujiet šai izpausmei kļūt par ikdienišķu parādību, jo tad jūs zaudēsiet cieņu un ticību, kas jums 

pret to būtu jāizrāda. Jo kādu labumu jūs varat gūt no tā, ja jūsu gars ir prombūtnē un prāts ir izkliedēts? 

62 Manā Dievišķībā dzīvo aizbildnieciskā mīlestība; tā ir Marija. Cik daudz siržu, kas bija slēgtas 

ticībai, caur viņu ir atvērtas grēku nožēlai un mīlestībai! Viņas mātišķā būtība ir klātesoša visā radībā, to 

izjūt visi, un tomēr daži to noliedz ar atvērtām acīm. 

63 Jūs būsiet nenogurstoši Manu atklāsmju sējēji, lai pasaule saprastu un sasniegtu augšupejošu 

attīstību un gaismu. 

64 Pirms Manas aiziešanas Es bruģēšu ceļus, pa kuriem jums jāiet. Jūs nezināt, ko Es esmu nolēmis 

attiecībā uz pēdējiem Manas parādīšanās gadiem. Es jūs gatavoju, jo tajās dienās nāks lieli pārbaudījumi. 

Es novēršu no jūsu vidus visus viltojumus, ko esat nodarījuši Manai Doktrīnai, lai jūs varētu atzīt Manu 

Darbu visā tā tīrībā. 

65 Uzmanieties, cilvēki, jo pēc Manas aiziešanas daži parādīsies un liks jums ticēt, ka Es turpinu 

izpausties caur cilvēka saprašanas orgānu. Es daru jūs modrus un sagatavoju jūsu sirdis, lai, pazīstot Manu 

Būtību un šī augļa garšu, tās neļautos maldinātāju vilinājumam. Bet, ja jūs nesagatavosieties šiem laikiem 

un pazaudēsiet to, ko Es jums esmu devis, kā jūs atšķirsiet patiesību no meliem? 

66 Neuzņemieties kaitīgu ietekmi, kas var atņemt jums Manis dotajām zināšanām un gaismai to 

spēku, jo tad jūs nonāktu tādā pašā ļaunumā kā tie, kas Mani nodos. Dienu pēc dienas man jūs jābrīdina, 

lai jūs dzīvotu modri un nevilcinātos. Daudzi no jums raudās par Manu aiziešanu un neatradīs 

mierinājumu. Jūs ilgojaties pēc laika, kad Es atklāju Sevi caur cilvēka saprašanas orgānu. Bet tajos brīžos, 

kad jūs lūgsieties, Es jūs apgaismoju un atgādināšu jums par visu žēlastību un dāvanām, ko Es jums esmu 

dāvājis, lai jūs nejustos vientuļi un pamesti, bet, zinot, ka Es esmu tuvu saviem mācekļiem, dotos ceļā ar 

savu mantojumu un nopelnītu nopelnus ar mīlestības darbiem pret savu līdzcilvēku. 

67 Izmantojiet šo mācību laiku. Ņemiet vērā, ka jūsu valstī valda miers, kamēr citas tautas plēšas savā 

starpā. Jums ir jāsaprot, ka jūsu tautā ir jārada miera atmosfēra, lai ikviens ārzemnieks, kas ierodas pie 
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jums, varētu atpūsties un rast mierinājumu jūsu vidū, un, atgriežoties, viņš justos apgaismots ar labām 

domām un iedvesmots ar cēlu nodomu. 

68 Tagad no tautām iznāks cilvēki, kas ir stipri labestībā un pilni gaismas. Viņi liks atzīt savas kļūdas 

un aplamības visiem tiem, kas nākuši pasaulē ar lielu misiju un to nav izpildījuši. 

69 Tuvojas arī laiks, kad tautās uzlies epidēmijas un iznīcinās iedzīvotājus. 

70 Šajā dienā es jums lūdzu: Ja Es jūs sūtītu uz šīm zemēm un teiktu jums: šķērsojiet jūras un ieejiet 

sāpju un posta pilsētās, vai jūs, Mani bērni, to darītu? 

71 Aiz nāves visus gaida dzīvība, bet kas ir tie, kas dodas un nes pilienu balzama un gaismas vārdu 

tiem, kas šajā dzīvē vēl var pacelties uz patiesību? Tie būs Mani mācekļi. 

72 Daudzi cilvēki redzēs Manas izpausmes noslēpumus, kas jau ir noskaidroti šajā pasaulē, bet citiem 

būs jāieiet garīgajā pasaulē, lai ieraudzītu patiesību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Informācija par saturu  
Verša nr. 

Instrukcija 83 

Doktrīna par garu stāv virs  

izglītotas reliģijas 

Materiālisms aizmirst, ka gars 

6 

būtiska cilvēka būtības daļa ir 

Pašreizējie notikumi ir aprakstīti praviešu un Kristus caur 

Viņa 

9 

Runājot caurules prognozēts 20 

Svētās Komūnijas nozīme 

Vēstnešos Jānis Kristītājs un Elija 

25 

tas pats gars darbojās 

Cilvēkam ir jāapzinās, ka viņš vai viņa ir tagadne. 

39 

Dieva sevī 

Instrukcija 84 

Uz šīs cilvēces drupām tiks radīta jauna pasaule. 

51 

jābūvē 

Dabas spēki tiks atraisīti 

5 

un veikt attīrīšanas darbu Mums ir ideja 

par Dievu caur rituāliem 

7 

un attēli ierobežoti un izkropļoti 12 

Dieva priekšā nav svešinieku vai svešzemnieku 

Smagā prasība: piedod, tā vietā, lai būtu 

20 

aizstāvams 

Šajā gaismas laikā spēks 

28 

Eclipse active 

Pēdējā cīņa starp gaismu un 

43 

Ļaunums tuvojas 44 

Mums ir jāapvieno garīgais likums ar materiālo likumu.  

 Saskaņot48 

Paskaidrojumi par to, kas ir ļaunuma spēks56-57 

Instrukcija 85 

 Katra sirsnīga lūgšana sasniedz Dievu1-3 

Izraēla nav rase, bet gan garīga tauta, 

 izkaisīti pa visu zemi10-14 

Patiesa lūgšana ir lūgšana no gara uz garu, bez 

 materiālo Dieva tēlu mūsu acu priekšā ....  16-18 

Dievišķo norakstu apstiprināšana 

 Atklāsmes22-24 

Nelaimīgo dvēseļu skumjais liktenis, kam joprojām jādzīvo 
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Materiāls, kas saistīts ar nākšanu nākamajā dzīvē68 

Instrukcija 86 

Garīgā Izraēla un tās attiecības ar ebrejiem pēc 

 miesa12 

Ziemassvētki27-30 

Šis laikmets tiks saukts par "Gara laikmetu "31  Tikai Dievs zina, kādi ir šodien izklīdušie gari, kas 

agrākos laikos bija saistīti ar jūdu tautu ar asinsradniecības saitēm. 

 tika savienoti33 

Kristus garīgā atgriešanās nenotika slepeni, 

 bet to pavadīja pazīmes35 

 Nav nekā lielāka par mūsu garu bez Dieva68 

Lai šī pasaule atkal nāktu pie prāta. 

 lielas sāpes neizbēgamas  71 

Instrukcija 87 

 Vārda "Izraēla" nozīme  1-2 

Gan gaismas gari, gan būtnes no 

 Tumsa pilda uzdevumus saskaņā ar Dieva gribu3-5 

Zeme tiks "attīrīta", un cilvēks būs 

 Spiritualizēt9-10 

 Meksikas garīgā misija11-12 

 Gatavošanās garīgajai dzīvei15-20 

Garīgajām un materiālajām vērtībām ir sava nozīme27-30 

 Maizes un vīna garīgā nozīme37-38 

Instrukcija 88 

 Mūsu gara diženums un unikalitāte .....  2 

Lai gan daži apšauba, ka pastāv Radītājs-Dievs, 

 saule nekad nav pārstājusi spīdēt pār tiem7. 

Mūsu uzdevums ir veicināt starp cilvēkiem 

lai panāktu patiesu mieru14-15 

Pasaulei ─ un jo īpaši ebrejiem ─ nebūs nekādu  

 gaida jauno Mesiju27 

 Kristus otrā atnākšana notiek Garā28-29 

Iepriekšējo laiku pravieši ir aprakstīti notikumi  
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Paredzams, ka pašreizējā laikā37-39 

 Skaidri paziņojumi par Jēzu un Kristu63 

Instrukcija 89 

 Kas grib man sekot, lai ņem savu krustu1-3 

Garīgais Izraēls ─ garīgo garu armija no 

 Gaisma un miers16-20 

Dievišķā Mīlestība, kas iemiesojusies Jēzū29-35 

Mēs esam pārvērtuši mūsu planētu par asaru ieleju.  

 Pārveidots51-54 

Instrukcija 90 

Jāzepa dzīves salīdzinājums 

 Ēģipte un Jēzus no Nācaretes1-3 

Dievs ir mūsu Radītājs un sagaida no saviem bērniem. 

 Atzīšana un paklausība5-6 

Garīgās Mācības vēstneši savā ceļā atradīs daudz ko. 

 Izbaudiet rūgtumu, bet arī lielus priekus28-31 

Dievišķais Vārds, kas kļuvis par cilvēku ─ jeb Kristus 

 kļuva cilvēks Jēzū otrajā laikā33a 

Dievišķā Mīlestība, ietīta gaismas starā, 

 caur starpnieku33b kļūst par cilvēka vārdu. 

Kristus pārvieto dzīves ainu par Jūdas uz  

dievišķā gaisma37-39 

Cilvēka brīvās gribas augstākais mērķis ir, 

 Izpildīt Dieva gribu41-43 

Instrukcija 91 

Kristus paskaidro šo procesu savos pasludinājumos3-7+13-14. 

Visos laikos caur sagatavotiem cilvēkiem Dievs ir 

 runāts8-12 

Kristus, Dieva Vārds ─ mīlestība un gudrība 

 Dieva27-30  + 32 

Dievs ir vairāk un pārsniedz to, ko mūsu intelekts var 

 var saprast34-36 

Visā pasaulē, spiritualizēti celmlauži in 

 Izskats45-47 
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 Septiņu zīmogu skaidrojumi49-54 

Brīvās gribas ļaunprātīgas izmantošanas laiks tuvojas beigām80 

Instrukcija 92 

Visdārgākais mantojums: Kristus Vārds Viņa 

 Mācības2-3 

 Laba mācekļa īpašības8-10 

Dieva mācības būtība 

 vienmēr ir bijis vienāds26 

Kāpēc Dieva runasvīri nāk no 

 vienkāršie, maz izglītotie cilvēki?  28 

 Dieva gaidas no Viņa bērniem61 

 Dvēseles attīrīšanas ceļš65 

 Patiesības Gara balss tagad ir dzirdama71 

Instrukcija 93 

 Dievišķā Skolotāja mācekļu aprīkošana3-6 

 Dievišķais gaismas stars ir kļuvis par cilvēka vārdu8 

Lai saņemtu un nodotu Dievišķo Vārdu, ir nepieciešams 

 Gars, sirds un prāts ir jāsagatavo15 

Bēdu stundās mums vajadzētu vērst savas domas uz Viņu. 

 sūtīt pēc mierinājuma un palīdzības23-24 

Kristus un Viņa mācība atpestīs cilvēkus 

 un pārveidot; mēs spirituālisti ir tikai palīgi29-30 

Vētras norimšana Galilejas jūrā ─ norāde uz vētraino tagadni un mūsu glābšanu33-37 

 Garīgais Izraēls un tā misija mūsdienās43-47  Cilvēkam jāvadās ne tikai pēc zinātnes un 

cilvēka 

 zināšanas, bet ar mīlestības garu68 

Instrukcija 94 

Kas būs jaunie garīgās mācības apustuļi?  8-11 Dievišķā Skolotāja padoms par izplatīšanu 

 Viņa mācība13-17 

Mums pievienosies arī citas garīgi pamodušās grupas26  Tikai Dievs zina mūsu gara 

noslēpumus un spēkus. 

 un var tos atklāt29 

 Jēzus ciešanas56-80 

Instrukcija 95 

 Priekšnosacījums atbildei uz lūgšanu1 
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Labums no pārbaudījumiem, kas tiek izturēti ar padevību5  + 7 Dievs izmanto nekrietnos kā 

sava taisnīguma instrumentus8 

 Sāpju dziedinošais efekts12  + 56 

Dieva Vārds caur Vārda starpniekiem Neatsaucams 

tikai līdz 1950. gada beigām20 

 Marija, cilvēces garīgā māte21 

 Kristus mācekļiem vajadzētu būt pazemībai32. 

 Mūsu liktenis ir paklausīt Dieva likumiem35. 

Jau uz zemes mēs atradīsim ceļu uz debesu valstību. 

 atpazīt55 

Instrukcija 96 

 Aicinājums uz garīguma uzlabošanu un domas pacelšanu4-5 

Nākamajos reliģiskajos karos, patiesība būs 

 uzvarēt, nevis cilvēks14 

Viens no daudzajiem reinkarnācijas iemesliem17 

 Prāta spējas ir augstākas par intelekta spējām33. 

 Kas ir spirituālisms?  37-38 

 Kristus mums stāsta, kā dzirdēt Viņa balsi47-48 

 Tas ir tiesas laiks49 

Citi reinkarnācijas piemēri 53 + 61 

Cilvēks ir apgānījis zemi ..... 59-60 

Instrukcija 97 

Dievs vienmēr ir parādījis Sevi dažādos veidos. 

 darīts zināms, lai pārbaudītu mūsu ticību9-12 

 Cilvēks ir vislabākais Dievišķās gribas starpnieks14 

 Dievišķais mantojums ─ Viņa mācība22 

Dievs vienmēr ir caur sapratnes spējas 

 ar mums runāja vienkārši cilvēki49 

Reinkarnāciju skaits ir atkarīgs no mūsu garīgās 

 Pilnība uz zemes ab61 

Instrukcija 98 

Ja mēs vēlamies liecināt par savu sekošanu Kristum, 

 mums vispirms ir sevi pilnveidot3 
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 Izmantojot intuīciju, mēs uzzināsim, vai ziņojums ir patiess7. 

Spirituālistu uzdevums un atbildība 

 pēcnācējam19 

Dieva garīgās saiknes dažādie veidi 

 ar cilvēkiem20-23 

Tas ir sprieduma laiks, kad mēs maksājam parādu. 

 must30-32 

Viss cilvēciskais pāriet, tikai Dieva vārds. 

 un Viņa likums paliek mūžīgi39 

Dievišķā Skolotāja pamācības un padomi 

 par mūsu garīgo cīņu45 

Vai mēs pareizi saprotam bausli "Mīliet cits citu"? 

 Saprotat?  50-51 

Dievs vēlas mūs iekarot ar savu mīlestību un 

 nav saliekt caur sāpēm53 

Instrukcija 99 

Gaidot veltīgi reliģisko kopienu par 

 Kristus otrā atnākšana2 

 Mums pašiem ir jāsasniedz mūsu svētlaime9 

 Garīgā Izraēla, tās izcelsme un misija10-15 

Trešās ēras jaunās mācības ir šādas. 

 plašāka nekā Otrā laikmeta24-25 

Līdz brīdim, kad tiek sasniegts dialogs no gara uz 

 

 Gars joprojām iet garām laikam33 

Kas ir mūsu tuvākais un kas ir mūsu 

 Pakalpojums viņam?  51-52 

Jāņa ūdens kristība un Jēzus kristība Garā 

 un to nozīme56-60 

 Cilvēces sākotnējais grēks62 

Instrukcija 100 

 Mans spriedums ir no mīlestības, nevis no atriebības1-3 
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Kāpēc Dievs neaizkavē iejaukšanos no 

 Zinātnieki radīšanā?  6-9 

Mūsu sargeņģeļu palīdzība un mūsu atbildība 

 pret tiem18-24 

 Dieva atklāsmes miega laikā30-31 

Izpirkšana caur Jēzus upurējošo nāvi kļūst efektīva tikai tad. 

 caur mūsu pēctecību71 

Instrukcija 101 

 Pamudinājumi pildīt mūsu garīgos uzdevumus6-9 

Mēs dzīvojam laikos, kad vizitācijas no 

 Dievišķais taisnīgums35 

Iespēja reinkarnācijas ir akts 

 dievišķās mīlestības un taisnīguma37-40 

Pazemība ir viens no tikumiem, kas ir visvairāk 

 būtu jāīsteno55-63 

Instrukcija 102 

Mēs pastāvīgi esam pakļauti kārdinājumiem, 

bet visspēcīgākais ienaidnieks ir mūsos pašos11-12 

Ideāls garīgais dialogs būs tikai 

 sasniegt nākamās paaudzes ....  20 

 Trešās ēras Dieva vārds ir Jaunā Derība28 

Mācību grāmatas publicēšanas misija 

 dievišķā meistara38-39 

 Reinkarnācijas iespēja ir Dieva žēlastība52 

Instrukcija 103 

Dieva tauta nav īpaša rase, bet gan  

 izredzēto garu kopiena8-14 

Dieva tiesas laiks - vienas ēras beigas un jaunas ēras sākums 15-17 

 Praktiski padomi, kā sekot Jēzum28 

Brīnišķīgā forma, kādā Dievs atklāj savas atklāsmes uz 

Cilvēki darīja sevi zināmus37-38 

Tuvojas laiks, kad cilvēki sapratīs, cik svarīgi ir 
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 gara42-43 

Dievišķajam darbam jābūt nevainojamam un bez 

 Rites tiek izplatītas56-58 

Instrukcija 104 

Miers uz zemes nav iespējams bez mīlestības30+1-2 

Cilvēka uzskatu labošana par 

Pirmo reizi par Dievu11-15 

 Dieva drūmais vērtējums par mūsdienu cilvēci33-34 

Aizsaulē ir kas cits nekā tas, ko mēs iedomājamies uz zemes39-41. 

Dievišķā misija garīgajam Izraēlam:  

 lūgties par mieru55-58 

Instrukcija 105 

Spirituālistu atbildība izmantot savas garīgās dāvanas 

 izmantot3-10 

Dieva instrumenti ne tikai parādās vidū 

 Garīgā Izraēla11-14 

Neviens eksāmens nav bezmaksas27 

Garīgi nobriedušam cilvēkam ir vara pār 

 Dabas spēki39-44 

Daudzas tautas sava materiālisma un 

Augstās domas krīt dziļi45-47 

Doktrīna par reinkarnāciju nav jauna, bet pastāv. 

 kopš pirmās reizes52-54 

Instrukcija 106 

Mēs nedrīkstam būt pārāk atkarīgi no zemes 

Izvairīšanās no priekiem un pienākumiem15 

 

 Neviens nav pravietis savā zemē19-20 

 Lūgšanas nozīme32 

 Gara un dvēseles liktenis pēc zemes nāves6-38 

Pamudinājumi vecākiem un bērniem57-59 

Instrukcija 107 
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Apgaismība par nākamo dzīvi1-4+15 

Jauns posms ─ vispirms spriedums, tad miers18-21 

 Patiesības gars un tā darbība24 

Israēla klaiņošana pa tuksnesi uz 

 Apsolītā zeme28-33 

Instrukcija 108 

 Ēlijas varenie uzdevumi trijos laikos9 

Sodomas un Gomoras grēcīgais mantojums rada toksisku 

 Augļi, ar kuriem jācīnās10-16 

Patiesības Gara atnākšana bija 

 Jēzus pareģoja22-23 

 Par Dieva valstību32 

Traucētā harmonija starp garīgo un 

materiālā dzīve ir apjukuma cēlonis 

 dabas spēkos56 

Instrukcija 109 

Cilvēku reakcija uz izskatu 

 Glābējs un Viņa mācība3-6 

Kāpēc Dieva bērnu dzīve bieži vien ir tik daudz. 

 nesaprotami grūti?  11-13 

Noslēpums par dvēseles dabu ir 

tagad tiks pārraidīts ēterā14-16 

 Dievs sagaida, ka Viņa bērni mīlēs viens otru32  + 36 

 Dieva būtības skaidrojums40-41 

Tikai ar patiesu garīgumu mēs varam sasniegt brīnumus. 

 skatīt realised58-59 

Par Jēzus dzimšanu63-64 

Instrukcija 110 

No 144 000 Tā Kunga izvilktajiem 4 

Reinkarnācijas loģisks apstiprinājums 7 

Garīgā un nacionālā Izraēla 8 

Atklāsme par Nikodēmu 13 



 

 

Dievišķās mācības Meksikā 1866-1950 

Literatūra 

 Reichl Verlag, D-56329 St. Goar, tālr.: +49 (0) 6741 1720 

Īstās dzīves grāmata, I, II, III, IV, V, VI sējumi 

Trešā Derība (arī spāņu, angļu, franču un spāņu valodā) 

Meksikas dievišķās atklāsmes (īss ievads) 

Dievišķās atklāsmes par dzīves jautājumiem 

Pravietojumi par Trešo laikmetu 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: +49 (0) 7371 929 

66 42, E-pasts: manfredbaese@gmx.de   

Dievišķā mīlestība, mūsu dzīves un visas esamības izcelsme, būtība un mērķis. 

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Patiesās dzīves grāmata, VII, VIII, IX, X, XI sējums Trešā Derība 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-pasts: info@unicon-

stiftung.de  Ievads "Īstās dzīves grāmatā" (bez maksas). 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Tīmekļa vietnes 

 

www.das-dritte-testament.com  (spāņu, vācu, angļu, franču, vācu valodā)  

www.unicon-stiftung.de    

www.drittetestament.wordpress.com  (daudzvalodu)  

www.tercera-era.net  (spāņu valodā)  

www.144000.net  (daudzvalodu)  
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