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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 

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

E-pasts: a.m.hosta@web.de  
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Ievads 
Kā ievads šim V sējumam lai kalpo 123. pamācības 1.-10. pants, kurā Kristus runā par savu Gara 

darbu: 

1 Mans Vārds neizsmeļami līst pār jums. Es esmu Kristus, kas mājoja starp cilvēkiem Otrajā Laikā 

un kas atkal nāk pie jums, lai liecinātu par Sevi, piepildīdams Savu apsolījumu un Savu Vārdu; toreiz Es ar 

Saviem darbiem apstiprināju Bauslību, ko Tēvs diktēja Mozum, kurš rīkojās ne pēc savas, ne pēc cilvēku 

gribas, bet pēc Mūžīgā gribas; tādēļ Es jums saku: ja Es neatcēlu to, ko runāja Mozus, tad arī tagad 

neatcelšu, ko Es jums mācīju Jēzū. 

2 Es esmu ar jums, jo to Es apsolīju un pasludināju Saviem mācekļiem, kad kādā reizē, kad Mani 

aplenca, viņi šādi jautāja Man: "Skolotāj, Tu teici, ka aiziesi, bet pēc tam atgriezīsies. Sakiet, kad tas 

notiks?" Es redzēju, ka viņu vienkāršība un vēlme pēc zināšanām lika viņiem iedziļināties sava Kunga 

slepenajos nodomos. Tomēr Es ar viņiem mīļi runāju: "Patiesi, nav tālu diena, kad Es atgriezīšos pie 

cilvēkiem," liekot viņiem saprast, ka tad Mana Klātbūtne būs Garā, un tajā pašā laikā pasludinot tiem 

zīmes, kas vēstīs par Manu nākamo atnākšanu. Šīs zīmes būs kari, haoss un lielas ciešanas visā zemē. Bet 

patiesi Es jums saku, ka tieši tāda, haosa vidū, bija Mana atnākšana šajā laikā. Šeit Es esmu, jūs, cilvēki, ar 

gaismas un miera vēsti jūsu dvēselei, no kuras Es tagad izveidoju (garīgo) šķirstu, kurā ieies visi ticīgie 

cilvēki, kas vēlas sevi glābt, un kurā cilvēce varēs atrast patvērumu. Šis šķirsts tiks stingri nostiprināts, 

pateicoties to cilvēku ticībai, cerībai un mīlestībai, kuri Man sekos, un tas garīgi līdzināsies šķirstam, kas 

tika uzticēts Noa, kad dabas spēki bija palaisti vaļā. 

3 Kurā laikā jūs dzīvojat? Padomājiet par to un apzinieties, ka Es jums esmu devis Savu mācību trīs 

laikmetos. Pirmā bija bauslība, otrā - mīlestība, bet trešā, kas ir pašreizējā, atbilst gudrībai. 

4 Vienīgais Gars, kas ir Mans, vienmēr ir bijis ar jums. Bet, ja Es to esmu atklājis trīs dažādos 

posmos, tad atcerieties, ka formas, kurās Es izpaužos visā radībā, ir bezgalīgas un tajā pašā laikā pilnīgas. 

5 n Pirmo reizi jūs iepazināt Tēvu kā Tiesnesi un Likumdevēju. Otrajā Laikā Es padarīju "Savu 

Vārdu" par cilvēku Jēzū, un Viņa Vārds runāja ar dievišķu patiesību. Kristus ir "Vārds", tas pats, kurš 

sacīja cilvēkiem: "Kas pazīst Dēlu, tas pazīst Tēvu". Tagad jūs esat Trešajā Laikā, kurā Es izlieju pār jums 

Savu Gudrību. 

6 Īstenojot Savu apsolījumu, Es esmu atnācis garā, uz simboliskā "mākoņa", ko veido jūsu dvēseles, 

kad tās tiek paceltas pie Manis, un Es būvēju patieso Templi cilvēku sirdīs. 

7 Kad dzirdat Mani caur šiem balss nesējiem, nedomājiet, ka Mans Gars iemājojis šajā mazajā un 

netīrajā ķermenī. Es jau esmu jums teicis, ka tas ir jūsu intelekta orgāns, uz kuru nolaižas Manas gaismas 

stars, kas ir dievišķa iedvesma, kas ir gudrība un mīlestība. 

8 Izprotiet šīs komunikācijas brīnumu un apzinieties, ka caur šo neizglītoto būtņu sapratnes orgānu 

un viņu lūpām nāk vārds, kas apgaismo nezinošos un 

grēciniekam, lai Viņš viņa sirdī iedibina Dieva cienīgu mājvietu un dod viņam ticības atslēgu, kas atver 

vārtus uz gudrību. 

9 Ar bezgalīgu pacietību Es gaidīju laiku, kad jūsu dvēseles attīstība ļaus jums saprast Manu 

komunikāciju caur balss nesēja prāta orgānu, lai sagatavotos pilnīgai savienībai starp Manu Garu un jūsu 

garu. 

10 Tas ir iemesls, kādēļ balss nesējs izrunā Manu Vārdu, nenogurdinot smadzenes un neaizsmacējot 

rīkli. Jo Es esmu Tas, kas kustinu šīs lūpas, lai Mans aicinājums sasniegtu cilvēkus. Es aicinu viņus 

atpūsties dzīvības koka ēnā un ēst mūžīgās dzīvības augļus.  
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Instrukcija 111 
1 Atveriet Man savu siržu durvis, tauta! Es esmu redzējis, kā dzīves pārbaudījumi tevi plosās kā 

vētras vējš; es esmu redzējis, kā slimība iebrūk tavās mājās un tevi pārņem bēda. Es nāku, lai nestu jums 

mieru. 

Ak, mīļotā cilvēce, ja jūs zinātu, cik viegli jūs atrastu savu pestīšanu, ja jums būtu laba griba! Viena 

lūgšana, viena doma, viens vārds būtu pietiekami, lai samierinātu cilvēkus, tautas un nācijas, bet cilvēki 

meklē savu konfliktu atrisinājumu ar citiem līdzekļiem. Daudzu cilvēku devīze ir viss, tikai ne rīkoties kā 

Kristus; viss, tikai ne praktizēt Viņa mācību - un te ir sekas! 

2 Ko jūs varēsiet gaidīt no saviem darbiem, ja tajos nebūs taisnīguma, mīlestības un žēlsirdības? Vai 

tās nav tās mācības, ko jums deva Jēzus? Patiesi, Es jums saku: mīlestība, taisnīgums un žēlsirdība nav 

pretrunā ar jūsu laikmeta dzīvesveidu, tie ir tikumi, kas piemīt garīgi attīstītām būtnēm. 

3 Kad es redzu cilvēkus, kas iesaistīti karos, slepkavojot viens otru par pasaules dārgumiem, es 

nevaru nesalīdzināt cilvēci ar maziem bērniem, kas cīnās par lietām, kurām nav vērtības. Bērni joprojām ir 

cilvēki, kas cīnās par mazliet varas vai mazliet zelta. Ko nozīmē šie īpašumi līdzās tikumiem, kas piemīt 

citiem cilvēkiem? 

4 Cilvēks, kas šķeļ tautas, sējot viņu sirdīs naidu, nav salīdzināms ar to, kurš savu dzīvi velta tam, lai 

sētu visaptverošas brālības sēklas. Tas, kurš rada ciešanas saviem brāļiem, nav salīdzināms ar to, kurš savu 

dzīvi velta tam, lai atvieglotu savu tuvinieku ciešanas.  

5 Katrs cilvēks sapņo par troni uz zemes, lai gan cilvēce jau no pašiem pirmsākumiem ir 

pieredzējusi, cik maz vērts pasaulē ir tronis. 

6 Es jums esmu apsolījis vietu Manā Valstībā, bet ir ļoti maz tādu, kas to ir pieprasījuši, un tas ir 

tāpēc, ka cilvēki nevēlas saprast, ka debesu valstības Karaļa vismazākais padotais ir lielāks par 

visvarenāko zemes monarhu. 

7 Cilvēki vēl ir mazi bērni, bet lielā apciemošana, kas nāks pār viņiem, liks viņiem īsā laikā 

piedzīvot tik daudz, ka viņi drīz pāries no šīs bērnības uz briedumu, un tad, apveltīti ar pieredzes augļiem, 

viņi sauks: "Jēzus, mūsu Tēvs, bija taisns, iesim pie Viņa." 

8 Šajā brīdī uz jums runā Jērs, kas upurēts par jūsu grēkiem, un Viņa vārds ir mīlestība un piedošana. 

Sestajā nodaļā ir atvērta Dievišķās taisnības grāmata, jo Jērs ir atplombējis visus tās zīmogus. 

9 Drīz pienāks 1950. gads, un šī izpausmes forma beigsies, taču Sestais zīmogs netiks aizvērts, bet 

turpinās spīdēt līdz sava laika beigām, kad tiks atraisīts Septītais zīmogs. 

10 Es vēlos, lai cilvēce šajā laikā sagatavotos, lai tad, kad tiks noņemts pēdējais zīmogs, cilvēki būtu 

informēti un gatavi dzirdēt un saprast jauno atklāsmju saturu. Es gribu, lai tautas un cilvēki kļūtu iekšēji 

stipri, lai tie spētu izturēt to dienu rūgtumu. 

11 Tos, kas spēs izturēt to laiku pārbaudījumus, Es saukšu par svētīgiem, un Es viņus atalgošu par 

viņu neatlaidību un ticību Manam spēkam, ieceļot viņus par jaunās cilvēces vecākiem. 

12 Cilvēku grēki tiks izdzēsti, un viss izskatīsies kā jauns. Tīrības un jaunības pilna gaisma izgaismos 

visu radību, cilvēci sagaidīs jauna harmonija, un tad no cilvēku gara pacelsies mīlestības himna savam 

Kungam, ko Viņš tik ilgi gaidījis. 

13 Zemes Māte, kuru jau no agrākajiem laikiem apgānīja viņas bērni, atkal rotāsies ar savām 

skaistākajām svētku drēbēm, un cilvēki vairs nesauks viņu par "asaru ieleju" un nepārvērsīs to par asiņu un 

asaru lauku. Šī pasaule būs kā maza svētnīca visuma vidū, no kuras cilvēki pacels savu garu uz Bezgalību, 

vienojoties pazemībā un mīlestībā pret savu Debesu Tēvu. 

14 Maniem bērniem Mans Likums būs iespiests viņu garā un Mans Vārds viņu sirdī, un, ja agrāk 

cilvēcei bija prieks par ļaunu un prieks par grēku, tad tagad tai nebūs cita ideāla kā labestība, un tā nepazīs 

lielāku prieku kā staigāšana pa Manu ceļu. Taču nedomājiet, ka cilvēks tādēļ atteiksies no zinātnes vai 

civilizācijas un aizies uz (vientuļām) ielejām un kalniem, lai dzīvotu primitīvu dzīvi. Nē, tomēr viņš baudīs 

augļus no zinātnes koka, ko viņš ir tik ieinteresēti kopis, un tad, kad viņa garīgums būs lielāks, arī viņa 

zinātne būs labāka. Bet laika beigās, kad cilvēks būs mērojis visu šo ceļu un no koka noplūcis pēdējo 

augli, viņš sapratīs savu darbu niecīgumu, kas agrāk viņam šķita tik lieli, un viņš sapratīs un sajutīs Garīgo 

Dzīvību, un caur to apbrīnos Radītāja darbu kā nekad agrāk. Caur iedvesmu viņš saņems lielās atklāsmes, 
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un viņa dzīve būs atgriešanās pie vienkāršības, dabiskuma un garīguma. Līdz šai dienai paies vēl kāds 

laiks, bet visi Mani bērni to ieraudzīs. 

15 Tagad jums vajadzētu spert soli uz priekšu, lai jūsu garam nebūtu jāsūdzas, ka esat nodzīvojuši 

neauglīgu dzīvi. 

16 Es jums esmu runājis par nākamajiem laikiem. Mani vārdi jūs neatstumj, jo, patiesi, es jums saku, 

rīt tie atdzīvinās ticību un iedegs cerību daudzu sirdīs. 

17 cilvēcība, man ir vara ar mīlestību iznīcināt jūsu grēku un jūs glābt. Es neapstāsimies, lai skatītos 

uz jūsu traipiem, un pat tad, ja Es jūs atradīšu apmaldījušos pasaules purvā, Es jūs no tā atbrīvos, lai jūs 

kļūtu par Maniem apustuļiem. 

18 Cilvēces vidū dzīvo daļa no simts četrdesmit četriem tūkstošiem, kurus Es esmu iezīmējis. Šie 

Mani kalpi ir izkaisīti pa visu pasauli, pildot uzdevumu lūgties par mieru un strādāt cilvēku brālības labā. 

Viņi viens otru nepazīst, bet - daži intuitīvi, citi - šīs atklāsmes apgaismoti - viņi piepilda savu likteni - 

izgaismot savu brāļu ceļu. 

19 Tie, kurus iezīmē Mana mīlestība, ir daļēji vienkārši cilvēki, bet ir arī tādi, kas pasaulē tiek cienīti. 

Viņus var atpazīt tikai pēc garīguma viņu dzīvē, darbos, domāšanā un dievišķo atklāsmju izpratnē. Viņi 

nav elku pielūdzēji, fanātiķi vai vieglprātīgi. Šķiet, ka viņi nepraktizē nekādu reliģiju, tomēr viņu gars ir 

iekšēji dievbijīgs pret savu Kungu. 

20 Tie, kas ir iezīmēti ar Svētā Gara gaismu, ir kā glābšanas laivas, ir sargi, padomdevēji un aizstāvji. 

Es esmu apveltījis viņus garā ar gaismu, mieru, spēku, dziedinošu balzāmu, ar atslēgām, kas neredzamā 

veidā atver visnegaidītākās durvis, ar ieročiem, lai pārvarētu šķēršļus, kas citiem ir nepārvarami. Nav 

nepieciešams, lai viņi pasaulei parādītu titulus, lai viņu spējas būtu zināmas. Viņi nepazīst nekādas 

zinātnes un ir nabadzīgi ar zemes labumiem, tomēr viņi var darīt daudz laba savā dzīves ceļā. 

21 Starp šiem ļaudīm, kas šeit ir saņēmuši Manu Vārdu, daudzi ir nākuši tikai tādēļ, lai apstiprinātu 

savu misiju, jo ne jau uz zemes viņiem tika dotas garīgās dāvanas vai uzticēta misija. Patiesi, Es jums 

saku: gaisma, kas piemīt katram garam, ir tā, ko tas ir ieguvis savā garajā evolūcijas ceļā. 

22 Svētīgi ir tie, kas pilda savu garīgo uzdevumu, iedvesmoti Manas mīlestības, un svētīgi ir tie, kas 

viņus atdarina, jo viņi sasniegs garīgo briedumu, kāds piemīt viņiem. 

23 Cik reizes Otrajā Laikā vienkāršie cilvēki, kas dzirdēja Jēzus Vārdu, un slimie, kas pie Viņa 

vērsās, mēģināja darīt lielākus brīnumus nekā Mani mācekļi, nepiederot pie Manu apustuļu skaita. 

24 Ar dedzību meklējiet (sava attīstības ceļa) mērķi, visi nāciet pie Manis ticības, žēlsirdības un 

pazemības ceļā, un jūs visi jutīsieties vienlīdz cienīgi savam Tēvam. 

25 Jaunās dienas rītausmā jūsu gars ir vērsies augšup, lai pateiktos Tēvam. 

26 Nāciet atkal mācīties no Manis, jūs, mācekļi un iesācēji, glabājiet Manus Vārdus dziļi sevī, lai 

pārbaudījumu laiki jūs nesat sagaidījuši nesagatavotus. Es nevēlos jūs redzēt kā trauslas laivas bangojošā 

jūrā. 

27 Atjaunošanās ir tas, ko Es lūdzu no Saviem ļaudīm, lai jūs, atbrīvojušies no nelietderības un 

ļaunuma, varētu izmantot Manas mācības un tajā pašā laikā dot pierādījumu, ka tas ir Patiesības Gars, ko 

jūs dzirdat. Apzinieties, ka jums tagad ir jānomazgā šie traipi caur grēku nožēlu un pazemību un ar 

mīlestības darbiem liecināt par Manu patiesību. 

28 Jau sperot pirmos soļus šajā ceļā, izmantojiet patiesību - gan runājot, gan rīkojoties. Meliem trūkst 

dievišķās būtības, tāpēc tie nekad nepārliecinās. 

29 Es šķīstu šos runasvīrus, pirms caur tiem daru Sevi zināmu, lai viņi vienīgie varētu jums pasludināt 

patiesību. Ja rīt vīrieši jūs aizvainos, apšaubot šo Vārdu tāpēc, ka tas ir izplatīts arī caur sieviešu lūpām, 

nebaidieties. Jūs viņiem pateiksiet, ka Es neizvēlos Savus mācekļus pēc dzimuma vai kārtas un ka Manai 

sludināšanai pietiek ar atvērtu prātu un paklausīgām lūpām, lai caur viņiem paustu Savu iedvesmu. 

30 Nebaidieties no tiem, kas jūs meklē, pat ja jūs tos uztverat kā izmeklētājus vai jūsu darbības 

nosodītājus. Vienmēr atpazīstiet tajos dvēseles, kas meklē gaismu. 

31 Kurš varētu nošķirt aitu no Manas barjeras, kas mīl Mani patiesībā? Aiz katra Mana darbinieka 

vienkāršības, paslēpts no cilvēka acīm, slēpjas eņģelis, kas uzrauga katru viņa soli. 
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32 Es jums teicu, ka ar jums cīnīsies un ka, ja vēlaties, lai patiesība spīdētu, jums jābūt drosmīgiem 

cīņā un jāpiedod ikviens apvainojums, kas jums var tikt nodarīts, un ka jūs nedrīkstat ļaut aizvainojumam 

dot jums ieročus, kurus jums nevajadzētu lietot. 

33 Ja pratīsi piedot, bet nelepoties, tu uzvarēsi šajā cīņā. Kad jūs tiksiet pārbaudīti, lūdzieties, un Es 

darīšu pārsteidzošus darbus, kas ir ārpus jebkādas zinātnes, kas liks neticīgo sirdīm drebēt. 

34 Ar to es jau iepriekš vēršu jūsu uzmanību uz pārbaudījumiem, kas jums būs jāizdzīvo. Taču, lai jūs 

netiktu pārsteigts, vienmēr esiet gatavs. 

35 Esiet atvērti Manām iedvesmām un nerīkojieties kā tie, kuru sirdis ir nocietinātas un kuri gaida 

dzīves triecienus, lai labotu savas kļūdas. Es jums saku, ka jūsu vidū ir arī sāpes un nāve, tās arī runā uz 

jums. 

36 Tagad ir pienācis laiks katram garam skaidri apzināties laikmetu, kurā tas atrodas, lai tas varētu 

uzsākt un izpildīt uzdevumu, ko Es tam esmu uzticējis. 

37 cik daudz sāpju tu esi radījis savējiem, bet Es mīlu visus un visiem došu pestīšanas līdzekļus, līdz 

viņi nāks pie Manis. 

38 Elija ir palīdzējis Man Trešās ēras atjaunošanas darbā. Šodien jūs neredzat Viņu iemiesotu kā 

iepriekšējos laikos, kas ceļo pa ceļiem, sagatavojot cilvēku prātus pielūgt Manu Dievišķību. Viņa klātbūtni 

jūs uztverat tikai garā un viņa lielajā cīņā par cilvēces glābšanu. 

39 Es jūs visus gaidu pēc tam, kad būsiet izpildījuši savu uzdevumu, kurā jums ir šis labais Gans kā 

jūsu ceļvedis. 

40 Vai jūs neesat saskatījuši Viņa sirsnību, mīlestību un Viņa upuri par jums visos laikos? Vai jūs 

necelsieties un nepārvarēsiet šķēršļus, lai sasniegtu mērķi, slavējot Eliju un godinot savu Kungu? 

41 Ir rakstīts, ka jūs redzēsiet Mani nākam pie jums ar lielu varenību. Daudzi ir redzējuši Mani ar 

garīgo seju, bet nav spējuši aptvert darbu, ko Es daru cilvēku vidū. Bet, ja tev jautātu: "Ko tu dzirdi un 

kāpēc esi novērsies no pasaules?" Ko tu atbildētu? - Runājiet saskaņā ar patiesību, nenoliedziet to, ko esat 

redzējuši, nedariet kā Pēteris, sakot, ka jūs nezināt šo darbu, jo jūs nevarat noslēpt zīmi, kas ir jūsu garā un 

kas jūs atšķir, nevarat no tās izvairīties. 

42 Es zinu, ka, neskatoties uz pierādījumiem, ko Es jums esmu devis, daudzi no jums novērsīsies no 

Manis, baidoties tikt tiesāti un stāties tiesas priekšā. Bet, ja jūs, kas esat Mani dzirdējuši, klusēsiet, kas 

aizstāvēs Manu lietu? Bet Es mācu tos, kas, nezinādami par Manu mācību, to pētīs, kad tā būs jāvērtē, un 

atzīs to par pareizu, un aizstāvēs (tiesā) Manu tautu. 

43 Ja vēlaties būt Mani darbinieki, jums ir jālīdzinās Man par paraugu un jāpiekrīt pārbaudījumiem, 

kuriem ir jānāk, jo tos esmu paredzējis Es. Bet, kad jūs ieejat šajā laikā, nekļūstiet apjukuši un 

neaizmirstiet, ka Es jums to visu biju paziņojis. Tad jūs atzīsiet Manu spēku un Manu taisnību, un, ja jūs 

šaubījāties par Manu Vārdu, jūs redzēsiet, ka Es esmu jūs sagatavojis tā, lai jūs nebūtu pārsteigti, un šo 

pārbaudījumu vidū jūs atzīsiet Manu bezgalīgo žēlastību un žēlsirdību pret jums. 

44 Jūs esat piedēvējuši lielu spēku cilvēkiem un apšaubījuši Manu. Drīzumā notiks notikumi, kas 

jums pierādīs, ka viss ir pakļauts Manai gribai un viss pakļaujas Maniem likumiem. Es gribu, lai jūs 

minētajā laikā būtu šķīsti, un jūsu vienīgais centiens ir apgaismot savus līdzcilvēkus ar Maniem 

norādījumiem. Padomājiet, ka jūs būtu varējuši padarīt šo pasauli par paradīzi, ja būtu ievērojuši Manus 

likumus. Tava dzīve varēja kļūt par mūžīgu tava Dieva slavināšanu. Taču jūs joprojām varat labot savus 

pārkāpumus un svētīt pastāvīgo iespēju, ko Es jums dodu, lai atgrieztos uz labā ceļa. 

45 Mīliet, lai jūs varētu būt mīlēti. Piedodiet, lai jūs kļūtu piedošanas cienīgi. Esiet gatavi noliekties to 

priekšā, kas ir bijuši jūsu kalpi, lai jūs varētu pārbaudīt savu pazemību. 

46 Esiet Mani kalpi, un Es jūs nekad nepazemināšu. Atcerieties, ka es neesmu nācis kā ķēniņš, nedz 

arī nēsāju scepteri vai kroni. Es esmu jūsu vidū kā pazemības piemērs un vēl vairāk - kā jūsu kalps. 

Lūdziet Mani, un Es jums došu, rīkojieties ar Mani, un Es paklausīšu, lai sniegtu jums vēl vienu Manas 

mīlestības un pazemības pierādījumu. Es tikai lūdzu, lai jūs atzītu Mani un pildītu Manu Voli, un, ja jums 

rodas šķēršļi pienākumu izpildē, lūdzieties un uzveiciet Manā Vārdā, un jūsu nopelni būs lielāki. 

47 Ja jūs nevarat tuvoties cilvēkam, kurš cieš, lai viņu aprūpētu un mierinātu, lūdzieties, un jūsu gars 

viņu sasniegs, un tādā veidā jūs varēsiet pildīt savu svētīgo misiju. Stiprā dēļ nevērīgais saņems palīdzību, 

un taisnīgā dēļ tauta tiks glābta. 
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48 Cik daudz laika ir pagājis kopš dienas, kad Es jums atklāju, ka Mana Valstība ir tuvojusies 

cilvēcei, līdz šai dienai, kad jūs Mani dzirdat, bet jūs neesat ticējuši un neesat paklausījuši Maniem 

vārdiem, un katra diena, kas paiet, jūs tuvinās galam! Ko jūs darīsiet, kad šis periods beigsies un jūs 

nebūsiet izmantojuši iespēju strādāt sava gara labā? Tomēr Es turpinu jums teikt, ka Es jūs gaidu un ka 

Mana pacietība ir bezgalīga. Bet Es gribu, lai jūs Mani saprastu, lai jūs būtu žēlsirdīgi paši pret sevi. 

49 Es esmu jums devis jaunu miesu ar katru zemes dzīvi un apgaismojis jūsu garu, lai jūs varētu sākt 

savu cīņu, un Es jums saku, ka jums nav jābaidās šajā procesā atstāt savas (dvēseles) drēbes gabaliņus vai 

savas sirds gabaliņus, jo tikai šie nopelni atvērs jums vārtus un aizvedīs jūs uz mūžīgajām mājām. 

50 Jūs esat brīnījušies par brīnumiem, ko Es darīju otrajā laikmetā, bet, ja padomāsiet, jūs sapratīsiet, 

ka tie nav pārtraukuši notikt pasaulē - daži materiālā formā, citi cilvēku dvēselēs. 

51 "Nedzirdīgie dzird": tie ir tie, kas, apklusinājuši savas sirdsapziņas balsi, šodien ir ieklausījušies 

Manos vārdos, kuri ir ienākuši viņu sirdīs un pamudinājuši viņus izjust grēku nožēlu un atstāt labus 

lēmumus, un viņu dvēsele tagad ir ceļā uz pestīšanu. 

52 Kļavīgais ir dziedināts un šodien seko Man: Tas ir bērns, kurš, novirzījies no garīgā ceļa, bija 

paralizēts un nevarēja doties Man pretī, un kurš šodien, uzklausījis Manu Vārdu, ir dziedināts un gatavojas 

atbrīvoties no ķēdēm, kas viņu saistīja, lai būtu kopā ar Mani. 

53 Un aklie ir redzējuši: Pēc tumsas un letarģijas, kurā šī cilvēce dzīvoja, bez vēlmes raudzīties tālāk 

par to, kas to ieskauj, Es esmu to apgaismojis ar jaunas dienas gaismu, lai parādītu tai cīņu un 

pārbaudījumu pilno ceļu, kurā Mans Gars dara Sevi zināmu un redzamu, lai jūs visi bez izņēmuma varētu 

Mani atpazīt. 

54 Pat mirušie ir augšāmcēlušies: Cik maz ir to, kas zina, kā palikt žēlastībā un dzīvot vienībā ar 

Mani. Tiem, kas ir "miruši" žēlastībai, es esmu atdevis ticību, cerību, lai pamodinātu viņus jaunai dzīvei, 

kurā viņi ir ieraudzījuši pasauli, pilnu bezgalīgu pārsteigumu, ko viņi nespēj aptvert, un kurā viss ir spēks, 

veselība un miers. 

55 Tie ir tie, kas Mani ir atzinuši šajā laikā, bet Es jums saku: Ja pēc 1950. gada Mans Vārds ir 

apstājies un pie jums tuvojas jauni ļaužu pulki, audziniet tos un māciet tos, kā Es esmu jūs mācījis. Es 

jums dodu lielu varu, lai jūs varētu turpināt iedrošināt jaunticīgo ticību. 

56 Nešaubieties par Manu Vārdu tādēļ, ka Es esmu izmantojis grēcīgus vīriešus un sievietes. Dodiet 

Man taisnu vīru, un Es caur viņu runāšu ar jums. Bet patiesi, patiesi Es jums saku, ka neatrodu starp 

cilvēkiem tīras un nevainojamas dvēseles, un Manam pasludinājumam ir jānotiek šajā laikā, neskatoties uz 

cilvēku materiālismu un nepilnību. Pat ja šīm šeit esošajām būtnēm nav eņģeļu tīrības vai patriarhu 

nevainojamā tikuma, Es tās esmu gatavojis ilgu laiku, Es esmu izvēlējies viņu garu un attīris viņu miesas 

apvalku, un no paaudzes paaudzē viņu senči ir attīrījuši paši sevi. Kas var iedziļināties Manos 

visdziļākajos padomos? Mans Darbs tuvojas noslēgumam, un, kad Es jums došu Savu pēdējo Vārdu, jūs, 

jūs un visi tie, kas meklē Trešo Derību, izmantosiet un barosieties ar tās dievišķo būtību. 

57 Lūgšanu nams nav vienīgā vieta, kur jums vajadzētu pārdomāt un praktizēt Manu mācību, bet gan 

visās vietās. Es ne tikai mācu jums, kā dzīvot šajā pasaulē, bet arī sagatavoju jūs garīgajai dzīvei, kas jūs 

gaida un kurai nav gala. 

58 Vērojiet un lūdzieties, jo jūs nezināt, kurā brīdī Es aicināšu jūsu sirdi, lai dotu tai iedvesmu un 

liktu tai izmantot starp cilvēkiem tās garīgās dāvanas, kuras Es tai esmu piešķīris. 

59 Jūs esat noguruši, ejot dzīves ceļus, un esat daudz cietuši. Atpūtieties Manā namā, sēdieties pie 

Mana galda un dzeriet šo vīnu. Rīt jums jāturpina dzīves ceļš, bet jūs sajutīsiet jaunu spēku visā savā 

būtībā, kas palīdzēs jums sasniegt sava ceļa galīgo mērķi. 

60 Es jums uzticēšu apstrādāt dažas plašas "zemes", un ir svarīgi, lai jums būtu vajadzīgais spēks, lai 

jūs šajā darbā nesalūztu. Katrs no jums būs čakls strādnieks šajā "lauksaimniecības zemē", kur jūs 

mācīsieties sēt, kopt un pļaut, iedrošināti Manas dievišķās mācības. Tā ir žēlastība, ko Es jums piešķiru 

šajā laikā kā visdārgāko iespēju, ko Mana mīlestība jums dod, lai iegūtu nopelnus, kas jūs tuvinātu Man. 

61 Vairs neskrieniet pēc pasaules baudām un vieglprātībām. Sekojiet ideālam, lai padarītu savu dzīvi 

nevainojamu, jo Es jums dāvāšu gandarījumu, kas stimulēs jūsu sirdi visas jūsu dzīves laikā. 

62 Saprotiet, ka pasaulē ir daudz posta un sāpju. Katrā pagriezienā jūs varat atrast tos, kam 

nepieciešams mierinājums, mīlestība, dziedinošs balzāms un taisnīgums. Atveriet savu sirdi visām sāpēm. 
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Kļūstiet līdzjūtīgi, lai spētu sadzirdēt raudātāju raudas, un attīstiet intuīciju, lai spētu just līdzi tiem, kas 

klusē un slēpj savas ciešanas. 

63 Pret nabagiem nerīkojieties kā kungi, jo neviens nedrīkst justies par Dievu, Ķēniņu vai Kungu, ja 

nevēlas redzēt sevi pazemotu to priekšā, kurus viņš pazemojis Manas taisnības dienā. 

64 Nenovērsies no tiem, kas savā izmisumā zaimo pret Mani vai pret tevi. Es dodu jums pilienu Mana 

balzama tiem. 

65 Esiet gatavi piedot ikvienam, kas jūs sāpina tajā, kas jums ir visdārgākais. Patiesi, es jums saku, ka 

katru reizi, kad jūs piešķirsiet patiesu un patiesu piedošanu kādā no šiem pārbaudījumiem, tas būs vēl 

viens posms, ko jūs sasniegsiet savā garīgajā evolūcijas ceļā. 

66 Vai tad jūs jutīsiet aizvainojumu un atteiksiet piedošanu tiem, kas palīdz jums tuvoties Man? Vai 

jūs atteiksieties no garīgā prieka ņemt Mani par paraugu un ļausiet, lai vardarbība aptumšo jūsu 

smadzenes, lai atbildētu uz katru triecienu? 

67 Patiesi, es jums saku, šī cilvēce vēl nepazīst piedošanas spēku un brīnumus, ko tā dara. Kad viņiem 

būs ticība Manam Vārdam, viņi paši pārliecināsies par šo patiesību. 

68 Mīļotā tauta, Es jums atstāju ūdeni, kas remdē slāpes un dziedē katru ļaunumu. 

69 Es nāku meklēt sirdis, lai dzīvotu tajās, lai, dzirdot Manu Vārdu, tās atpazītu savu garīgo misiju. Es 

vēlos, lai jūs iemācītos lūgt, runāt ar savu Debesu Tēvu, atspoguļojot un izjūtot to, ko vēlaties man nodot, 

ar to intimitāti un patiesumu, ar kādu jūs mācīja Jēzus. Bet nedariet tā, kā dara tie, kas ik dienas atkal un 

atkal atkārto: "Lai notiek Tava griba, Kungs, kā debesīs, tā arī virs zemes!" un kas patiesībā nezina, ko 

viņi saka, jo patiesībā viņi nemaz nesakrīt ar Manu gribu! 

70 Ir pienācis laiks, lai cilvēki celtos un īstenotu Manas Dievišķās mācības. Tāpēc Es esmu jūs 

pamudinājis vienkāršot savu dzīvi un atbrīvot savu sirdi no materiālām vēlmēm. 

71 Manas mācības praktizēšana ir atgriešanās pie pagājušo laiku vienkāršās dzīves, bet tajā pašā laikā 

ir solis uz priekšu garīgā izziņas jomā. 

72 Šī laika izredzētie netika izvēlēti nejauši; katram no Maniem bērniem ir dievišķs izvēles iemesls. 

Lai jūs varētu izpildīt uzdevumu, kas jums bija paredzēts vēl pirms nākšanas uz zemes, un lai jums 

palīdzētu to izpildīt, Es jums to daru zināmu ar Savu norādījumu palīdzību. 

73 Vai jūs neesat piedzīvojuši, cik daudz Es esmu jūs pārbaudījis, lai jūsu ticībai dotu tēraudu un 

spēku? Vai jūs nejūtat neremdināmas slāpes sasniegt un iepazīt garīgo? Vai jūs neesat izjutuši apspiestību 

un elpas trūkumu (garīgajā) atmosfērā, kas ieskauj pasauli? Vai jūs nepamanāt, kā bēgat no netīrības, 

nezinot "kāpēc"? Visas šīs pazīmes ir pierādījums tam, ka jums ir dots garīgs uzdevums, kas ir svarīgāks 

par visiem pārējiem uzdevumiem, kurus jūs veicat uz zemes. 

74 Dvēsele vēlas dzīvot, tā tiecas pēc nemirstības, tā vēlas attīrīties un šķīstīties, tā alkst zināšanu un 

slāpst pēc mīlestības. Ļaujiet tai domāt, just un rīkoties, ļaujiet tai izmantot daļu no jūsu rīcībā esošā laika, 

lai tā varētu izpausties tajā un atsvaidzināt sevi ar savu brīvību. 

75 No visa, kas jūs esat šeit, pasaulē, pēc šīs dzīves paliks tikai jūsu dvēsele. Ļaujiet tai uzkrāt 

tikumus un nopelnus un saglabāt tos sevī, lai tad, kad pienāks tās atbrīvošanas stunda, tā nebūtu nabaga 

dvēsele pie Apsolītās zemes vārtiem. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 112 
1 Es esmu garīgā barība, Es esmu visa, kas jums vajadzīgs, īpašnieks, Es esmu gaisma uz jūsu 

attīstības ceļa. 

2 Es vēlos, lai jūs Mani iepazītu. Kādreiz Es biju jūsu vidū kā cilvēks, bet šodien Es nāku garā, lai 

parādītu jums, ka Es patiesi esmu Savos bērnos un varu runāt caur viņu saprašanas orgānu. Nākotnē jūsu 

garu sasniegs tikai Mana iedvesmas gaisma. Bet katrā no formām, ko Es izmantoju, lai uzrunātu jūs, 

vienmēr būs jauna mācība un jauns atklāsmes posms, ko Mans Gars jums atklās, lai jūs varētu Mani labāk 

iepazīt. 

3 No vecuma uz vecumu cilvēki gūst skaidrāku priekšstatu par Mani. Tiem, kas Mani ir iepazinuši 

caur Kristu, ir patiesībai tuvāks priekšstats nekā tiem, kas Mani pazīst tikai caur Mozus likumiem. Dievs, 

kuram cilvēku masas sekoja un paklausīja, baidoties no Viņa taisnības, vēlāk, kad viņu sirdīs sadīgusi 

Kristus mīlestības sēkla, tika meklēts kā Tēvs un kā Skolotājs. 

4 Patiesi es jums saku. Es nesūtu jums sāpes. Vai esat redzējuši, ar kādu mīlestību dārznieks kopj 

savu dārzu? Jūs Man esat kā milzīgs dārzs, kurā Es skatos uz jums kā uz ugunīgām lilijām, rozēm vai 

baltām lilijām. Bet, ja jūsu kausiņi ir slēgti Manas mīlestības rasai, tad ir tikai dabiski, ka jūs jūtaties vāji, 

kad jūs plosās vētras vēji. Tad kāpēc jūs domājat, ka es esmu tas, kas jūs soda? Tā ir kļūda piedēvēt jūsu 

ciešanu un rūgtuma cēloni Man, jo tēvs vēlas tikai savu bērnu laimi. 

5 Kad jūs sapratīsiet, ka neesat harmonijā ar to, kas ir radīts, un ar Maniem Likumiem, jums būs žēl 

vainot Mani par savām nelaimēm, un jūs sapratīsiet, ka sāpes radījāt jūs. 

6 Agrākos laikos, kad cilvēce vēl nebija iepazinusi patieso Dievu, viņi saskatīja dievību katrā dabas 

spēkā. Tāpēc, kad šie spēki tika atraisīti, cilvēki teica, ka tā ir viņu dievu atriebība, neapzinoties, ka viņi 

nevarēja paglābties no atraisīto stihiju iedarbības savu grēku dēļ. 

7 Jūs joprojām saglabājat kaut ko no šīs pārliecības, jo, kad redzat vai dzirdat par zemestrīcēm, 

vētrām vai sērgu, kas skar cilvēkus, pilsētas vai tautas, jūs saucat: "Tas ir Dieva sods." 

8 Šajā laikā Es jums atklāju, ka cilvēkam ir vara pār dabas spēkiem, vara, kuru jūs līdz šim nebijāt 

atklājuši. Es esmu jums mācījis, ka ikviens, kurš lūdzas un dzīvo saskaņā ar Maniem likumiem, var panākt 

paklausību elementārajiem spēkiem un būt uzklausīts dabā. Vai jums tas šķiet pārsteidzoši? Atcerieties, ka 

Jēzus starp Saviem mācīšanas piemēriem jums minēja arī to, kā Viņš pakļāva dabu Savai pavēlei. 

Neaizmirstiet, ka tad, kad Skolotājs ar mācekļiem laivā peldēja pa Galilejas jūru, tā pēkšņi uzpeldēja. 

Redzēdams apustuļu bailes, Viņš izstiepa roku un pavēlēja viļņiem nomierināties, un tie uzreiz paklausīja 

kā paklausīgi kalpi. 

9 Patiesi, Es jums saku, ka jums vēl daudz kas ir jāizpēta un jāizprot no šiem piemēriem, lai saprastu 

Manu jauno mācību. Pietiek, lai jūs ticētu Maniem vārdiem, lai jūs varētu liecināt par ticības spēku, 

piepildot Manu likumu grūtos krīzes brīžos jūsu dzīvē. 

10 Cik priecīgas bija jūsu sirdis, kad jūs lūdzāties kādā no šiem pārbaudījumiem un taustāmi 

piedzīvojāt Manu patiesību. Ar ticību, ar garīgo izaugsmi un pazemību jūs sasniegsiet patieso lūgšanu, kas 

neļaus jums arī turpmāk būt par upuriem mainīgajām zemes likstām. Jo, ja jūs dzīvosiet saskaņā ar 

likumiem, kas regulē jūsu dzīvi, viss, kas jūs ieskauj, būs jūsu rīcībā. Paturiet prātā Manas mācības, kuras 

Es jums ar tik lielu mīlestību pasniedzu caur cilvēka intelekta orgānu. Kad Mans stars iemājo balss nesēja 

prātā, tas kļūst par Vārdu, nezaudējot savu dievišķo nozīmi. Šī gaisma, par kuru Es jums paziņoju otrā 

laikmeta alegorijā, ir bāka, kas vedīs dvēseles uz pestīšanas ostu. Es esmu humanizējis Savu iedvesmu, lai 

jūs, klausoties Mani, saprastu Manu atklāsmju saturu un veidu, kā īstenot Manu mācību praksē. Rīt, kad 

beigsies šī saikne ar jums, Mana gaisma turpinās apgaismot cilvēku garu. 

11 Ja tajās dienās Dieva Dēla asinis tika izlietas par visiem, tad tagad tā būs Mana Gara gaisma, kas 

nolaidīsies pār visu miesu un katru garu. 

12 Katra cilvēka dziļumos ir dzirdams zvana zvans, kas neļauj aizmigt. Tā ir Mana balss, kas jūs 

aicina un aicina uz lūgšanu, pārdomām un kontemplāciju. Vieni, dzirdot šo aicinājumu, apstājas un dodas 

tam pretī; citi šai balsij pretojas, ļaujot izpausties savas materiālās dabas cietajam apvalkam. Tāpēc, kamēr 

vieni steidzas atmodināt patieso dzīvi, citi ir slinkumaini. 

13 Cik daudzi no jums, kas esat piedzīvojuši žēlastību, uzklausot Manu Vārdu, savā sirdī esat Man 

teikuši: "Kungs, kāpēc Tu tik ilgi kavējies ar atgriešanos pasaulē?" - Uz to es jums saku: Man viss šis laiks 
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ir nozīmējis tikai mirkli. Es jums varu teikt, ka no brīža, kad Es jums devu Savu pēdējo vārdu Golgātā, 

līdz dienai, kad Es jums devu Savu pirmo mācību vārdu šajā laikmetā, Man nav pagājis neviens laiks. 

Laika sprīdis starp Manu aiziešanu tajā laikmetā un Manu ierašanos šajā laikmetā bija tik īss, ka Es to 

pielīdzinu pērkona zibeņa gaismai, kas mirgo austrumos un izdziest rietumos. 

14 Dažkārt cilvēki uzskata sevi par Manis tik necienīgiem, ka nesaprot, ka Es viņus varu tik ļoti mīlēt; 

un, kad viņi ir samierinājušies ar to, ka dzīvo tālu no sava Tēva, viņi iekārto dzīvi pēc savas iztēles, rada 

savus likumus un reliģijas. Tāpēc viņu pārsteigums ir liels, kad viņi piedzīvo Manu atnākšanu. Tad viņi 

sev jautā: "Patiesībā, vai mūsu Tēvs tik ļoti mūs mīl, ka Viņš meklē veidu, kā ar mums sazināties šādā 

veidā?" 

15 Jūs, cilvēku bērni, Es jums varu tikai teikt, ka Es neļauju pazust tam, kas ir Mans, - un jūs esat 

Mani. Es tevi mīlēju, pirms tu esi bijis, un es tevi mīlēšu mūžīgi. 

16 Ja esat kavējuši atgriešanos pie Manis un ceļā saskārušies ar daudzām nelaimēm, tas nenozīmē, ka 

jūsu grēku dēļ Mana mīlestība ir mazinājusies. Mana balss caur jūsu sirdsapziņu patiesībā vienmēr ir 

mudinājusi jūs nākt pie Manis pa patiesības ceļu. Es esmu vārti, kas ir atvērti visu mūžību, aicinot jūs ieiet 

Manā svētnīcā, kur ir jūsu mantojums. 

17 Mana mācība jums ir devusi norādījumus, lai pārkāpumus pārvērstu labos darbos. Esiet 

pārliecināti, ka ikviens, kurš uzņemsies sava Kunga krustu un sekos Viņam, drīz sajutīs savas dvēseles 

pacēlumu. 

18 Šī nav pēdējā mācība, kas izgaismo Trešo laikmetu. Garīgajam nav gala; Mans Likums tagad spīd 

visās sirdsapziņās kā dievišķa saule. Stagnācija vai pagrimums ir raksturīgs tikai cilvēkiem, un tas vienmēr 

ir netikumu, vājību vai kaislību izlaidības rezultāts. Ja cilvēce reiz būs veidojusi savu dzīvi uz garīgiem 

pamatiem un nesusi sevī mūžības ideālu, ko Mana Mācība jums iedvesmo, tā būs atradusi ceļu uz progresu 

un pilnību, un nekad vairs nenovirzīsies no sava attīstības ceļa. 

19 Ja Es esmu devis jūsu garam vienu sēklu, lai to sētu, tad tam būs jāatdod Man simts sēklu. Vai jūs 

neesat redzējuši sēklu vairošanos uz zemes? Dariet to pašu ar viņiem! Es radīju tikai pa vienai sēklai no 

katras sugas, un redziet, kā tās nemitīgi vairojas. 

20 Mīļotie bērni, vai jūs domājat, ka Man ir jāatgriežas pasaulē, lai vēlreiz izlietas Manas asinis, lai 

jūs saprastu Manu mīlestību? Nē, šis pierādījums vairs nav vajadzīgs, jo tagad pietiek katru dienu dažus 

mirkļus lūgties un meditēt, un Mana gaisma jau atsvaidzinoši caurstrāvo jūsu dvēseli. Šī gaisma būs 

Skolotāja gaisma, tā būs Mana balss, kas jums atklās daudzas mācības, kuras jūs nezināt, bet kuras jums ir 

jāzina, lai jūs varētu dzīvot pilnīgās zināšanās Trešajā Ērā, Gaismas un Garīguma Ērā. 

21 Tajos Otrajos laikos cilvēki vairāk meklēja Mani kā Ārstu, nevis kā Skolotāju, jo cilvēki vienmēr ir 

uzskatījuši, ka ķermeņa sāpes ir lielākas nekā dvēseles sāpes. Jēzus bija gatavs un ļāva slimajiem vērsties 

pie Viņa. Viņš zināja, ka šīs sāpes ir veids, kā pievērst cilvēkus Viņa Vārda gaismai. 

22 Kad aklie atkal redzēja un trūcīgie tika attīrīti, kad klibi pameta nometni un apsēstie tika atbrīvoti 

no (ārpasaules) ietekmes un apsēstības, viņi bija dzīvi liecinieki tam, ka Jēzus bija Ārsts. 

23 Ilgu laiku cilvēki mani lūdza, lai es Viņu meklēju, pat tad, kad Es vairs nebiju ar viņiem šajā 

pasaulē. Bet mūsdienās, kad pie tavas gultas nāk ārsts un tu viņam uzticies un uzticēsi savu dzīvību viņa 

zinātnei, tu aizmirsīsi, ka abu dzīvība ir atkarīga no Manis. Šobrīd jūs aizmirsāt lūgt savu Tēvu, lai Viņš 

izlūgtos apgaismību zinātnes cilvēkam un dziedinošu balzāmu jūsu ciešanām. Tā vietā, lai šī slimnieku 

istaba piepildītos ar gaismu un caurstrāvojas ar spēku un cerību, tā paliek skumja un drūma, jo trūkst 

garīguma. 

24 Kad jūs atkal meklēsiet Mani ar tādu ticību, ar kādu pie Manis vērsās otrās ēras slimnieki? Man 

jums jāsaka, ka Es ilgojos pēc jūsu ticības un ka, ja jūs uzticēsieties Man, jūs iegūsiet tiesības uz lielajiem 

brīnumiem, kurus Es jums esmu sagatavojis. 

25 Es nenoliedzu zinātniekiem Savu atzinību, jo Es esmu devis viņiem uzdevumu, ko viņi veic. Taču 

daudziem no viņiem ir pietrūcis lūgšanas, mīlestības un gara pacēluma, lai kļūtu par īstiem cilvēku 

ārstiem. 

26 Arī Es vēl uzrunāšu viņus, bet Mana balss viņiem nozīmēs spriedumu, kad viņi būs liecinieki tam, 

kā Mani mācekļi ar garīgiem līdzekļiem dziedina slimniekus, kurus zinātne nav pratusi dziedināt; un tad, 
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kad cilvēki ar savām garīgajām dāvanām dziedinās cits citu, materiālisti atvērs acis šīs atklāsmes priekšā 

un sacīs: "Patiesi, ārpus mūsu zinātnes ir gudrība un spēks, kas ir augstāks par mūsējo". 

27 Jums, cilvēki, es saku, lai jūs neaizmirstat šo dievišķo dāvanu, jo ar tās palīdzību jūs izplatīsiet 

gaismu dvēselēs, sniegsiet mierinājumu cietušajiem un atgriezīsiet daudzus, atbrīvojot viņus no bēdām. 

28 Sāpes ir ceļš, kas ved cilvēkus pie veselības avota, kas esmu Es. Bet vienmēr atcerieties, ka Es 

jums esmu devis pilienu Mana dziedinošā balzama, lai jūs to izmantotu, kad vien kāds klauvē pie jūsu 

durvīm. Vērojiet un lūdzieties, lai šis aicinājums pēc palīdzības vienmēr jūs atrastu gatavus. 

29 Trešās ēras mācekļi, patiesi Es jums saku: tā kā jūs esat saņēmuši Manas jaunās atklāsmes, jums 

būs patiesi un pareizi jāinterpretē iepriekšējo laiku mācību saturs. 

30 Visam, kas jums tajās atklāts, ir dievišķa nozīme, pat ja jums šķiet, ka dažkārt tajās ir runa par 

cilvēka dzīvi. Meklējiet to garīgo saturu, un jūs atklāsiet, ka tās vienmēr parāda jums garīgo dzīvi. 

31 Pārāk daudz neiedziļinieties burtu izpētē, kas ir virspusēja, jo tas var jūs novest pie apjukuma. 

Iedziļinieties Vārda jēgā, un tur jūs atradīsiet patiesību. Pārliecinieties, ka jūsu pārbaude ir vienkārša, jo 

tas ir Mans Vārds, un nepadariet grūti saprotamu to, kas ir skaidrs, skaļš un dabisks. 

32 Lūgšana un garīga kontemplācija ir tas, kas nepieciešams, lai studētu dievišķās mācības. Patiesi Es 

jums saku: kas meklē Manu gaismu šādā veidā, tas drīz to atradīs. Es jau esmu jums parādījis, ka ar 

lūgšanu cilvēks iegūst gudrību. 

33 Māceklis, kurš šādā veidā meklē Manu Vārdu un lūdz padomu savam Skolotājam, vienmēr atradīs 

patiesību un nekad neieslīdēs apjukumā. 

34 Pienāks diena, kad jūsu jūtīgums pret garīgo ļaus jums viegli atklāt garīgo jēgu, kas ietverta katrā 

Vārdā, kurš izriet no Manis. 

35 "Mana valstība nav no šīs pasaules," Es jums teicu Otrajā Laikā, tādēļ Es jums runāju par garīgo 

valstību. "Es esmu Ceļš," Es arī jums teicu, liekot saprast, ka Es jums sagatavoju ceļu, kas jūs aizvedīs, lai 

jūs kopā ar Mani dzīvotu Debesu Mājās. 

36 Cilvēciskajai dzīvei pietika ar Bauslību, ko Es jums devu caur Mozu, bet, lai dzīvotu mūžīgo dzīvi, 

bija nepieciešams, lai Dieva "Vārds" būtu ar jums, lai Viņš sagatavotu jums ceļu uz patieso Paradīzi. Bet, 

tā kā ceļā uz augstajām gaismas, pilnības un mīlestības mājām ir sastaptas lamatas, klintis un kārdinājumi, 

bija nepieciešams, lai ceļiniekam uz ceļa parādītos zvaigzne, bāka, gaismas stars, kas apgaismotu viņa 

soļus. Šī gaisma ir Mana Gara gaisma, kas ir nācis pie jums, lai kliedētu šaubas, neziņu un nedrošību. 

37 Redziet, kā soli pa solim un pamazām Es jums esmu atklājis Gara ceļu no tiem laikiem, kad jūs 

vadīja dabiskais likums, tas ir, sirdsapziņas diktāts, līdz pat šim laikam, kad jūs saņemat garīgo gaismu ar 

iedvesmas palīdzību. 

38 Šī iedvesma ir garā attīstības ceļa auglis, uz kura jūs nevarat apstāties un kurš jums sniegs 

nepieciešamo pilnību, lai jūs varētu gūt vislabākos augļus. 

39 Šodien es jums saku: Sveicināti, nenogurdināmie ceļabiedri uz pilnības ceļa. Nāciet pie Manis visi, 

kas izsalkuši vai slāpst garā, jo ikviens, kas zina, kā uzņemt šo Vārdu un izvilkt no tā būtību, atradīs mieru. 

40 Es svētīju to, kurš ir devies ceļā ar mierīgu un stingru soli, jo viņš nekļūdīsies. Es jūs apgaismoju, 

lai jūs rīkotos kā labi Manas mācības mācekļi. 

41 Laiks, ko Es esmu noteicis šīs pasludināšanas beigām šajā Ērā, būs 1950. gada beigas - tas ir 

piemērots laiks jūsu sagatavošanai. Jo, ja Mans Vārds no jums tiktu atsaukts pirms dienas, kas noteikta tā 

beigām, daudzi no jums novājinātos, un citi atgrieztos pie savām vecajām paražām. Jūsu liktenis ir 

izplānots ar visaugstāko pilnību, un pārbaudījumi, ar kuriem jūs saskaraties, ir motivācija, lai jūs vērstu 

savu prātu augšup un mīlētu Mani. Ja jūsu dzīvē jums ir bijis tikai apmierinājums un materiālo labumu 

pārpilnība, jūs esat apstājušies garīgajā ceļā un attālinājušies no Manis, bet tagad Es jums esmu uzticējis 

jaunu iespēju izpildīt jūsu uzdevumu. Tomēr neaizmirstiet, ka jūsu eksistence uz zemes ir tikai mirklis 

mūžības vidū, un, ja atstāsiet šo mirkli neizmantotu, tad, pamodušies aizsaulē, jūs atpazīsiet, ka jūsu garā 

ir atlikumi un gaismas trūkums. Dvēselei tā būs skumja atmoda, jo tā apzināsies savu nabadzību un 

kailumu, kas radies, neizpildot savu uzdevumu, un tai nāksies izliet asaras par zaudēto laiku, līdz tā attīrīs 

sevi. 

42 Jā, mācekļi, tad viņai būs jāuzņemas izpirkšana, lai apklusinātu sirdsapziņas pārmetumus un 

padarītu sevi cienīgu turpināt savu attīstību. 
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43 Vienmēr ejiet likuma ceļā, un tas jūs aizsargās. 

44 Cik maz ir manu mācekļu un cik daudz ir cilvēces! Taču Es stiprinu tos, kas spējuši uzņemties šo 

misiju un atbildību, jo viņi ir gatavi doties sēt, kad Es viņus aicināšu. Līdz tam viņiem būs kalpa 

paklausība un apustuļa dvēseles spēks. 

45 Kad Mans Vārds vairs nebūs dzirdams tāds, kāds tas ir tagad, un tas vairs nespēs jūs brīdināt, kad 

ienaidnieks tuvosies un netīrie ūdeņi vēlēsies aptumšot kristāldzidro avotu, ko Es jums esmu uzticējis, jūs 

patverieties lūgšanā, un tad jūsu sirdsapziņa jums pateiks, kas jums jādara. Es esmu un vienmēr būšu 

klātesošs sirdsapziņas gaismā. 

46 Jūs jau zināt šī koka augļu garšu, un Es jūs brīdinu, lai jūs nākotnē netiktu pievilti ar viltus 

praviešiem, bet jums arī jāuzmana savi līdzcilvēki, mācot viņiem atšķirt Manas mācības būtību (no citām 

mācībām). Ir rakstīts, ka pēc Manas aiziešanas radīsies viltus pravieši, kas nāks un stāstīs Manai tautai, ka 

viņi ir Mani vēstneši un nāk Manā vārdā, lai turpinātu darbu, ko Es esmu paveicis jūsu vidū. 

47 Bēdas jums, ja jūs paklanīsieties viltus praviešiem un viltus skolotājiem vai pievienosiet Manai 

mācībai vārdus bez garīga satura, jo tad radīsies liels apjukums! Tāpēc es jums atkal un atkal saku: "Esiet 

nomodā un lūdzieties!" 

48 Es esmu pakļāvusi cilvēku diviem likumiem, un Mana griba ir, lai jūs, Mani strādnieki, piepildītu 

abus, lai gara un matērijas savienībā jūs savā dzīvē paveiktu pilnīgus darbus. Katrā no Maniem likumiem 

Es esmu ielicis Savu gudrību un pilnību. Izpildiet abas, jo tās jūs aizvedīs pie Manis. Nemēģiniet dzīvot uz 

zemes tā, it kā jūs jau būtu garīgajā, jo jūs iekritīsiet fanātismā, kas ir viltus spiritualizācija. Tas varētu 

izraisīt jūsu ķermeņa saslimšanu un nogrimšanu kapā pirms laika, jums nepabeidzot savu misiju. Tad 

saprotiet, ka gars ir apveltīts ar augstāku inteliģenci, lai vadītu un pārvaldītu ķermeni. 

49 Šodien jūs dzīvojat šajā cīņas un sāpju ielejā, kur pārbaudījumi ik brīdi jums saka, ka šīs mājas ir 

īslaicīgas, bet viss, ko neesat sasnieguši tagad, jums piederēs rīt. Miers un prieks, kas pasaulē ilgst tikai 

mirkli, garīgajās mājās ir mūžīgs. Tāpēc es jūs aicinu mūžīgā miera un bezgalīgā apmierinājuma valstībā. 

Gatavojieties lielajam ceļojumam, es jūs gaidu. 

50 Mācieties dzirdēt savas sirdsapziņas balsi, un jūs dzirdēsiet Manu balsi, kas runā uz jūsu sirdi. Šī 

iekšējā balss ir jūsu Tēva balss - vienmēr laipna, iedrošinoša un pārliecinoša. 

51 Šodien Es esmu šķērsojis jūsu ceļu, un jūs esat Mani uzņēmuši ar prieku savā garā. Tikšanās starp 

Skolotāju un topošajiem mācekļiem ir bijusi laimīga. 

52 Sektas gatavojas un runā par Manu drīzo atnākšanu. Taču, kad Es pietuvojos viņiem garīgi, viņi 

Mani nejūt, jo viņiem trūkst jūtīguma un viņi netic. Es saku Saviem ļaudīm, ka šajā laikā dižie vīri, 

zinātnieki un priesteri Mani atpazīs un sajutīs tādā formā, kādu Es esmu izvēlējies, lai darītu Sevi zināmu 

šī laikmeta cilvēcei. No viņu vidus Es izraudzīšos tos, kam būs Man jākalpo, jo pēc tam, kad Es viņus 

būšu sagatavojis, Es tos sūtīšu sludināt Manas atklāsmes un mācības šajā laikā. 

53 Es jūs esmu aicinājis pie sava mīlestības galda, pie kura jūs esat baudījuši dievišķo ēdienu - maizi 

un Gara vīnu. Ak, ja vien jūs visi saprastu, kāds ir Gara izsalkums: ar cik lielu mīlestību jūs meklētu 

izsalkušos! Šie mirkļi šeit ir piemiņas stunda jums, Mani jaunie mācekļi. Bet ne Man, kas esmu Mūžīgā 

Klātbūtne. Manas ciešanas un Mana upurējošā nāve turpinās slepenībā, Manas asinis (izlietas) joprojām ir 

svaigas. Bet jūs, kas īslaicīgi atrodaties uz zemes un esat kā atomi mūžībā, atcerieties un kā kaut ko tālu no 

jauna piedzīvojiet ciešanas, ko Skolotājs jums novēlēja kā vislielāko mīlestības liecību. Klausieties Mani 

un mācieties, tā jūs spēsiet mīlēt Manu mācību, kalpot saviem brāļiem un māsām un garīgi pilnveidot sevi. 

Ja jūs tiecaties būt kungi starp cilvēkiem, jums atliek tikai sekot Jēzum. Klausoties Mani, jūs vairs 

nebūsiet nezinoši bērni, kas jautā par visu, jo neko nezina, un jūs kļūsiet par mācekļiem, kas jutīsies Mana 

Gara iedvesmoti, kad atvērs savas lūpas, lai runātu par Maniem norādījumiem. Tad jūsu vārds cilvēku 

jautājumos būs gaisma, kas aizdedzīs ticības lāpu ikvienā sirdī. 

54 Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība, un tādēļ Es nāku pie jums un izlieju Savu mīlestību kausā uz 

šī galda, lai jūs dzertu no tā, līdz jūsu slāpes tiek remdētas. Es neesmu atnācis glābt dažus, bet gan katru 

dvēseli, kurai nepieciešama gaisma. Taču es sagatavoju tikai dažus, lai viņi varētu glābt citus, un tie 

savukārt glābj citus. 

55 Tautas ir nomāktas, nomāktas un slimas. Viņi vairs negaida, ka zinātne vai cilvēka spēks atrisinās 

viņu grūtības un rūgtumu. Cilvēki sāk ticēt, ka viņus var glābt tikai brīnums. Daudzi no viņiem zina, ka 
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Pirmās ēras pravieši pasludināja Manu jauno atnākšanu; daudzi no viņiem zina, ka viss, kas pašlaik notiek 

pasaulē, atbilst zīmēm, kas tika pareģotas Manas atnākšanas un Manas klātbūtnes jūsu vidū laikam. Drīz 

visi zinās, ka Trešais Laiks ir iestājies un ka Es esmu atklājies saskaņā ar to, kas tika paziņots, ka Es esmu 

nācis "uz mākoņa", tas ir, garā, lai sūtītu Savu Vārdu kā gaismas staru Savu izredzēto prātam. Bet caur ko 

gan cilvēce saņems Evaņģēliju un visas liecības, ko Es esmu sacījis un darījis jūsu vidū? Caur ko tas 

notiks, ja ne caur tiem, kas Mani klausās? 

56 Šeit ir galds, apsēdieties pie tā, paceliet savu garu un sajūtiet Manu klātbūtni. Izjūtiet to ne tikai ar 

garu, bet arī ar miesu, ja jūs patiešām garīgi izjūtat sevi un drebat saskarsmē ar Manu gaismu. 

57 Kad jūs iekšēji augšāmcelsieties, uzkavējieties dažus mirkļus garīgajā pasaulē, lai šajā stundā es 

varētu pieņemt jūs cilvēces vietā un jūsos svētīt tautas, mierināt sērojošos, slimos, vientuļos cietējus. 

Atcerieties, ka tagad jūsu pasaulē ir vairāk atraitņu un bāreņu nekā jebkad agrāk. 

58 Jūs, kas šeit lūdzaties, Es pieņemu visas rases, visas tautas, reliģijas un sektas, jo jūs esat dzēruši 

mūžīgās dzīves vīnu. Es izlieju Savu mīlestības spēku uz katru garu, lai šajos brīžos nebūtu neviena no 

Maniem bērniem, kas alkst vai slāpst pēc taisnīguma. 

59 Saskaroties ar pasaules grēku, ir nepieciešams, lai mana Gara gaisma sasniegtu jūs. Ja toreiz no 

Manas Miesas izplūda asinis, sviedri un asaras, tad tagad jūs liksiet Skolotājam kā gaismai izlieties uz 

cilvēku sāpēm, sabrukumu un tumsu. 

60 Lielas ir bēdas un grēki, kas pārklāj tautas kā skumju apmetnis. Bet šodien, kad jūs neredzēsiet 

Mani raudošu vai asiņojošu, jūs sajutīsiet savā garā neizsmeļamo Manas piedošanas, Manas mīlestības un 

Manas gaismas plūsmu. 

61 Tās ir Manas jaunās Asinis, kuras Es šodien izlieju pār cilvēci. Šajos brīžos jūsu gars atsvaidzinās 

tajos reģionos, kuros tas varētu pacelties šajā sadraudzībā ar Mani. Bet neaizmirstiet, ka tas bija Elija, 

garīgais Gans, kas jūs sagatavoja un aizveda pie Manis, lai jūs saņemtu sava Skolotāja Vārdu un tajā pašā 

laikā Marijas, jūsu Debesu Mātes, maigo glāstu, kuras Gars vienmēr ir klātesošs Manī. 

62 Es atstāju mieru jūsu sirdīs, jo pēc tam nāks bēdu un baiļu brīži. Sagatavojieties, jo jūs nezināt, kas 

jūs sagaida nākotnē. 

63 Atcerieties, ka Es jums esmu teicis, ka parādīsies viltus pravieši un viltus spirituālisti. Atcerieties, 

ka Es vienmēr esmu jūs informējis par šiem pārbaudījumiem un teicis jums, ka Mana manifestācija, ko Es 

sāku caur Damiānas Ovjedo prāta orgānu, turpināsies līdz 1950. gadam un ka pēc šī gada Es vairs 

neparādīšos šajā formā. Es esmu jums daudzkārt teicis, ka pēc šī laika Es izliešu Savu Garu ar jūsu garīgo 

dāvanu palīdzību, bet, kad beigsies Manas gribas noteiktais laiks, jūs vēlēsieties, lai dažās kopienās balss 

nesēja Vārds nebeigtos, bet citās šīs izpausmes vairs nebūtu - tad bēdas tiem, kas zaimo Manus baušļus un 

vēlas nepakļauties Manai gribai! 

64 Es nevēlos, lai jūs būtu atbildīgi par tik smagiem pārkāpumiem. Bet, lai jūs neiekristu 

kārdinājumos, jums jāstrādā par savu vienotību, lai tad, kad pienāks Mana pēdējā pasludinājuma diena, jūs 

visi dzirdētu, ka Skolotāja aiziešana ar balss nesēja starpniecību ir galīga un ka tā nav paredzēta tikai 

vienai pulcēšanās vietai vai vienai draudzei, bet visai tautai. 

65 Sagatavojieties, jo Es sūtīšu aicinājumu reliģisko kopienu garīdzniekiem, kalpotājiem un 

valdniekiem, lai viņi dzirdētu Manus pēdējos vārdus. Es jums vēlreiz saku: sagatavojieties, lai šajā laikā 

liels pūlis varētu būt liecinieks Manai atvadai. Es izliešu spēku uz jūsu garu, lai jūs nejustu Manu 

"prombūtni", jo patiesībā Es nebūšu prombūtnē. Tā kā Es esmu nācis pie jums pa gara ceļu, tad arī jums 

jānāk pie Manis pa to pašu ceļu. 

66 Balss nesēja uzdevums beigsies Manis noteiktajā dienā, bet viņa sapratnes orgāns paliks atvērts 

iedvesmai un visām garīgajām dāvanām, tāpat kā "strādnieka" vai vadītāja un visu to, kas pilda Manu 

mīlestības likumu. Man jums vēl ir jāpasaka, ka vārda dāvana parādīsies arī jūsu vidū un jūs varēsiet runāt 

par Manu Darbu cilvēkiem, kuri runā citās valodās. Jūs visus, kas Mani klausīsieties šajā dienā, Es darīšu 

atbildīgus par Savu Vārdu, jo jūs esat cilvēki, kurus Es atradu novirzamies no ceļa, bet kuri atkal atrada 

pareizo ceļu Manā Vārdā. Tie, kas ieradās nabadzīgi un raudoši, šodien zina mieru. 

67 Starp jums ir tie, kas nāca kā izstumtie un tagad sēž pie Mana galda. Starp ļaudīm ir arī tie, kas bija 

akli un šodien redz gaismu, ir arī tie, kas bija mēmi pret mīlestības un žēlsirdības vārdu un šodien, jau 

atgriezušies, ir Mani kalpi; ir arī tie, kas bija kurli, kas nedzirdēja sirdsapziņas balsi, bet ir atguvuši šo 



U 112 

17 

spēju un sadzirdējuši Augstākā Tiesneša balsi, un ir iemācījušies dzirdēt to, kas cieš, raudas. Starp šiem 

ļaudīm es atklāju laulības pārkāpēju sievieti un arī grēcinieku, kas nožēlo grēkus, kurus apsūdz un apsaukā 

tie, kas bieži vien grēko vairāk nekā viņi. Tomēr es viņiem piedodu un saku, lai viņi vairs negrēko. 

68 Ak, tauta, ja vien jūs spētu saglabāt visus Manus vārdus savā sirdī, cik bagāti jūs būtu ar garīgiem 

dārgumiem, cik stipri un apgaismoti! Bet tava atmiņa un sirds ir vāja. Ļaujiet, lai Mans Vārds un tā garīgā 

būtība, kas ir Manas Miesas un Manu Asiņu simbols un kas ir maizes un vīna simbols, ko Es upurēju 

Saviem mācekļiem Pēdējā Vakarēdienā, caurstrāvo jūsu garu šīs pēcpusdienas atceres stundā. 

69 Ēdiet dzīvības maizi, ēdiet par visu cilvēci šajā sāpju, gandarīšanas un attīrīšanās laikā. Kamēr jūs 

baudāt šo ēdienu, atcerieties, ka tajā pašā stundā miljoniem cilvēku iztukšo ļoti rūgtu kausu un ka daudzi 

jūsu brāļi, tā vietā, lai dzertu Manas mīlestības vīnu, izlej sava tuvākā asinis kara laukos. 

70 Jūs sēžat pie Mana galda, un Es negribu, lai kāds no jums izjustu nožēlu, lai justos necienīgs būt 

šeit vai lai jums rastos vēlme atstāt savu vietu un aiziet no šī pulciņa. 

71 Tā ir taisnība, ka toreiz starp Maniem mācekļiem bija viens, kas sazvērējās pret savu Skolotāju un, 

dzirdēdams Manus pēdējos ieteikumus un Manas mīlestības Derības pēdējos vārdus, nespēja palikt Manā 

klātbūtnē un aizgāja no Kunga Vakarēdiena. Iemesls bija tas, ka viņš jau nesa savā somā naudu, par kuru 

viņš bija pārdevis savu meistaru. Pārējie mācekļi to nezināja, bet Jēzus zināja. Viņš lika to izgatavot, lai 

tādējādi piepildītos, kas rakstīts. Mūžīgais izmantoja sirds neticību, lai viss, ko Viņš pravietoja, piepildītos 

Viņa Dēlā. 

72 Lūdzieties, Trešās ēras mācekļi, lai starp jums neatrastos nodevējs, kas Manu Patiesību nomainītu 

pret pasaules tukšībām, liekulīgi kā Jūda sakot: "Skolotāj, vai tas būšu es?" 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 113 
1 Mīļotā Israēla tauta, mācekļi, studenti un pēdējie nāc: jūsu gara darbus ar materiālās miesas 

palīdzību tiesā vienīgā Būtne, kas var jūs tiesāt patiesībā. Vienīgais skatiens, kas spēj ieskatīties tavās 

domās, ir uzlūkojis tevi, un tavs gars ir satricinājies no šī sprieduma. Ne miesa ir tā, kas apzinās savu 

pārkāpumu lielumu, bet gan gars, un tas ir tas, kas nav uzdrošinājies uzlūkot Dievišķo vaigu. Bet jūs, mīļie 

mācekļi, esat noliekuši savu kaklu, lai dzirdētu Tiesneša balsi. Kā Tēvs es jums sūtu savu svētību, savu 

mīlestību un savu piedošanu. 

2 Kad tiesneša balsij vairs nebūs, ko tev pārmest, un viņš tikai redzēs, ka tavas asaras kā rasa attīra 

tavu dvēseli un sirdi? 

3 Es esmu ar jums, Es atkal esmu atnācis kā Skolotājs, kā Tēvs, kā Draugs un ceļabiedrs jūsu gara 

ceļā. Es esmu iegājusi jūsu sirds dziļumos, un šeit Es esmu starp jums no jauna, lai jūs mācītu un dotu 

jums Debesu Padomu, kas jums rāda ceļu, kurā ir Mana žēlastība un no kura jums nav jāatdala. 

4 Elija ar savu ganu balsi, visas viņa avis zina, pulcēt un turēt jūs aitu ganāmpulkā. Mans sirds 

noslēpumainais kambaris ir atvērts inkarnētām un neinkarnētām dvēselēm, Mana žēlastība un žēlsirdība 

ieplūst visumā garā un patiesībā. - Tēva mīlestība ir mūžīga. Bet, ņemot vērā Manas Dievišķās Mīlestības 

izpausmes, kurš no jums ir veltījis sevi garīgai kontemplācijai un ir atjaunojis sevi, lai sasniegtu 

garīgumu? Kas ir tas māceklis, kurš jau ir sapratis un praktizē Manu pamācību? 

5 Otrajā Laikā Es runāju lielam ļaužu daudzumam, un daudzi Mani saprata, un, ja tagad, Trešajā 

Laikā, jūs Mani saprotat un praktizējat norādījumus, par kuriem Es jums atgādinu, esiet svētīti, jo šajā 

laikā jūs spersiet soli uz priekšu garīguma ceļā. 

6 Visu savas eksistences laiku jūs dzīvosiet caur Manām ciešanām, jo jau Otrajā Laikā Es jums 

parādīju, kā piedzimt un dzīvot pazemīgos apstākļos. Es mācīju jums dzīvot tā, lai jūs "atdotu Dievam, kas 

pieder Dievam, un pasaulei, kas pieder pasaulei". Es jums mācīju, ka tad, kad pienāk brīdis, kad jāpilda 

Tēva griba, ir jāatstāj tas, kas pieder pasaulei, lai dotos uz Apsolīto zemi - Debesu Valstību. Es jums 

parādīju šauru upura, mīlestības, piedošanas, žēlsirdības ceļu, kas vienmēr ved uz priekšu un augšup, līdz 

nonāk pie upura krusta. 

7 Šoreiz jūs Mani ņemat par piemēru Manās Otrās ēras ciešanās, jo esat dzimuši pazemīgos 

apstākļos un savas cilvēciskās dzīves laikā esat piedzīvojuši sāpes, kritienus, ērkšķus, apvainojumus un 

izlējuši asaras Mana Darba mīlestības dēļ. 

8 Otrajā laikmetā Dievišķais Skolotājs, lai gan šķīsts dvēselē un miesā, tika kristīts Jāņa Jordānas 

ūdeņos, lai sniegtu jums paklausības un pazemības pierādījumu. Bet, ja Viņš, kuram nebija nekāda traipa, 

neatteicās no šķīstīšanas simbola, kā gan grēcinieki šajā Trešajā Laikā var saukt sevi par šķīstiem attiecībā 

pret cilvēkiem? 

9 Pēc tam, kad Es biju aizgājis tuksnesī, lai meditētu un tādējādi parādītu jums, kā nonākt vienotībā 

ar Radītāju, Es no tuksneša klusuma apcerēju darbu, kas Mani gaidīja, lai jūs saprastu, ka, ja vēlaties veikt 

darbu, ko Es jums esmu uzticējis, jums vispirms ir sevi attīrīt. Tāpēc pēc tam savas būtības klusumā 

meklējiet tiešu saikni ar Tēvu un, šādi sagatavojušies - šķīsti, stiprināti un apņēmības pilni - neatlaidīgi 

ķerieties pie savas grūtās misijas izpildes. 

10 Otrajā laikmetā Es sludināju tikai trīs gadus starp ļaudīm, kas Mani klausījās un Man sekoja. 

Mīlestības, gudrības, taisnīguma un likumu lielā bagātība, kas bija Manā Garā, izpaudās ne tikai Manā 

Vārdā, bet arī Manos darbos, Manos skatienos, dziedinošajā spēkā, ko Es iepludināju slimajos, piedošanā, 

kas atjaunoja stūrgalvīgos grēciniekus, Manā balsī, kas uzmodināja mirušos, Manā Vārdā, kas izvadīja 

nešķīstās dvēseles un atjaunoja tām pazaudēto gaismu. Bija pienācis laiks un rakstīts, kad man vajadzēja 

ieiet Jeruzalemes pilsētā, kur farizeji un tā laika varenie priesteri tikai gaidīja iespēju nogalināt Jēzu. Mani 

darbi palika neaizmirstamā atmiņā visai cilvēcei: Mana triumfa ieiešanas diena Jeruzalemē, Svētais 

Vakarēdiens, sagūstīšana, agonijas nakts, mokošais ceļojums un visbeidzot krustā sišana. 

11 Tajās dienās jūs redzējāt tikai Cilvēku, kas jūs mācīja, kas raudāja un cieta par saviem mācekļiem 

un ļaudīm. Šodien jums ir augstākas zināšanas, un jūs redzat šī darba dziļumu, un jūs raudat ne tikai Jēzus 

cilvēcisko sāpju dēļ, un jūs nesat aizkustināti tikai to asiņu dēļ, kas plūda no Viņa miesas, bet, studējot un 

garīgi paaugstinoties, jūs saprotat, ka tajā cilvēkā un ap to bija Dievišķais Gars, kas ar Savu gaismu mācīja 

cilvēkus pildīt uzdevumu - šķīstīt viņus no visiem viņu pārkāpumiem. Tas bija Dievs, kas raudāja un 



U 113 

19 

asiņoja caur miesu tumsas un nezināšanas dēļ, kas bija pārņēmusi cilvēci, - Dievs, kas kļuva par cilvēku, 

lai dzīvotu kopā ar cilvēkiem, mācītu viņiem patieso ceļu un mācītu mīlēt vienam otru, - Dievs, kas 

cilvēciski iztukšoja Sevi, lai sajustu cilvēka sāpes un būtu viņam tuvs. 

12 Tie laiki ir pagājuši, bet cilvēks Mani nav aizmirsis. Cilvēki nes manu vārdu, kas iegravēts viņu 

sirdsapziņā. Taču viņi ir novirzījušies no patiesā ceļa, un šodien viņi ir apmierināti ar to, ka zina tikai 

Manu vārdu, atceras to un apgāna Manu mācību. Jo cilvēks tos ietērpis rituālos, ceremonijās, paražās un 

svētkos, un ar tiem viņš ir apmierināts. Viņš vairs nemīlēja savu brāli, vairs nejuta tuvākā sāpes, piepildīja 

savu sirdi ar egoismu, padarīja sevi par Kungu, aizmirstot, ka viņa Skolotājs izlēja Savas Asinis un 

pārvērta tās dziedinošā spēkā, žēlastībā, pestīšanā un dzīvībā cilvēcei, un ka ikviens, kas Mani mīl un seko 

Man, var darīt to, ko Es darīju: atjaunot un glābt caur Vārdu, uzmodināt mirušos un dziedināt visas 

slimības ar garīgo glāstu. 

13 Pēc Manas aiziešanas Otrajā Laikā Mani apustuļi turpināja Manu darbu, un tie, kas sekoja Maniem 

apustuļiem, turpināja viņu darbu. Viņi bija jaunie strādnieki, Kunga sagatavotā lauka apstrādātāji, kas bija 

auglīgs ar Viņa asinīm, Viņa asarām un Viņa Vārdu, apstrādāts ar pirmo divpadsmit, kā arī ar to, ko darīja 

tie, kas viņiem sekoja. Bet laika gaitā un no paaudzes paaudzē cilvēki apgānīja vai apgānīja Manu darbu 

un Manu mācību. 

14 Kurš teica cilvēkam, ka viņš var izveidot Man tēlu? Kas viņam teica, ka viņam jāattēlo Mani, 

karājamies pie krusta? Kas viņam teica, ka viņš var atveidot Marijas tēlu, eņģeļu tēlu vai Tēva seju? 

15 Ak, jūs, mazticīgie ļaudis, kam bija jākrāj garīgais simbols, lai varētu sajust Manu klātbūtni! 

16 Tēva tēls bija Jēzus, bet Skolotāja tēls bija Viņa mācekļi. Otrajā reizē es sacīju: "Kas pazīst Dēlu, 

tas pazīst Tēvu." Tas nozīmē, ka Kristus, kas runāja Jēzū, bija pats Tēvs. Tikai Tēvs varēja radīt Savu tēlu. 

17 Pēc nāves kā cilvēks Es atklājos Saviem apustuļiem dzīvības pilns, lai viņi saprastu, ka Es esmu 

Dzīvība un Mūžība un ka Es esmu klātesošs starp jums gan materiālā miesā, gan ārpus tās. Ne visi cilvēki 

to saprata, un tāpēc viņi krita elkdievībā un fanātismā. 

18 Daži Man jautāja: "Kungs, vai mēs esam iekrituši jaunā fanātismā vai jaunā elkdievībā?" Bet 

Skolotājs jums saka: jūs neesat pilnīgi tīri, jūs neesat sagatavojušies ar visu to garīgumu, ko Skolotājs jums 

šobrīd māca, bet pamazām jūs to sasniegsiet. Šajā Trešajā Laikā Es esmu sagatavojis praviešus, lai tie 

redzētu ar Garu un liecinātu cilvēkiem. 

19 Dzirdiet Manu balsi caur sirdsapziņu, apzinieties, ka jūs esat Mana izredzētā tauta, ka jums ir 

jārāda piemērs un jākļūst par skaidru spoguli, kurā cilvēki var ieraudzīt sevi. Vēlāk, kad jūs visi veidosiet 

vienu miesu un vienu gribu, jūs būsiet piemērs (kristīgajai) mācībai un reliģiskajām kopienām, un jums 

būs tiesības runāt par mīlestību un mieru, un sacīt citiem, lai mīl cits citu, jo jūs viņiem rādīsiet piemēru. 

Jūs mācīsiet citiem atjaunoties, jo jūs jau esat atjaunojušies un sapratuši Manu mācību. 

20 Kā jūs varēsiet gāzt viltus dievus, ja jūs sevi nedvientalizēsiet? Tikai garīgi apveltīti, jūs varēsiet 

doties pasaulē un izbeigt naidu, muļķīgu tieksmi pēc varas, viltus varenību un sliktas zinātnes. Tikai tādā 

veidā jūs, būdami aprīkoti, varēsiet apturēt korupcijas izplatīšanos. Kādā veidā? Ar mīlestību, kas ir 

garīgums. Tad jūs būsiet atvērta grāmata. Jūs nevienam neteiksiet, ka esat Skolotāji, nedz arī, ka esat Mani 

mācekļi. Bez lielīšanās jūs dosieties ceļā, un es atvedīšu pie jums ļaudis. Es sagatavošu zemi un bruģēšu 

ceļus, Es liku jums sazināties ar saviem brāļiem, kas runā citā valodā. Ne visi no jums šķērsos jūru. Tos, 

kam jādodas ceļā uz tālām vai tuvām zemēm, esmu izraudzījies es, bet tie visi dosies ceļā kā baložu pulks. 

Mani sūtņi būs visās zemes vietās kā miera vēstneši. 

21 Jā, cilvēki, šis ir uzdevums, kas jūs gaida. Šodien Es ar jums runāju caur Saviem balss nesējiem ar 

lielāku skaidrību. Otrajā laikmetā Es runāju saviem mācekļiem un lielajiem ļaužu pūļiem alegorijās un 

līdzībās. 

22 Cilvēki Mani nesaprata, bet viņu gars saprata šī vārda nozīmi. Mani mācekļi viens otram jautāja: 

"Ko Skolotājs gribēja pateikt ar šo vārdu?" Bet nevienam no viņiem neizdevās izprast visu Manu mācību, 

bet tā palika viņos, līdz pienāks laiks, kad tā būs jāsaprot pilnīgi skaidri. 

23 Šajā trešajā laikmetā Mans Vārds, kas dots ar cilvēka intelekta orgāna palīdzību, ir kļuvis 

skaidrāks un saprotamāks jūsu izpratnei, jo jūs esat attīstījušies. Kā gan es varētu gaidīt, ka jūs attīstīsieties 

un pilnveidosieties, ja es jums iepriekš esmu atņēmis jūsu garīgās dāvanas? 

24 Ja ir cilvēki, kas savā ceļā ir zaudējuši patiesās dzīves jēgu un tādējādi pārvērtušies par 

parazītiskiem augiem, Es ieplūstu tajos mūžīgās dzīves sulas, lai viņi atkal kļūtu par auglīgiem augiem. 
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25 Cilvēki, izmantojiet Manas mācības, jo daudzus no Maniem Vārdiem "zelta spalvas" neierakstīs, 

un daudzus ierakstus slēps egoistiskas un nezinošas sirdis. 

26 Atcerieties, ka drīz jūs vairs nedzirdēsiet Mani šādā formā un ka tad jums būs iespēja saņemt 

Manas atklāsmes un norādījumus caur iedvesmu. 

27 Bēdas tiem, kas uzdrošināsies sagrozīt Manus nodomus, jo, kad pienāks ražas novākšanas stunda, 

Mans taisnības mīlošais sirpis tos apstrādās kā indīgus augus vai nezāles! 

28 Saprotiet, ka Es esmu atnācis, lai mācītu jums dalīties ar savu līdzcilvēku sāpēm, lai jūs varētu 

sagatavoties sēt mieru un izliet Manu dziedinošo balzāmu uz visām ciešanām. 

29 Redzi, kā karš kā melns apmetnis pārklāj ar bēdām tautas un nācijas, kurām tas iet cauri. Jūras, 

kalni un ielejas ir pārvērtušās par asiņu un nāves vietām. Taču jums nevajadzētu zaudēt ticību; lai cik liels 

apjukums valdītu pasaulē, nešaubieties par saviem spēkiem izturēt pārbaudījumus. Jo tad garīgais 

pacēlums un lūgšanu veids, ko esmu jums mācījis, palīdzēs jūsu brāļiem un māsām atrast ceļu uz patieso 

gaismu. 

30 Vai jūs redzat tos cilvēkus, kuri dzīvo tikai tādēļ, lai apmierinātu pārmērīgas alkas pēc varas, 

nerēķinoties ar savu tuvinieku dzīvībām, neievērojot tiesības, ko Es, viņu Radītājs, esmu viņiem piešķīris? 

Vai redzat, ka viņu darbi runā tikai par skaudību, naidu un alkatību? Tāpēc jums ir jālūdz par viņiem 

vairāk nekā par citiem, kuriem gaisma nav tik ļoti vajadzīga. Piedodiet šiem cilvēkiem par visām sāpēm, 

ko viņi jums sagādā, un palīdziet viņiem nākt pie prāta ar savām tīrajām domām. Nepadariet miglu, kas 

viņus apņem, vēl biezāku, jo, ja kādu dienu viņiem nāksies atbildēt par saviem darbiem, Es saukšu pie 

atbildības arī tos, kas, tā vietā, lai par viņiem lūgtos, ar savām ļaunajām domām sūtīja viņiem tikai tumsu. 

31 Vai jums šķiet neiespējami, ka kādu dienu šie cilvēki sadzirdēs sirdsapziņas balsi? Es jums saku: 

drīz pienāks stunda, kad viņi klauvēs pie Manām durvīm un sacīs: "Kungs, atver mums, jo nav citas 

valstības, kā vien Tava." 

32 Cilvēku dzīvē ļaunums vienmēr ir apspiedis labo. Bet Es jums vēlreiz saku, ka ļaunums neuzvarēs, 

bet cilvēci pārvaldīs Mans mīlestības un taisnīguma likums. 

33 Klausieties Manu Vārdu, ak, mācekļi, jo pienāks diena, kad jūs vairs nevarēsiet to dzirdēt, un ir 

nepieciešams, lai jūs saglabātu tā nozīmi savās sirdīs. Es vienīgais varu remdēt jūsu slāpes pēc taisnības 

šajā egoisma un melu laikā. Dzeriet šo kristāldzidro ūdeni, jo es jums vēlreiz patiesībā saku: "Kas dzers šo 

ūdeni, tas nekad vairs nejutīs slāpes." 

34 Kad jūs domājat, ka Es dodu Savu Dievišķo Vārdu caur šiem neizglītotajiem prātiem un ka 

tūkstošiem siržu tajā atrod pestīšanu un mierinājumu, jūs noliecaties šī brīnuma priekšā. 

35 Patiesi es jums saku: Ja Mozus, pieskāries ar savu spieķi klintij tuksnesī, lika no tās izplūst 

ūdenim, kas remdēja pūļa slāpes, tad šajā laikā Es ar Savu taisnību, kas ir mīlestība un spēks, esmu 

pieskāries šiem prātiem un akmens sirdīm un liku no tām izplūst mūžīgās dzīvības ūdeņiem. 

36 Mans Vārds ir ceļš, ejiet pa to, un ar Manas mīlestības gaismu jūs zināsiet ceļu. Es esmu ceļvedis, 

kas vada tavus soļus. Mana balss, kas ir jūsu sirdsapziņā, jūs iedrošina un vada, un Mani brīnumi iededz 

jūsu ticību. 

37 Visos laikos Mans Likums ir bijis balss, kas ir vedusi tautas pie gaismas. Cilvēki, kurus Es esmu 

sūtījis pūļa priekšgalā, ir bijuši ticības, uzticības un nelokāmības piemērs, pastāvīgi rādot cilvēkiem 

patieso ceļu. 

38 Ar mīlestību pievērsieties Manas mācības studijām, jo pamazām tuvojas laiks, kad jums nebūs cita 

vadītāja kā jūsu sirdsapziņa un cita gana kā Mans Gars. 

39 Līdz pilnīgai aprīkošanai jums ir nepieciešams kāds, kas palīdzēs jums virzīties uz priekšu un vadīs 

jūsu soļus pa labo ceļu. Tāpēc Es izvēlos starp jums dažus no Saviem bērniem par draudžu vai lielāku 

grupu vadītājiem. Cik sarežģīta ir šī misija un cik nopietna ir tās atbildība! Svētīgi tie, kas, pilni dedzības, 

paklausības un bijības, ved savus brāļus un māsas Manā ceļā, jo tad viņu kauss nebūs tik rūgts, kad 

baznīcas locekļi tos nospiedīs kā smags krusts. Es viņus atbalstīšu, kad viņi būs tuvu tam, lai sabruktu zem 

savu pienākumu nastas, un es nekad neļausim viņiem krist. 

40 Svētīgi lai ir arī ticības brāļi un māsas, kas paklausīgi seko tiem, kuri "sargā" un cieš, lai viņi ne 

soli neatkāpjas no sava uzdevuma izpildes ceļa. 

41 Vienojieties patiesībā, un jūs skaidri dzirdēsiet Dievišķā Gana balsi, kas soli pa solim vedīs jūs uz 

Debesu barjeru. 
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42 Viss tika sagatavots, lai jūs varētu Mani dzirdēt trešajā laikmetā ar cilvēka intelekta palīdzību. Tie, 

kas Mani šādā veidā ir dzirdējuši, jau bija tam paredzēti. 

43 Ne visi Mani gaidīja, un vēl jo mazāk tādā veidā, kādā Es atklājos, jo Mans Vārds no jums bija 

apslēpts, un jūs aizmirsāt Manu solījumu atgriezties. Bet Es, kam laiks nepagājis, esmu piepildījis jums 

Savu apsolījumu. Tagad Mans Vārds pasludina jums jaunu atklāsmju laiku, kas atbrīvos jūs no verdzības. 

Nekādu važu, nekādas verdzības, cilvēce! 

44 Pirmajā Laikā Man pietika ar vienu cilvēku, lai ievestu jūs Apsolītajā zemē. Otrajā Laikā 

divpadsmit mācekļi bija gatavi izplatīt Manu mācību un mācīt cilvēkus pareizo ceļu. Tagad Es sagatavošu 

lielu ticības tautu, kas tērpta Manā žēlastībā un apveltīta ar Manu Vārdu, lai tā nestu pasaules tautām un 

valstīm mūžīgās dzīvības maizi, kas pabaro garīgi trūcīgos un tos, kas alkst pēc taisnības. 

45 Es atstāju jūsu sirdīs mīlestības un patiesības maizi, lai dalītos ar cilvēkiem, jo, lai gan viņi ir stipri 

savā izskatā, aiz svētku tērpiem, krāšņuma un varas, viņiem ir vāja, slima un nogurusi dvēsele. 

46 Lūk, es esmu jūsu vidū, Es esmu piepildījis Savu apsolījumu. Es nāku kā Dievs, kā Tēvs, kā 

Skolotājs un kā Draugs. 

47 Pēc ziņas par Manu atnākšanu daudzi ir vērsušies pie (svētajām) grāmatām un historiogrāfijas, lai 

rastu apstiprinājumu Manai jaunajai atnākšanai, un visi viņiem ir teikuši, ka Mana klātbūtne ir patiesa. Vai 

jums šķiet dīvaini, ka es tagad esmu atnācis garā? Saprotiet, ka vairs nav īstais laiks, lai "Vārds" kļūtu par 

cilvēku un dzīvotu jūsu vidū. Šī mīlestības mācība ir pagātne. Šodien jūs dzīvojat Svētā Gara laikmetā. 

48 Šis ir garīgā pacēluma laiks, kad, ja vēlaties Mani redzēt vai sajust, jums ir jāsagatavo sava 

dvēsele, jo jūs nevienam nejautāsiet, vai tā ir patiesība, ka Es esmu jūsu vidū. Vai jums nav gara vai 

saprāta? Vai jums nav sirds un sajūtu? Kam tad jūs jautāsiet, vai Mana parādīšanās jūsu vidū ir fakts? 

Nedrīkst uzdrīkstēties jautāt par to mācīto, jo viņi neko nezina par Mani. Atcerieties: Kamēr varas cilvēki 

Otrajā Laikā bija pārsteigti par Manu Klātbūtni, kamēr rakstu mācītāji bija apjukuši un priesteri Mani 

nosodīja, pazemīgie un vienkāršie prāti dzird Mana Vārda atbalsis savas sirds dziļumos. tiem, kuri Mani 

dzird pašlaik un kuri nespēj saprast Manu klātbūtni šajā manifestācijā, Es saku, ka, ja, neskatoties uz 

savām šaubām un nepakļāvību, viņi vēlas zināt, vai Es esmu tas, kas runā, viņiem vajadzētu pārbaudīt 

Manu mācību, piemērojot to. Ja viņi sapratīs Manu Vārdu, šķīstīs savu sirdi un prātu, meklēs savu 

ienaidnieku, lai viņam piedotu, mazgās raupja rētu, mierinās sērojošo - tad viņi paši zinās, vai Es, Kristus, 

esmu runājis caur šīm cilvēka lūpām. 

49 Tā būs jūsu sirdsapziņa, kas jums pateiks, vai šis vārds ir no Dieva vai no cilvēka. 

50 Kad Es runāju caur cilvēka saprašanas orgānu, Es neesmu apslēpts, gluži otrādi, Es atklāju Sevi 

caur to pašu. 

51 Toreiz es jums teicu: "Koku pazīs pēc tā augļiem". Atzīstiet augļus, ko dod Mana Mācība; zinātnes 

pamestie slimnieki kļūst veseli, deģenerētie nožēlo grēkus, aplamie atjaunojas, šaubīgie kļūst dedzīgi 

ticīgie, materiālisti kļūst garīgi. Tie, kas neredz šos brīnumus, to dara tāpēc, ka viņi uzstāj, ka ir akli. 

52 Cilvēce audzē daudzus "kokus"; cilvēku bads un ciešanas liek viņiem meklēt ēnu un augļus, kas 

viņiem piedāvā glābšanu, taisnīgumu vai mieru. Šie koki ir cilvēku mācības, kurus bieži vien iedvesmo 

naids, egoisms, varaskāre un megalomānija. To augļi ir nāve, asinis, iznīcība un cilvēka dzīves vissvētākā 

- ticības, domas, runas brīvības - apgānīšana, tas ir, vārdu sakot, garīgās brīvības atņemšana. 

53 Tie ir tumšie spēki, kas paceļas, lai cīnītos pret gaismu. 

54 Es pievērsu jūsu uzmanību, kad paziņoju jums, ka pienāks laiks, kad sāksies ideju, doktrīnu un 

brālības kari, kas izplatīsies no tautas uz tautu un atstās bada un sāpju pēdas cilvēces vidū. Un ka tas būs 

laiks, kad Es nāksim "uz mākoņa", tas ir, garīgi. 

55 Brīdi pirms nāves pie krusta es runāju ar Jēzus lūpām: "Viss ir paveikts." Tas bija Mans pēdējais 

vārds kā cilvēciskai būtnei, jo garīgi Mana balss nekad nav apstājusies, jo Mans "Vārds" dziedāja 

mīlestības koncertu ar visām būtnēm no to radīšanas brīža. 

56 Pašlaik Es runāju ar jums ar cilvēka balss nesēja starpniecību; pēc 1950. gada Es runāsim ar jums 

no gara uz garu un darīšu jums zināmus lielus brīnumus un atklāsmes. Bet Es vienmēr runāšu, jo Es esmu 

Mūžīgais Vārds. 

57 Jūs būsiet gatavi mācīt saviem brāļiem un māsām to, ko esat iemācījušies no Manis, un nebūs 

neviena jautājuma, lai cik dziļš tas būtu, uz kuru jūs neatbildētu pareizi, ja vien būsiet pazemīgi, lai 

nezaudētu Manu žēlastību. 



U 113 

22 

58 Mīlestība, runājiet, kad jums ir jārunā, klusējiet, kad tas ir vajadzīgs, un nevienam nesakiet, ka esat 

Mani izredzētie. Izvairieties no glaimojumiem un nepadariet zināmu to, ko darāt laba. Strādājiet klusībā, ar 

saviem mīlestības darbiem apliecinot Manas mācības patiesumu. 

59 Mīlēt ir tavs liktenis. Mīliet, jo tā jūs nomazgāsiet savus plankumus gan no pašreizējās, gan no 

iepriekšējām dzīvēm. 

60 Nesakiet, ka Es esmu nabadzības vai skumju Dievs, jo jūs domājat, ka Jēzum vienmēr sekoja 

daudz slimu un cietušu ļaužu. Es meklēju slimos, bēdīgos un nabagos, bet tas ir, lai piepildītu viņus ar 

prieku, veselību un cerību, jo es esmu prieka, dzīvības, miera un gaismas Dievs. 

61 Ja kāds jums ir teicis, ka ir grēki, kurus Es nepiedodu, tad viņš jums nav teicis patiesību. Par 

lieliem pārkāpumiem ir lielas attīrīšanas, un, ja cilvēks patiesi nožēlo grēkus, tad Es bezgalīgi piedodu. Es 

jums vēlreiz saku, ka jūs visi nāksiet pie Manis. 

62 Šajā laikā Mana derība ar jums netiks apzīmogota ar asinīm, kā tas notika Ēģiptē, kad Mana tauta 

apzīmogoja savu māju durvis ar pirmdzimušā jēra asinīm, vai kā tas notika vēlāk, kad Jēzus, Dieva Jērs, 

otrajā Laikā ar savām asinīm apzīmogoja garīgo derību starp Skolotāju un Viņa mācekļiem. 

63 Tagad es gribu, lai jūs no mīlestības, sirdsapziņas gaismas un garīguma ideāla vadīti, dotos ceļā, lai 

nevainīga cilvēka asinis neapdraudētu šo derību. Tā būs Mana Gara gaisma un jūsu gaisma, kas apvienojas 

vienā spožā mirdzumā, vienā gaismas starā. 

64 Ceļš, ko Mozus parādīja ļaudīm caur jūru un tuksnesi, lai aizvestu tos pie Apsolītās zemes vārtiem, 

simbolizē pamācības, kas bija pirms mācībām, kuras Es jums atklāju caur Jēzu - mācībām, kas sākās 

Betlēmes silītēs un beidzās Golgātā. 

65 Šajā laikā jums ir jāiet un jāmāca Mana mācība; to darot, jums ar vislielāko cieņu jāiejūtas 

līdzcilvēku sirdīs, jo cilvēka sirds ir Mans templis. Ja, ieejot tur, jūs atradīsiet nodzisušu lampu vai 

nokaltušu ziedu, aizdegiet lampu un aplaistiet ziedu, lai šajā svētvietā atkal varētu ienākt gara gaisma un 

smarža. Bet nevēlieties augļus novākt uzreiz. Vai, sējot sēklu zemē, tā dīgst uzreiz, vai tā uzreiz nes 

augļus? Kāpēc tad jūs vēlaties novākt ražu no cilvēka sirds, kas ir cietāka par zemi, tajā pašā dienā, kad to 

sējāt? 

66 Jums arī jāzina, ka tāpat kā materiālā augsne, arī cilvēki atšķiras. Bieži vien jūs sēsiet, un, kad jau 

būsiet zaudējuši cerības, ka jūsu sēkla izaugs, jūs būsiet pārsteigti, jo redzēsiet, ka tā augs, augs un nesīs 

augļus. Citos gadījumos jums šķitīs, ka esat sējis auglīgā laukā, bet sēkla neaizsniegs dīgtspēju. Ja jūs 

sastopaties ar tik cietu augsni, ka tā pretojas jūsu pūlēm, atstājiet to Man, un Es, Dievišķais Zemnieks, 

padarīšu to auglīgu. 

67 Es runāju ar jums alegorijās, lai jūs saglabātu Manu mācību savā atmiņā. Es nevēlos, lai pēc 1950. 

gada jūs justos kā bāreņi bez mantojuma. Ja Mana balss klusēs, daudzi turpinās ilgoties pēc Manis. Bet 

Mana balss vairs nebūs dzirdama šādā formā. - Cilvēkiem pienāks vājuma brīdis, kad vīrieši un sievietes 

būs apmulsuši. Kad viņu apjukums būs sasniedzis kulmināciju, Es darīšu Savu klātbūtni jūtamu visā tās 

krāšņumā. Tad ikviens, kas būs sagatavots, atvērs acis un iepazīs Manas mācības patiesību. Tie būs tie, kas 

Mani redzēs un liecinās par Manu Klātbūtni jūsu vidū. 

68 Es jūs gatavoju šiem laikiem, jo tad, kad jūs vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu, kārdinājumi uzbruks 

jūsu sirdīm un izmantos jūsu vājumu, lai parādītu jums dažādus ceļus. Tad jums vajadzētu izmantot savu 

atmiņu, lai meklētu Manu Vārdu un sekotu līdzi grāmatām, kas tiek rakstītas, lai jūs tur atrastu drosmi, 

kuras trūkst jūsu garam. Tad jūs sapratīsiet, ka dzīvojat attīrīšanās laikā. 

69 Jūs joprojām esat vājš, bet jūs atkal būsiet stiprs. Jo tajā laikā būs valdnieki, kas drebēs Manas 

tautas varas priekšā. Kad notiks šie notikumi? Kad šī tauta pieaug, tās garīgums un garīgo dāvanu 

izpausme sasniedz augstu pakāpi. Tad izplatīsies baumas par jūsu autoritāti. Šīs baumas izplatīsies no 

tautas tautai tautai, un tas būs laiks, kad parādīsies jaunais faraons, kurš mēģinās jūs paverdzināt, bet 

nesasniegs to; jo šis būs gara brīvības laiks uz zemes. Mana tauta šķērsos apmelojumu un netaisnības 

tuksnesi, bet tā nepadosies sāpēm un soli pa solim ies savu ceļu, un sava gara dārgumu lādē tā nesīs līdzi 

mācību no vienīgās grāmatas, kas cilvēkiem atklājusies trīs laikmetu laikā, - trīs Derību gaismu, kas ir 

Dieva Bauslība, Mīlestība un Gudrība. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 114 
1 Ikreiz, kad šī šaubīgā, neticīgā un materiālistiski noskaņotā cilvēce sastopas ar dievišķu atklāsmi 

vai to, ko tā sauc par brīnumu, tā nekavējoties meklē iemeslus vai pierādījumus, lai pierādītu, ka nav 

nekāda pārdabiska darba un nav bijis nekāda brīnuma. Kad parādās cilvēks, kurš izrāda neparastas garīgās 

spējas, viņš piedzīvo izsmieklu, šaubas vai vienaldzību, lai apklusinātu viņa balsi. Un, kad daba kā Manas 

Dievišķības instruments izsaka cilvēkiem savu taisnīguma balsi un trauksmes saucienus, viņi visu piedēvē 

nejaušībai. Taču nekad agrāk cilvēce nav bijusi tik nejūtīga, kurla un akla pret visu dievišķo, garīgo un 

mūžīgo kā šajos laikos. 

2 Miljoniem cilvēku sauc sevi par kristiešiem, bet lielākā daļa no viņiem nepazīst Kristus mācību. 

Viņi apgalvo, ka mīl visus darbus, ko Es darīju kā cilvēks, bet ar savu ticības, domāšanas un skatījuma 

veidu viņi pierāda, ka nepazīst Manas mācības būtību. 

3 Es jums mācīju gara dzīvi, atklāju jums spējas, kas tajā ir, un tādēļ es nācu pasaulē. 

4 Es dziedināju slimos bez jebkādām zālēm, runāju ar gariem, atbrīvoju apsēstos no svešām un 

pārdabiskām ietekmēm, sarunājos ar dabu, pārvērtu Sevi kā cilvēku par garīgu būtni un kā garīga būtne 

atkal par cilvēku, un katra no šiem darbiem mērķis vienmēr bija parādīt jums ceļu uz gara attīstību. 

5 Manas mācības patieso garīgo saturu cilvēki ir slēpuši, lai tā vietā parādītu jums Kristu, kas nav 

pat tēls Tam, kurš mira, lai jums dāvātu dzīvību. 

6 Šodien jūs piedzīvojat to, kā jūs esat attālinājušies no Skolotāja, kurš jūs mācīja. Tevi ieskauj 

sāpes, nomāc nabadzība, moka neziņa. Taču ir pienācis laiks, kad cilvēkā snaudošās spējas un dāvanas 

pamostas un kā vēstneši pasludina, ka ir sācies jauns laiks. 

7 Reliģiskās kopienas, zinātne un cilvēku taisnīgums centīsies novērst to, kas viņiem ir sveša un 

kaitīga ietekme. Taču nebūs spēka, kas spētu apturēt gara atmodu un attīstību. 

8 Atbrīvošanas diena ir tuvu. 

9 Arī šajā laikā Man ir Mani pravieši, tāpat kā agrāk. Katrs balss nesējs ir bijis pravietis, jo caur viņa 

muti Es jums esmu runājis par to, kas nāks. 

10 Mans Trešās ēras Vārds, kas apkopots rakstos, satur daudzus pravietojumus rītdienas cilvēcei. Es 

jums esmu pareģojis, kas notiks, kad būs pagājuši daudzi gadi, un esmu jums runājis par pārbaudījumiem, 

kas notiks citos laikos. Lai pierādītu jums savu pravietojumu patiesumu, Es jums esmu devis dažus, kurus 

jūs jau esat redzējuši piepildāmies. Tāpēc starp šiem cilvēkiem ir nesatricināmas ticības sirdis, kas ar 

brīnumu un prieku ir piedzīvojušas Mana Vārda piepildījumu. 

11 Ne tikai balss nesējs Manas manifestācijas laikā ir pravietis šajā laikā. Kad šī tauta paceļ savu garu, 

kad tā klausās Mani, tā ir sajutusi savu snaudošo garīgo dāvanu atmodu un ir kļuvusi par pravieti. Daži 

redz, citi dzird, bet vēl citi ir dievišķi. 

12 Skolotājs jums saka: Sagatavojieties, atraisiet savas garīgās dāvanas, jo tās jūs vadīs pa gaismas 

ceļu, lai jūsu darbi, vārdi un domas vienmēr nesīs to būtību, kas nāk no patiesības. 

13 Vēsture ir saglabājusi senatnes praviešu vārdus, no kuriem daudzi pareģoja laikus, kādus jūs 

pašlaik piedzīvojat. No Joēla līdz Jānim viņi jums ir pareģojuši cilvēces vēsturi. 

14 Šie vārdi atkal tiks pieminēti, kad tautas pamazām pamodīsies patiesībai, kuru jums jau atklāja 

Mani sūtītie. 

15 Šodien Es jums saku, ka Manas jaunās mācības pravietojumi pievienosies iepriekšējo laiku 

pravietojumiem, jo tie visi runā uz jums kā viena atklāsme. 

16 Svētīgi šī laika bērni, kas savā ticībā, dedzībā un mīlestībā uz Tēvu līdzinās tiem agrākajiem 

praviešiem, jo caur viņu mutēm Mans Gars runās uz šī laika un nākamo laiku cilvēkiem. 

17 Nekaunieties, kad es jums saku, ka jūsu vārdi nenonāks vēsturē. Ja tu jau esi pazemīgs, tad zināsi, 

kā ar savu labo roku izrādīt žēlastību un rūpēties, lai kreisā roka to nezina. 

18 Lūdzieties, ļaudis, lai Mana Vārda gaisma apgaismo jūs, lai jūsu sirdsapziņas gaisma varētu jūs 

vadīt visos jūsu ceļos. 

19 Šodien Es jūs esmu aicinājis par Manas godības mantiniekiem, jo jums ir lemts iemantot Manu 

valstību. 

20 Kad jūs nācāt no Manis, jums tika piešķirtas visas nepieciešamās īpašības, lai šķērsotu plašo dzīves 

ceļu un atgrieztos sākuma punktā. Neviena no šīm dāvanām netika iegūta ceļā, viss bija dvēseles īpašumā 
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jau no tās pirmsākumiem. Sirdsapziņa ir iedzimta dvēselē, tā ir gaisma. Tā nepārtraukti iesaka tai iegūt 

nopelnus, kas palīdzētu tai atgriezties pie Tēva. 

21 Reizēm dvēsele novirzās no ceļa, pēc tam atkal to atrod; īsu brīdi tā strauji virzās uz priekšu, tad 

atkal kavējas. Iemesls tam ir tāds, ka nav garāka ceļa un nav ceļa ar lielākiem pārbaudījumiem kā dvēseles 

attīstības ceļš. 

22 Cik daudz ļauna ir nodarīts tiem, kas tic, ka viņi var sasniegt garīgo debesu valstību nāves brīdī! 

Šīs dvēseles nespēj saskatīt tālāk par to, ko tās ir radījušas savā iztēlē šajā dzīvē. 

23 Kad Dimass, atpazinis Jēzus spēku, no krusta atzina savu ticību Kristus dievišķībai un pazemīgi 

lūdza Viņu pieminēt grēcinieku, Viņš apsolīja, ka tajā pašā dienā aizvedīs viņu uz paradīzi, redzot, kā šis 

cilvēks tajā brīdī caur grēku nožēlu, ticību un sāpēm panāca šķīstīšanos. 

24 Skolotājs vēlējās, lai jūs saprastu, ka tad, kad dvēsele attīrās, tā paceļas uz miera un gaismas 

reģioniem, no kurienes tā var pildīt savu brāļu un māsu mīlestības misiju, iedvesmota no Tēva mīlestības, 

kas ir vienīgās garīgās kāpnes, pa kurām var sasniegt pilnību Valstībā. 

25 Visiem jums ir tiesības iemantot Manu Valstību, visiem jums ir lemts nākt pie Manis - pat tad, ja 

jūs esat vislielākie grēcinieki un nepilnīgi, - tiklīdz jūs, tāpat kā Dimass, ar savu mīlestību un ticību, ar 

savu pazemību un cerību esat sasnieguši šo miera pasauli. No turienes jūs sāksiet piedāvāt savam Dievam 

tos darbus, kas ir pilnīgs Gara veltījums Tēvam, kurš jūs radīja ar tik lielu mīlestību un lika jums dzīvot 

kopā ar Viņu pilnībā. 

26 Es nevienu neesmu atstājis mantojumā, viņos visos ir dāvanas, kas kādu dienu liks viņiem nožēlot 

grēkus, ka viņi ir grēkojuši, ka ir Mani apvainojuši, un vēlāk tās iedvesmos viņus lielākajiem darbiem. 

27 Es atkal atklāju Sevi jūsu vidū. Katra dvēsele ir Tā Kunga templis, katrs prāts ir Visaugstākā 

mājoklis, katra sirds ir svētnīca Dievišķajam Gani, kas ved Savas avis uz mūžīgo dzīvi. Kungs pārmeklē 

dvēseles ar Savu taisnīgumu un attīra domas ar Savu gaismu. 

28 Patiesi, Es jums saku: Es neesmu viesis, bet Es esmu jūsu dvēseles mūžīgais iemītnieks, Es esmu 

gaisma un pašreizējā dzīve jūsos. Kas varētu nodzēst Manu gaismu tavā garā? Ļaujiet šai spožajai 

zvaigznei atklāties jūsu ceļā. 

29 Ak, ja vien cilvēki sekotu Manai gribai, ņemot par paraugu Jēzu, kurš uz zemes pildīja vienīgi sava 

Debesu Tēva gribu, cik lielas un skaistas būtu jūsu gara izpausmes darbos, vārdos vai domās! 

30 Es gatavoju Savu mājvietu cilvēkos - gan tajos, kas Mani mīl, gan tajos, kas Mani nepazīst, lai 

Mana gaisma varētu iemantot jūsu dvēseli kā savu valstību. Iepazīstiet Manu gaismu, kas ir kļuvusi par 

atklāsmi un mācību. Tā ir apsolītā Mierinātāja vēsts - tā, par kuru es jums paziņoju, ka Viņš nāks. Ilgi 

gaidītais ir klāt, Viņš tikai gaida, kad cilvēku sirdis pamodīsies, lai tās varētu atspīdēt kā jauna rītausmas 

gaisma. Tad jūs sapratīsiet, ka, neraugoties uz laiku, kas pa šo laiku ir pagājis, patiesība joprojām ir 

nemainīga, jo tā ir nemainīga. Patiesība ir Dievs, un to var pierādīt dabā, kas ir viena no daudzajām jūsu 

Radītāja izpausmēm. Un tāpat kā Es parādīju Sevi caur dabu, Es vēlos atklāt Sevi arī jūsos. 

31 Cilvēce, mosties! Izprotiet vārdu par To, kam bija jānāk un kas tagad ir jūsu vidū! Viņš, kas baro 

dvēseles, tagad ir šeit. Tas, kas apgaismo jūsu evolūcijas ceļu, šobrīd sūta Savu gaismu no augstumiem, 

izmantojot cilvēka smadzenes, lai dievišķās iedvesmas pārvērstu vārdos - vārdos, kas sasniedz cietušo 

sirdi, apjukušo dvēseli, slimos un izsalkušos. Tas, kurš saņem šo gaismu savā dvēselē, redz, ka tās spēki 

pieaug. Mans dievišķais spēks virza Visumu un nāk pie jums kā glāsts. Katrs no šiem vēstījumiem ir jūsu 

Kunga doma. 

32 Cilvēki, Es jūs glābsim un liksim jums kļūt par perfektu raidītāju, kas labāk pauž Manu Voli. Ak, 

mācekļi, kas dzirdat Mani šajos brīžos, ja jūs nevarat visu saprast, tad vismaz sajūtiet šo mīlestību, šo 

dzīves starojumu, kas nāk pie jums. Mana gaisma jūs glābs šajā laikā. 

33 Kāds varenums varētu būt cilvēkam bez dievišķā? Tā ir Mana gaisma, kas izrotā visu, kas eksistē. 

Ļaujiet tai mirdzēt jūsu būtībā un darbos, un jūs sajutīsiet svētlaimi, ko sniedz dzīve Manā sekošanā. 

34 Apzinieties, ka, lai gan es esmu "Vārds", es neesmu tikai Vārds, bet arī darbs. Es jums to pierādīju, 

kad kļuvu par cilvēku, lai dzīvotu kopā ar jums un būtu jums par piemēru. Patiesībā es kļuvu par cilvēku, 

bet šī miesa, kad tā tika veidota, nebija izdarījusi ne mazāko grēku un tai nebija ne mazākā trūkuma. Tas 

bija īsts templis, no kura iznāca "Dieva Vārds". Tas, kas uzmodināja pazemīgos un ar vārdu dziedināja 

slimos, - Tas, kas svētīja bērnus un sēdās pie nabagu galda, ir tas pats "Vārds", kas tagad nāk. Tā ir 

Patiesības Gaisma, kuru jūs redzējāt parādoties Austrumos un kuras spožums tagad apgaismo Rietumus. 
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Šodien Es neparādos iemiesojies cilvēkā, Es parādīju Sevi caur Manis sagatavotiem cilvēkiem, kas 

piedzimuši, lai izpildītu šo uzdevumu. Patiesi Es jums saku: tos, caur kuriem Es jums esmu devis Savu 

Vārdu, Es tam sagatavoju vēl pirms viņi nāca uz zemes. Tad es tos vadīju no dzimšanas, un tagad, kad tos 

izmantoju, es turpinu tos apmācīt. 

35 Es vēlos runāt ar jums par daudziem garīgiem jautājumiem, bet jūs tos vēl nespējat saprast. Ja Es 

jums atklātu, kādās mājās uz zemes esat nokļuvuši, jūs nespētu aptvert, kā jūs dzīvojāt šādās vietās. Šodien 

jūs varat noliegt, ka zināt garīgās sfēras, jo, kamēr jūsu dvēsele ir iemiesojusies, zināšanas par savu 

pagātni tai ir aizliegtas, lai tā nekļūtu ne tukša, ne nomākta, ne izmisusi, saskaroties ar savu jauno 

eksistenci, kurā tai jāsāk no jauna kā jaunā dzīvē. Pat ja jūs to vēlētos, jūs nevarētu atcerēties; Es tikai 

ļauju jums saglabāt priekšstatu vai intuīciju par to, ko Es jums atklāju, lai jūs varētu izturēt dzīves cīņu un 

labprāt izturēt pārbaudījumus. 

36 Jūs varat apšaubīt visu, ko es jums saku, bet šī garīgā sfēra patiesi bija jūsu mājas, kamēr vien jūs 

bijāt gars. Jūs bijāt iedzīvotāji tajā vietā, kur jūs nepazināt ciešanas, kur jūs jutāt Tēva godību savā būtībā, 

jo Viņā nebija neviena trūkuma. Bet jums nebija nekādu nopelnu, tāpēc jums bija nepieciešams atstāt šīs 

debesis un nākt pasaulē, lai jūsu dvēsele ar savu pūliņu palīdzību varētu iegūt šo valstību. Bet jūs arvien 

vairāk un vairāk morāli grimāt, līdz jutāties ļoti attālināti no Dievišķā un garīgā, no savas izcelsmes. 

37 Mana - Skolotāja - balss vienmēr ir runājusi uz jums, lai jūs mācītu; jūs to esat atpazinuši pēc tās 

mīlestības. Bet, ja tu esi turējies pie savām kļūdām, tad sāpes kā nepielūdzams skolotājs ir likušas tev 

apzināties savu nepaklausību. Viens ērkšķis šodien, otrs rīt - tā uz tavas pieres pamazām veidojas bēdīgas 

pieredzes vainags. Kāpēc jūs nemācāties mīlestības no Manis un neļaujiet sevi vadīt pēc Manas 

pamācības, kas nevienu nesāpina, bet dara jūsu sirdis labestīgas, kad saka: "Mīliet cits citu!"? Kas mīl savu 

līdzcilvēku, tas mīl Tēvu sevī. 

38 Es tevi mīlēju, pirms tu vēl esi eksistējis, Es tevi glāstīju sevī, un, kad tu piedzimi, Es liku tev 

sajust Savu Dievišķo maigumu. Ja tu mīli savu Tēvu, tev jāmīl arī savi lielākie un mazākie brāļi un māsas, 

zinot, ka ikviens cilvēks, kas eksistē, ir radies Dieva gribas dēļ un ka katra radība ir dievišķās domas 

(redzamā) forma. Turklāt atcerieties, ka jūs neesat tikai cilvēku brāļi un māsas, ka ir daudzas radības, kas, 

lai arī bez gara, ir jūsu brāļi un māsas un ko jūs varat saukt par mazākiem, bet kas tādēļ nepārstāj būt par 

savu Tēvu tam pašam, kas radījis jūs. Apzinieties savu vietu dzīves vidū, lai jūs varētu pienācīgi pildīt 

savu uzdevumu. 

39 Kad jūsu gars patiesībā pieņems Manas mācības gaismu, jūs ilgosieties pēc debesīm daudz vairāk 

nekā tagad pēc zemes labumiem. Tas, kurš ilgojas pēc Debesu tikumiem, lai sasniegtu sava gara 

pacēlumu, jūt iekšējo liesmu, kas viņu apgaismo, un dzird sevī mīlestības himnu savam Tēvam. Tā ir 

gaisma, kas ļauj jums sajust klātbūtni Tā, kurš mājo jūsos un kurš jums rāda īsāko ceļu, kas ved uz 

Apsolīto zemi, tādējādi novēršot jūs no tiem ceļiem, kur cilvēki gadsimtu gaitā ir atstājuši sāpju pēdas. 

40 Reiz, kad Es biju savu mācekļu vidū un Mana aiziešana jau bija tuvu, Es viņiem reiz sacīju: 

"Redzi, drīz vairs nebūs Manis jūsu vidū, jo Es aizeju pie Tēva, no kura esmu nācis." Tagad es jums saku: 

Rīkojieties kā es, un debesis būs jūsu, pat par mazāku samaksu nekā es - ja vēlaties. 

41 Ienāciet šīs mūžīgās rītausmas gaismā, lai jūs vairs neredzētu nakti, jo apgaismoto dvēselē, to, kas 

ir klausījuši Manai mācībai, nedrīkst parādīties tumsa. Tāpat kā nakts ir materializētā dvēsele, tāpat kā 

rītausma ir dvēsele tam, kurš tiecas pēc garīguma. Ļaujiet savai dvēselei atklāt savu gaismu, kas ir tā, it kā 

jūs ļautu Manai spīdēt. 

42 Esiet skolotāji tam, ko Es jums esmu mācījis, bet vispirms esiet kurli pret kārdinājumu balsi, pret 

pasaulīgo vieglprātību un tukšumu troksni. Klausieties Manā balsī klusumā, un jūs saņemsiet Manu vēsti. 

43 Neviens netiks pazaudēts; daži ieradīsies ātrāk pa ceļu, ko Es jums esmu parādījis, bet citi 

ieradīsies vēlāk pa ceļiem, kurus viņi paši izvēlējušies. Visās reliģijās cilvēks var pieņemt to mācību, kas 

viņam nepieciešama, lai kļūtu labs. Bet, ja viņš to nesasniedz, tad viņš vaino reliģiju, ko viņš apliecina, un 

paliek tāds, kāds viņš vienmēr ir bijis. Katra reliģija ir ceļš; dažas ir pilnīgākas par citām, bet visas tiecas 

uz labestību un cenšas nonākt pie Tēva. Ja kaut kas jūs neapmierina jums zināmajās reliģijās, nezaudējiet 

ticību Man. Ejiet pa mīlestības ceļu, un jūs atradīsiet pestīšanu, jo Mans ceļš ir mīlestības spēka 

apgaismots. 
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44 Tā Es gatavoju Savu mājokli, Savu templi. Kad Es runāju par Savu mājokli, Es nerunāju par jūsu 

miesu, bet gan par jūsu dvēseli, jo Es šo mājokli būvēju uz mūžīgiem pamatiem, nevis uz tā, kas ir 

iznīcīgs. 

45 Daudzi ir nākuši uz šo manifestāciju, izsalkuši pēc šī Dzīvības Vārda, bet citi vēl nesaprot šos 

mācības vārdus. Tos Es aizskaršu, lai viņi alkst un slāpst pēc mīlestības un meklē Manu gaismu. 

46 cilvēcība, es redzu, ka jūs baidāties no vētras, kas plosās pār jums. Nebaidieties no tās, jo Es to 

nomierināšu, ja vien jūs Man ticēsiet un klausīsiet Manai balsij. Ja jūs vēl nezināt, kā klausīties klusumā, 

nāciet un mācieties no Manis, kas jūs māca caur šiem sagatavotajiem saprašanas orgāniem, vai arī gaidiet, 

kad šī vēsts sasniegs jūs no gara uz garu. Šī vēsts ir gaisma visām reliģijām, visām sektām un konfesijām, 

kā arī dažādiem cilvēku vadības veidiem. Bet ko jūs esat darījuši ar Manu Vārdu, mācekļi? Vai jūs 

vēlaties, lai koks uzziedētu tieši tā? Ļaujiet tam uzplaukt, jo viņi paziņos, ka vēlāk tas nesīs augļus. Kāpēc 

jūs slēpjat šos vēstījumus un nesniedzat pasaulei šīs jaunās ēras pārsteigumu ar šo Labo vēsti? Kāpēc jūs 

neuzdrošināties pateikt pasaulei, ka Kristus balss skan jūsu vidū? Runājiet un lieciniet par Manu pamācību 

ar saviem mīlestības darbiem, jo, ja vieni aizvērs ausis, lai jūs nedzirdētu, citi tās atvērs, un jūsu balss 

viņiem būs tik salda un melodiska kā lakstīgalas dziesma. 

47 Mans šī laika Vārds neizdzēsīs tos vārdus, kurus Es jums devu otrajā laikmetā. Epohas, gadsimti 

un gadsimti paies, bet Jēzus vārdi nepazudīs. Šodien Es jums izskaidroju un atklāju to, ko Es jums toreiz 

teicu un ko jūs nesapratāt. 

48 Es esmu tas pats sējējs kā senāk; šodien Es sēju, bet rīt Es pļauju augļus, bet Mana Patiesība ir tā 

pati kā visos laikos. Jūs dzīvojat ne tikai no zemes maizes, bet arī no Manas mācības. Tavs ķermenis 

nogrims zemes dzemdēs, bet tavai dvēselei Es sacīšu: "Celies un staigā, atgriezies pie sava Tēva!" 

49 Mans "Vārds" jau ir kļuvis par cilvēku citā laikā, lai ar savu piemēru mācītu jūs mīlēt, jo, ja Es 

būtu mācījis jūs tikai ar vārdiem, pasaule būtu teikusi: "Tikai vārdi, bet nekādu darbu." Es biju jūsu vidū, 

lai jūs mācītu, jo tas bija tas, ko es biju atnācis darīt. Ko es varētu iemācīties no vīriešiem, ko es nezinu? 

Nekas. Es veltīju šo dzīvi cilvēcei. Templī es biju gaisma starp bauslības skolotājiem. Trīs gadus pirms es 

atkal atstāju zemi, es devos mācīt cilvēkus laukos, jūras vai upju krastos, tirgos. Es runāju ar visiem, un 

nevienam Es nenoliedzu Savu mācību. 

50 Šodien jūs Man sakāt: "Mācītāj, pasaule joprojām ir tāda pati, neraugoties uz Tavu upuri, Tavu 

Vārdu un Tavām izlietajām asinīm." Tā ir taisnība, ka cilvēki ir izlējuši savas asinis, līdz zeme bija ar tām 

piesūcināta. Tas nav noticis no mīlestības, bet gan no alkatības un ļaunprātības. Viņi ir izlējuši asinis 

saviem līdzcilvēkiem, kurus viņi nemīl. 

51 Daudzi darina Manu tēlu un apsedz to ar zīdu, zeltu un dārgakmeņiem, bet nabagiem ļauj mirt badā 

un aukstumā, bet Mans Dievišķais plāns ir stiprāks par cilvēku cietsirdību un piepildīsies. Bēdas tiem, kas 

melo! Būtu labāk, ja viņi atzītu savu vainu, nevis justos labāki par citiem, jo viņu sirdsapziņa neatstās 

viņus mierā pat miegā. Tie, kas cenšas noslēpt savus kauna traipus ar liekulības plīvuru, ir izbalināti kapi, 

kas sevī slēpj sabrukumu. Bēdas jums, rakstu mācītāji un liekuļi farizeji! Ja vēlaties staigāt Tā Kunga 

ceļus, dariet to, ko mācu Es, ņemiet Mani par paraugu, uzņemiet savu krustu un sekojiet Man. 

52 Mani bērni, vai jūs manā vēstījumā atrodat ko sliktu? Vai es jums kaitēju ar šo vārdu, kurā ir tikai 

mīlestība pret visiem? Izpētiet to, un jūs tajā neatradīsiet neko netaisnīgu. 

53 Šis vēstījums, kas jums atgādinās par laiku, kad Es jums sevi atklāju, tiks saglabāts rakstveidā, un 

daudzi nāks un atcerēsies, cik tuvu Es viņiem biju. Pat Otrajā Laikā, kamēr Es biju ar viņiem, Mani 

apustuļi nemīlēja Mani tik ļoti kā pēc Manas aiziešanas. Kamēr viņi bija pie Manis, viņi neatdeva savu 

dzīvību par Mani, bet pēc tam viņi atdeva visu, kas viņiem bija, no mīlestības pret savu Skolotāju. Kad 

Jēzus balss vairs nebija dzirdama, tikai tad mācekļi sāka ciest, vēloties, lai Es atkal būtu pie viņiem, un 

nekad vairs nemīlēja Mani tā kā tad. Iemesls bija tāds, ka es jau valdīju viņu sirdīs. Saskaņā ar Manu gribu 

tas notiks arī ar jums. 

54 Manu klātbūtni jūs varat atpazīt pēc miera, ko jūtat savā dvēselē. Neviens, izņemot Mani, nevar 

jums dot patiesu mieru. Tumsas gars to nevarēja jums dot. Es jums to saku tādēļ, ka daudzas sirdis baidās 

no vilinošas būtnes, kurai cilvēki ir piešķīruši dzīvību un formu saskaņā ar savu iztēli. 

55 Cik nepareizi ir interpretēta Tumsas prinča eksistence! Galu galā, cik daudzi ir ticējuši vairāk viņa 

spēkam nekā manam, un cik tālu no patiesības ir bijuši cilvēki! 
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56 Ļaunums eksistē, visi netikumi un grēki ir cēlušies no tā, tas ir, ļaundari vienmēr ir pastāvējuši gan 

uz zemes, gan citās mājās vai pasaulēs. Bet kāpēc jūs personificējat visu pastāvošo ļaunumu vienā būtnē, 

un kāpēc jūs to pretstatāt Dievam? Es jums jautāju: Kas ir nešķīsta būtne Mana absolūtā un bezgalīgā 

spēka priekšā, un ko tavs grēks nozīmē Manas pilnības priekšā? 

57 Grēks radās pasaulē. Kad gari iznāca no Dieva, daži palika labajā, bet citi, novirzoties no šī ceļa, 

radīja citu - ļaunuma ceļu. 

58 Vārdus un līdzības, kas agrākos laikos jums tika doti alegorijās kā atklāsme, cilvēce ir kļūdaini 

interpretējusi. Intuitīvās zināšanas, kas cilvēkiem bija par pārdabisko, ietekmēja viņu iztēle, un tā 

pamazām ap ļauno zinātņu spēku izveidojās kulti, māņticīgi priekšstati un mīti, kas saglabājušies līdz pat 

mūsu dienām. 

59 Velni nevar nākt no Dieva; jūs paši tos esat izdomājuši ar savu prātu. Jūsu priekšstats par to būtni, 

ar kuru jūs pastāvīgi Man pretojaties, ir maldīgs. 

60 Es esmu jūs mācījis modināt un lūgt, lai jūs varētu atbrīvoties no kārdinājumiem un sliktas 

ietekmes, kas var nākt gan no cilvēkiem, gan no garīgām būtnēm. 

61 Es jums esmu teicis, lai jūs pakārtotu garu miesai, jo miesa ir vāja būtne, kurai pastāvīgi draud 

kritiens, ja jūs to neuzraugāt. Sirds, prāts un maņas ir atvērtas durvis, caur kurām pasaules kaislības var 

izpostīt dvēseli. 

62 Ja jūs esat iedomājušies, ka tumsas būtnes ir kā briesmoņi, tad Es tās redzu tikai kā nepilnīgus 

radījumus, kurus Es izstiepšu Savu roku, lai glābtu, jo arī viņi ir Mani bērni. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 115 
1 Es pieņemu jūs, mīļotā tauta, un jūsos cilvēci, kas ir Mana meita. Šajā laikā, kad Es daru Sevi 

zināmu caur cilvēka prāta orgānu, Es dodu jums spēku, lai jūs varētu atgriezties uz pilnības ceļa, uzlabot 

savu dzīvesveidu un sajust savā sirdī Manas Dievišķās balss atbalsis. Es strādāju ar jums šajā tam 

labvēlīgajā laikā, lai jūs uzmodinātu savu garu, kas šodien guļ, lai jūs padarītu savu sirdi jūtīgu. Jo Es 

nevēlos būt tajā tikai kā pārejošs apmeklētājs, bet gan kā mūžīgs iemītnieks, jo jūs tajā celsiet Manu templi 

tieši pēc Manas gribas. 

2 Es esmu tas pats "Dievišķais Vārds", kas Otrajā Laikā parādījās miesīgā veidolā, vārdā Jēzus, kurš 

dzīvoja kopā ar jums un atnesa jums sava Vārda lēnprātību, kas ietverta Viņa perfektajā piemērā. Tagad Es 

izmantoju cilvēciskos instrumentus, kurus Es esmu sagatavojis un kuri jau pirms piedzimšanas bija 

paredzēti šīs cildenās misijas izpildei. 

3 Es jums esmu teicis, ka šī zeme nav jūsu patiesā tēvzeme, jo bija laiks, kad jūsu mājvieta bija 

Debesis un jūs bijāt kopā ar Debesu Tēvu. Kad jūs vēl nebijāt nokļuvuši uz šīs planētas, jūs atradāties 

garīgajās mājās, kur viss ir gaisma un patiesība. Bet jūs neesat stingri iespieduši šo iespaidu savā dvēselē, 

un tādēļ jūsu atmiņa jūs atpaliek, un jūs neatceraties neko par to dzīvi, par savu uzturēšanos tajā, ko jūs 

saucat par Debesīm, kas neatbilst tam, ko jūs iedomājaties, balstoties uz savu prātu, šajā pasaulē, ko jūs 

saucat par Zemi. 

4 Pirms radīšanas jūs bijāt Manī; pēc tam kā garīgas būtnes jūs bijāt vietā, kur viss vibrē pilnīgā 

harmonijā, kur ir dzīvības būtība un patiesās gaismas avots, no kura Es jūs baroju. 

5 Sāpes nav radījis Tēvs. Laikā, par kuru Es jums runāju, jums nebija iemesla nopūsties, jums nebija 

par ko sūdzēties, jūs sevī jutāt debesis, jo savā perfektajā dzīvē jūs bijāt šīs eksistences iemiesojums. Bet, 

kad tu aizgāji no šīm mājām, es devu tavam garam drēbes, un tu iegrimi vēl dziļāk. Tad jūsu dvēsele 

attīstījās soli pa solim, līdz tā sasniedza to eksistences līmeni, kurā esat tagad un kurā spīd Tēva gaisma. 

6 Es esmu mīlestības Meistars, tādēļ, ja jūs nestaigāsiet pa Maniem ceļiem un nemīlēsiet cilvēkus ar 

tādu mīlestību, kādu Es esmu jums mācījis, jūs piemeklēs sāpes jūsu nepaklausības dēļ. Tādējādi ar katru 

jaunu gadījumu jūs gūsiet papildu pieredzi. 

7 Cilvēks kā Dieva radība ir brālis visām radībām no šīs un citām pasaulēm, jo katra dzīvības forma 

ir Tēva doma dažādās izpausmēs. Tā kā esat apveltīti ar saprātu, saprotiet, ka esat daļa no šīs radības un 

šajā ziņā visu būtņu brāļi un māsas, un jums apzināti jāsaprot, kādu vietu jūs ieņemat radībā, dievišķajā 

plānā un universālajā vienotībā. Kāpēc jūs nerīkojaties saskaņā ar misiju, ko Es jums esmu atklājis? Esiet 

Manas mācības apustuļi, skaidri apzinoties, ka jums jāattīstās no posma uz posmu. Esiet žēlsirdīgi pret 

sevi, pēc iespējas ātrāk ejiet pestīšanas ceļu, kas nav nekas cits kā pilnīgas mīlestības ceļš, kas ietverts šajā 

vienkāršajā mācībā: "Mīli Dievu vairāk par visu radīto un savu tuvāko kā sevi pašu." 

8 Māciet savus brāļus ne tikai ar vārdiem, bet arī ar saviem mīlestības darbiem. Lai gan es esmu 

Tēva "Vārds", es kļuvu par cilvēku otrajā laikmetā, lai mācītu jūs ar. 

Lai ar savu piemēru mācītu jums ievērot dievišķos likumus. Jo, ja Es būtu jūs mācījis tikai ar saviem 

vārdiem, jūs būtu teikuši: "Viņš runāja, bet nevienu darbu nedarīja." Tāpēc savu mācekļu vidū Es vienmēr 

biju kā Skolotājs. 

9 Saglabājiet Manas dievišķās mācības un piemērus, un rīt tie būs kā spieķis. Lūdziet Mani šajos 

brīžos, kad Es daru Sevi zināmu caur Vārda nesēju, un, ja jūsu lūgumi būs cēli un taisnīgi, Es tos 

uzklausīšu. Bet, ja jūs lūdzat bez iemesla, tad ziniet, ka Es jums došu tikai to, kas jums ir jāsaņem. 

Sniedziet Man garīgu pielūgsmi un neesiet līdzīgi tiem, kas ceļ tempļus un altārus, kas klāti ar zeltu un 

dārgakmeņiem, kas dodas garos svētceļojumos, soda sevi ar rupjiem un nežēlīgiem sitieniem, noliek sevi 

lūpu lūgšanās un lūgšanu litānijās, bet tomēr nav spējuši atdot savu sirdi Man. Es esmu jūs pamācījis par 

sirdsapziņu, un tādēļ es jums saku: Tam, kurš runā un stāsta par to, ko viņš ir darījis, un trumpo par to, nav 

nopelnu Debesu Tēva priekšā. 

10 Ja jūs vēlaties staigāt pa Tā Kunga taisnajiem ceļiem, dariet to, ko Es esmu jums mācījis ar Savu 

Vārdu, ar Saviem piemēriem un ar Savu mīlestību. Esiet pazemīgi, atmaksājiet par ļaunu ar labu, 

nerūpējoties par cilvēku nepateicību. Pacietīgi uzņemies savu krustu un seko Man. 

11 Es, "Vārds", Otrajā Laikā kļuvu cilvēks, lai parādītu jums Savu Dievišķo Mīlestību. Es nebaidījos 

dzīvot jūsu vidū cilvēka miesā. Es gribēju būt šīs cilvēces bērns, lai justos ar to ciešāk saistīts un lai tā 
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varētu Mani piedzīvot ciešāk. Šī sieviete, kas piedāvāja savu dzemdi, lai viņā "Vārds" kļūtu par cilvēku, 

savas tīrības un nevainības dēļ bija cienīgs templis, kura dēļ Es viņu biju izvēlējies par cilvēka Māti. 

Marija bija zieds no paaudzes, ko Kungs bija sagatavojis daudzām paaudzēm pirms viņas piedzimšanas. 

12 Mātes mīlestība, kuras būtība un maigums ir Tēvā, iemiesojās Marijā, tajā Jaunavā, kas bija 

šķīstuma un nevainības zieds. 

13 Marija kā sieviete ir universālās Mātes iemiesojums, tā ir mātišķā mīlestība, kas pastāv Manā 

Dievišķībā un kas kļuva par sievieti, lai cilvēku dzīvēs būtu cerības gaisma. Marija kā Gars ir Dievišķā 

Maigums, kas nāca uz zemes raudāt par cilvēces grēkiem. Viņas asaras sajaucās ar Dēla asinīm, lai mācītu 

cilvēkiem pildīt savu pienākumu. Mūžībā viņas atvērtās rokas ar mīlestību gaida savu bērnu ierašanos. 

14 Jau no cilvēces pirmsākumiem jums tika pravietots par Mesijas atnākšanu; arī Marija jums tika 

pasludināta un apsolīta. 

15 Tie, kas noliedz Marijas dievišķo maternitāti, nepareizi novērtē vienu no skaistākajām atklāsmēm, 

ko Dievišķība ir devusi cilvēkam. 

16 Tie, kas atzīst Kristus dievišķību un noliedz Mariju, nezina, ka viņi atņem sev vissmalkāko un 

jaukāko īpašību, kas ir Manā Dievišķībā. 

17 Cik daudz ir tādu, kas domā, ka zina Rakstus, un tomēr neko nezina, jo neko nav sapratuši; un cik 

daudz ir tādu, kas, neskatoties uz savu uzskatu, ka ir atklājuši radīšanas valodu, dzīvo maldos! 

18 Mātes gars ar mīlestību darbojas visās būtnēs, tā tēlu var ieraudzīt visur. Viņa dievišķā maigums kā 

svētīta sēkla ir iekritis visu radību sirdīs, un katra dabas valstība ir dzīvs apliecinājums tam, un katras 

mātes sirds ir altāris, kas celts šīs lielās mīlestības priekšā. Marija bija dievišķs zieds, un auglis bija Jēzus. 

19 Es kļuvu cilvēks šajā radībā, Dieva mīlestības šedevrs, lai atklātu cilvēkiem Manas valstības lielos 

noslēpumus, runājot ar tiem ar mīlestības darbiem un vārdiem. 

20 Viss par Kristu runā tāpēc, ka Viņš ir "Mūžīgais Vārds", tas pats, kuru jūs klausāties. 

21 Mīļotie mācekļi, studējiet Manu mācību ar mīlestību un labu gribu, un jūs beidzot sapratīsiet visu, 

ko Es jums esmu atklājis cauri gadsimtiem. 

22 Patiesi Es jums saku: jūs un visi tie, kas iedziļināsies šajā darbā, būsiet īstie Rakstu skaidrotāji. 

23 Manas tautas vēsture ir pilna ar zīmēm un brīnumiem, kas iededza ļaužu ļaužu ticību Dieva - dzīvā, 

neredzamā un patiesā Dieva - pastāvēšanai un varenībai. 

24 Liecība par to, ko šie cilvēki redzēja un piedzīvoja, ir iegājusi vēsturē un ir ierakstīta rakstos, ko 

visas paaudzes ir zinājušas līdz pat jūsu dienām. Bet šīs liecības tagad ir nonākušas pie cilvēkiem bez 

ticības un bez garīgās sagatavotības, kuri, lai ticētu, uzskata, ka ir nepieciešams pārdomāt, pārdomāt un 

pārdomāt, pakļaut visu savai zinātnei, savam saprātam un loģikai. Šie cilvēki ir šaubījušies, citi ir bijuši 

apjukuši, daži to ir nolieguši, bet daži ir ņirgājušies par to. 

25 Tas ir tikai dabiski, ka tie, kas mēģina atrast dievišķo patiesību, meklējot to ar savām acīm vai 

ierobežoto prātu, nepadara trīs soļus, nesaklupstot vai nekrītot bezdibenī. Tikai gars var atrast ceļu uz 

patiesību. 

26 Ir nepieciešams, lai Es jums saku, ka to cilvēku liecība, kas Man sekoja, bija patiesa, un tas, ko 

viņi man novēlēja pēcnācējiem, bija pareizi. Viņi ar savu vienkāršo un nevainīgo ticību pasniedza 

mācības, ko bija saņēmuši, - tā, kā viņi to redzēja un kā viņi bija sapratuši visu, kas bija noticis. 

27 Visi tie notikumi, darbi un pārbaudījumi, par kuriem jums stāsta senči, satur patiesību, gaismu, 

atklāsmi. Viņi ticēja, neko neizmeklējot, jo viņi bija liecinieki šiem notikumiem. No jums ir atkarīgs, kā 

izprast lietas būtību un pēc tam ticēt, lai no tā, kas jums ir atklāts, iegūtu garīgo saturu. 

28 Visam ir tik vienkāršs un acīmredzams izskaidrojums. Bet es jums vēlreiz atkārtoju, ka, lai to 

atrastu, garam ir jāturpina dziļi domāt. 

29 Liels būs šīs materializētās cilvēces izbrīns, kad pat tās zinātne un novērojumi pierādīs patiesumu 

par daudziem notikumiem, kurus tā nav gribējusi pieņemt. Tad tā ar pārsteigumu teiks: "Tā bija patiesība". 

Bet viss, ko jūs šodien saucat par brīnumiem, nav nekas cits kā dievišķa vēstījuma materiālā īstenošana, 

vēstījuma, kura balss nepārtraukti runā jums par kaut ko, kas ir ārpus jūsu planētas un jūsu prāta, par kaut 

ko, kas nāk tieši no Mana Gara uz jūsu prātu. 

30 Šodien Mans Tēvs ir ar jums. Es uzklausu jūsu lūgumus, pat visniecīgākās sūdzības. Es vēlos, lai 

jūs mācītos runāt ar savu Tēvu. Bet nedomājiet, ka esmu atnācis tikai pie jums. Nē, Es esmu nācis pie 
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visiem Saviem bērniem, jo šo ļaužu sauciens sasniedza debesu augstumus kā ciešanu sauciens, kā lūgums 

pēc gaismas. 

31 Kad jūs saņemat Manu Vārdu šādā formā, jūs sev iekšēji jautājat, vai Es nāku kā Tēvs vai kā 

Tiesnesis. Tad Es jums saku, ka vēl pirms jūs dzirdat Manu pirmo šīs dienas vārdu, jūsu sirdsapziņa jums 

jau ir parādījusi visus jūsu pārkāpumus un arī visus jūsu labos darbus. 

32 Bet, ja Man vajadzētu jūs tiesāt Manā Vārdā, kāpēc jūs baidāties? Vai Mans spriedums nenāk no 

mīlestības, ko Es jums parādīju? 

33 Es jūs modinu, lai pārbaudījumi jūs nesagaidītu nesagatavotus, lai šī laika vētras un vētras jūs 

neatdalītu no gaismas. 

34 Protams, šis ir apciemojumu laiks, tāpēc ir jābūt stipriem un apbruņotiem, lai nepadotos. 

35 Cilvēka dzīvi uz zemes vienmēr ir pavadījuši pārbaudījumi un izpirkšana, bet nekad šis attīstības 

ceļš nav bijis tik sāpju pilns kā tagad, nekad šis kauss nav bijis tik pilns ar rūgtumu. 

36 Šajā laikā cilvēki negaida līdz pilngadībai, lai stātos pretī dzīves cīņai. Cik daudzas radības no 

bērnības pazīst vilšanos, jūgu, triecienus, šķēršļus un neveiksmes. Es varu jums pateikt vēl vairāk: šajos 

laikos cilvēka sāpes sākas vēl pirms viņa piedzimšanas, tas ir, jau mātes miesās. 

37 Liels ir to būtņu izpirkšanas pienākums, kuras šajā laikā nāk uz zemes! Taču jums jāatceras, ka 

visas pasaulē pastāvošās ciešanas ir cilvēku darbs. Vai ir kāda lielāka pilnība manā taisnīgumā, kā ļaut 

tiem, kas sējuši dzīves ceļu ar ērkšķiem, tos tagad pļaut? 

38 Es zinu, ka ne visi ir vienlīdz vainīgi pie haosa, ko jūs piedzīvojat. Tā ir taisnība, bet es jums saku, 

ka par mieru ir atbildīgi tie, kas nav kara vaininieki. 

39 Jums, cilvēki, es saku: apžēlojieties par sevi un savu tuvāko! Bet, lai šī žēlastība būtu efektīva, 

atpazīstiet savas garīgās dāvanas, studējot Manu Darbu. Kas mīl savu līdzcilvēku, tas mīl Mani, jo viņa 

līdzcilvēks ir Mans ļoti mīlētais bērns. 

40 Jūs esat cilvēki, kurus es sagatavoju lūgšanai, patiesības mācīšanai un dziedināšanai. Dzīve ar savu 

postu, grūtībām un rūgtumu ir kļuvusi līdzīga tuksnesim. Bet Es jums saku, lai jūs nestāvat un nepastāvat 

tuksnesī, jo tad jūs nepazīsiet patiesu mieru. 

41 Paturiet prātā Izraēlas piemēru, kas aprakstīts vēsturē, kad tai nācās ilgu laiku klīst pa tuksnesi. 

Viņi cīnījās, lai izbēgtu no Ēģiptes nebrīves un elku kalpības, bet arī lai sasniegtu miera un brīvības zemi. 

42 Šodien visa cilvēce ir kā faraona gūstā nonākušie cilvēki. Cilvēkiem tiek uzspiestas ticības 

apliecības, doktrīnas un likumi. Lielākā daļa tautu ir vergi citām, kas ir spēcīgākas. Smaga cīņa par 

izdzīvošanu un piespiedu darbs bada un pazemojumu varā ir rūgta maize, ko šodien ēd liela daļa cilvēces. 

43 Tas viss arvien vairāk izraisa cilvēku sirdīs ilgas pēc atbrīvošanās, miera, labākas dzīves. 

44 Kara troksnis, izlietās cilvēku asinis, egoisms, varas un naida tieksme, kas nes augļus tūkstošiem 

veidu, pamodina cilvēkus no dziļas letarģijas. Bet, ja šīs visu Manu bērnu ilgas apvieno viņus vienā ideālā, 

gluži kā Mozus iedvesmotās Israēla tautas apvienošanās Ēģiptē, - kurš cilvēks, kāds drauds, kāds spēks 

varētu apturēt šīs sirdis? Patiesībā neviens, jo šajā ilgā būs Mana gaisma, šajā cīņā būs klātesošs Mans 

spēks, šajā ideālā būs spēkā Mani dievišķie apsolījumi. 

45 Vai pasaulei, lai atbrīvotos no savām važām, ir vajadzīgs jauns Mozus? Es jums saku, ka mācība, 

ko Es jums nesu šajā laikā, ir gaisma, kas iedvesmoja Mozu. Tas ir taisnības vārds un pravietojums, tas ir 

spēks, kas paceļ vājos, biklos, bailīgos un pārvērš viņus par drosmīgiem, apņēmīgiem, dedzīgiem. Tas ir 

likums, kas vada un virza patiesības ceļā; tā ir manna, kas uztur dzīvību garajās klejojumu dienās, un 

visbeidzot tā ir atbrīvošana, tas ir miers, tā ir labklājība labas gribas cilvēkiem. 

46 Cilvēki, jūs jūtaties iedrošināti ar Manu Vārdu, un, it kā brīnumains balzāms būtu izplūdis uz jūsu 

brūcēm, jūs jūtaties stiprināti, atjaunoti, pilni cerības uz rītdienu. Tādēļ es jums jautāju: vai jūs nedomājat, 

ka, ja jūs šo pašu vēsti nodotu apspiestajām zemes tautām, tā uz tām iedarbotos ar tādu pašu brīnumu? 

47 Tāpēc Es jums atkal un atkal saku, lai jūs sagatavotos un neatliktos laiks, kad varēsiet doties ceļā 

kā šīs iedvesmotās vēsts vēstneši. Kad Es jums saku, lai jūs sagatavojaties, tas ir tāpēc, ka šī labā vēsts ir 

jāizplata tā, lai tā neradītu sāpes, lai tā neizraisītu brālīgu sadursmi vai lai tās dēļ netiktu izliets kaut viens 

asins piliens. 

48 Mans vēstījums ir pārliecinošs, maigs, patiesības pilns. Tā skar gan sirdi, gan prātu un pārliecina 

garu. 
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49 Uzklausiet Mani, studējiet, darbojieties, un jūs spēsiet veidot caurvējus cilvēkiem uz ticību, uz 

gaismu, uz brīvību un mieru. 

50 Tāpēc Es mācu jums pilnīgi pielūgt Manu Dievišķību. Es gribu, lai jūs saprastu, ka jums jālūdzas 

tikai Man, jo Es esmu Devējs, bez kura gribas vai atļaujas nekas nenotiek. 

51 Marija, jūsu Debesu Māte, ir dāvanu un žēlastību īpašniece. Tādēļ, ja jūsu paaugstinājums ir zems 

vai jūsu nepietiekamais paaugstinājums padara jūs necienīgus runāt ar Mani, lūdzieties viņai, meklējiet 

viņas palīdzību un aizbildniecību, un patiesi Es jums saku, ka šādā veidā jūsu lūgumi ātri nonāks līdz Man. 

52 Es sniedzu jums šos paskaidrojumus, jo jūs esat padarījuši daudzu taisno prātus par dievībām, 

kuras jūs lūdzat un pielūdzat kā dievus. Kāda nezināšana, cilvēce! Kā cilvēki var spriest par gara svētumu 

un pilnību tikai pēc tā cilvēciskajiem darbiem? 

53 Es esmu pirmais, kas jums saka, lai jūs sekotu labajiem piemēriem, ko jūsu brāļi un māsas ir 

rakstījuši ar saviem darbiem, ar savu dzīvi un tikumiem, un es jums arī saku, ka, atceroties viņus, jūs varat 

cerēt uz viņu garīgo palīdzību un ietekmi. Bet kāpēc jūs tiem ceļat altārus, kas kalpo tikai šo dvēseļu 

pazemības apvainošanai? Kāpēc cilvēki savā atmiņā rada kultus, it kā tie būtu Dievs, un liek tos Tēva 

vietā, kuru viņi aizmirst, pielūdzot savus brāļus? Cik bēdīga viņiem ir bijusi slava, ko jūs viņiem šeit esat 

dāvājuši! 

54 Ko cilvēki zina par Manu spriedumu pār tiem, kurus viņi sauc par svētajiem? Ko viņi zina par šo 

būtņu garīgo dzīvi vai par to, kādu vietu katra no tām ir nopelnījusi Tā Kunga priekšā? 

55 Lai neviens nedomā, ka ar šīm atklāsmēm Es vēlos izdzēst no jūsu sirdīm nopelnus, ko Mani kalpi 

ir nopelnījuši jūsu vidū. Turpretī ziniet, ka žēlastība, ko viņi ir atraduši pie Manis, ir liela, un ka Es jums 

daudz ko dāvāju viņu lūgšanu dēļ. Taču jums ir jānovērš sava nezināšana, no kuras rodas reliģiskais 

fanātisms, elkdievība un māņticība. 

56 Ja jūs jūtat, ka šo būtņu gars apņem jūsu dzīves sfēru, uzticieties tām, jo tās ir daļa no garīgās 

pasaules, lai jūs un tās, apvienojušās Tā Kunga ceļā, varētu paveikt garīgās brālības darbu - to darbu, ko Es 

gaidu kā visu Savu mācību rezultātu. 

57 Es jūs mācu šādā formā, lai jūs varētu veikt savu uzdevumu ar tīru sirdi. 

58 Patiesi, šī eksistence ir jauns attīstības posms jūsu garam, kas bija atstājis nepabeigtu tam uzticēto 

darbu un kam tagad ir dota iespēja pavirzīties uz priekšu uz pilnības ceļa. 

59 Arī Man, Dievišķajam Skolotājam, bija jāatgriežas pie cilvēces, jo Mans tā laika darbs nebija 

pabeigts. Daži noraida šo apgalvojumu un saka, ka Jēzus darbs tika pabeigts, kad Viņš mira pie krusta. Bet 

viņi to saka tāpēc, ka ir aizmirsuši, ka Es jums paziņoju un apsolīju Savu atgriešanos. Bet jums, kam Es 

tagad atklāju šīs mācības, jāsaprot, ka Man reinkarnācija nav absolūti nepieciešama, jo Manā Garā ir spēks 

atklāt Sevi cilvēcei tūkstošiem veidu. Es arī neesmu atgriezies, lai meklētu sava gara pilnību. Ja Es tagad 

nāku pie jums, tad tikai tādēļ, lai turpinātu jums rādīt ceļu, kas ved uz Gaismu. Atcerieties, ka pravieši 

Pirmajā Laikā jums teica: "Viņš ir vārti". Turklāt, kad Es kļuvu cilvēks jūsu vidū, vai tad Es jums neteicu: 

"Es esmu Ceļš?" Vai es jums tagad nesaku: "Es esmu kalna virsotne, kurā jūs kāpjat"? 

60 Patiesi, es jums saku, es vienmēr esmu bijis pilnīgs. Šodien Man ir prieks redzēt jūs droši ejam pa 

Manu ceļu. Rīt būs vispārēja līksmība, kad jūs visi dzīvosiet garīgajās mājās, kas jau sen gaidīja Tā Kunga 

bērnu ierašanos. 

61 Tā Es runāju ar jūsu garu, jo zinu, ka tagad tas var saprast šo mācību un pateikt, ka tas nav šīs 

zemes bērns, ka tam vajadzētu sevi uzskatīt tikai par viesi šajā pasaulē, jo tā patiesā tēvzeme ir garīgā. 

62 Uztveriet šo vārdu tā pareizajā nozīmē, jo citādi jūs varētu domāt, ka Mana mācība ir pret visu 

cilvēces attīstību. Taču nebūtu godīgi šādas kļūdas piedēvēt jūsu Tēvam, kurš tikai tiecas pēc Savu bērnu 

pilnības viņu dažādajos dzīves ceļos. 

63 Tas, kas nesamierinoši vajā Manu taisnīgumu, ir ļaunums, kas cilvēka sirdī izpaužas dažādos 

veidos un dažkārt izpaužas kā savtīgas jūtas, zemiskas kaislības, nesamērīga alkatība un pat kā naids. 

64 Mācekļi, uzmanīgi izpētiet, ko Es jums tagad saku tēlaini: Dzīve ir koks, tā zari ir neskaitāmie, un 

no šiem zariem nav divu vienādu, tomēr katrs no tiem pilda savu uzdevumu. Ja kāds auglis neizdodas, tas 

tiek atmests no koka, un, ja kāds zars izaug mežonīgi, tas tiek apgriezts, jo no dzīvības koka var nākt tikai 

dzīvības augļi. 
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65 Patiesi es jums saku: katru zinātni, kas ir radījusi ļaunumu, un katru reliģiju, kas nav izplatījusi 

patiesu gaismu, jūs varat uzskatīt par zariem un augļiem, caur kuriem sulas no dzīvības koka plūst, jo tie ir 

atvairīti ar to. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 116 
1 Jūs esat tauta, kurā Es atkal esmu ielicis Savu labo gribu, jo vienmēr, kad sāpes jums bija ļoti 

stipras, jūs pacēlāt acis uz Mani un sauca Mani. 

2 Šis ir pārbaudījumu laiks, bet Mans Vārds kā dievišķs balzāms ir nesis mierinājumu un cerību jūsu 

bēdās. Bet es jums jautāju: Kāpēc jūs raudājat, vai jūs ciešat badu, vai esat slimi un trūcīgi? Kāpēc tu esi 

gulējis? Kāpēc tu esi izdzēsis no savas sirds Manus Dzīvības vārdus, kas ir barība tavai dvēselei? 

3 Jūs nebijāt gatavi, kad Mana Klātbūtne jūs pārsteidza, bet vismaz jūs varējāt Mani sajust, kad 

apzinājāties, ka Mana Balss jūs aicina, lai sniegtu jums jaunu atklāsmi. 

4 Jūsu vēlmē nākt pie Manis jums daudz palīdzēja tas, ka jūs bijāt nabadzīgi ar materiālām lietām. 

Bet ne tāpēc, ka jūs brīvprātīgi no tiem atteicāties, lai tiektos pēc garīguma, bet tāpēc, ka Mana gādīgā 

mīlestība jūs nošķīra no vilinošām un liekām bagātībām, lai jūs būtu brīvi, kad Es klauvēju pie jūsu siržu 

durvīm. 

5 Kad jūs pirmo reizi nāca uzklausīt Vārdu, jūs maz vai nemaz neinteresēja Manas parādīšanās 

garīgais mērķis. Tas, pēc kā tava sirds ilgojās un lūdza Mani, bija tikai zemes mantas, pēc kurām tu jūties 

ļoti vajadzīgs. Bet vēlāk jūs sapratāt, ka dāvanas, ko jūsu Skolotājs bagātīgi izdalīja, bija garīga rakstura, 

un beidzot jūs sapratāt, ka zemes labumiem nekad nebūs tādas vērtības kā šīm dāvanām. 

6 Kad šī gaisma atspīdēja jūsu prātos, jūs sapratāt lielo tautu postu, to ciešanas, kas, lai gan ir bagāti 

un pasaules kungi, tomēr viņiem viss pieder tikai šķietami. Jūs atklājāt krāšņuma, melu, krāšņuma un 

dzīves baudu nepatiesumu. 

7 Jūs esat pieredzējuši reliģiju nespēju apvienot un atjaunot cilvēci, un ik uz soļa esat bijuši 

liecinieki to šķelšanai. 

8 Kad jūs redzējāt tik smagi izjaukto līdzsvaru un apjukumu cilvēku vidū, no jūsu sirds izplūda 

pateicības jūtas Tēvam, jo, dzirdot Viņu tajā laikā, jūs atradāt Viņa Vārdā drošu patvērumu savai dvēselei. 

9 Taču, tāpat kā jūs esat apzinājušies visas šīs patiesības, jums ir jāapzinās arī atbildība, kas jums ir 

jāuzņemas pret saviem līdzcilvēkiem, jo jums ir jāsaprot: Vai es esmu atnesis mieru, ko jūs baudāt, un 

gaismu, kas izgaismo jūsu eksistenci, tikai tādēļ, lai palīdzētu šai tautai? Nē, Mani klausītāji, Manas 

žēlastības dāvanas ir nākušas pie jums tikai kā pirmie augļi jeb kā priekšvēstnesis tam, ko Es vēlāk 

dāvināšu cilvēcei. Saprotiet, kāpēc Es jums saku, lai jūs gaidītu bezpajumtniekus, kas nāks meklēt ēnu un 

patvēruma vietu. Vai jūsu sirdis nebūtu priecīgas, ja cilvēki, kas nāks no citām tautām, jūsu vidū atrastu 

labdarības, garīguma un miera paraugu? 

10 Tas būs jūsu uzdevums pēc tam, kad Es jums beigšu dot Savus norādījumus. Un tāpat kā Elija bija 

Mans priekšgājējs garā, tā arī šī tauta būs Mani pēcteči, kas ar savu dzīvi, vārdiem un darbiem vislabāk 

liecinās, ka Es esmu bijis jūsu vidū. 

11 Liels būs jūsu gandarījums, kad jūs pratīsiet mīļi uzņemt savus līdzcilvēkus un dot viņiem kaut ko 

no tā daudzā, ko Es jums esmu uzticējis. Taču atcerieties, ka jūsu sāpes būs vēl lielākas, ja cilvēki klauvēs 

pie jūsu pilsētas vārtiem, bet tās iedzīvotāji gulēs vai būs aizņemti ar nevajadzīgām lietām. 

12 Neesiet pārlieku pašpārliecināti savā rīcībā, jo jūs gaida kārdinājumi, un var viegli gadīties, ka 

cilvēks, kurš jau ir pavirzījies uz priekšu garīguma ceļā, patiesa un augsta ideāla trūkuma dēļ vēlas 

atgriezties uz baudu ceļiem, uz egoistisku materiālismu, uz dzīvi bez cerībām. 

13 Es jums to saku, lai jūs dzīvotu modri. Bet nedomājiet, ka Mans Likums spīdzina vai paverdzina. 

Tā ir taisnība, ka solis no tumsas uz gaismu, no ļaunā uz labo, no zemākā uz augstāko cilvēkam bieži vien 

ir sāpīgs. Bet, ja viņam izdodas droši staigāt pa Maniem ceļiem, tad viss, ar ko viņš sastopas savā dzīves 

ceļā, ir miers, jo garam tikumības praktizēšana nenozīmē nekādu upuri. 

14 Kurš no jums varētu man teikt, ka es viņu neesmu mudinājis staigāt tikumības ceļu? Es negribu 

lielīties ar labumiem, ko Es jums esmu devis, bet Es jūs lūdzu, lai jūs Man sakāt, vai Es neesmu darījis 

brīnumus jums un jūsu ģimenēm, vai Es neesmu dziedinājis slimos tikai jūsu lūgšanu vai asaru dēļ, vai Es 

neesmu jūs izglābis no nāves, kad jūs jau bijāt uz bezdibeņa robežas. Kā gan Es varēju atturēties to jums 

nedarīt, zinot, ka jums būs vajadzīga liela ticība un spēks, lai ietu pa Manu ceļu? 

15 Es esmu atnesis jums Savu gaismu, lai jūs varētu pamācīties tās apcerēšanā. Es to neesmu darījis, 

lai apžilbinātu jūsu acis vai ievainotu jūsu dvēseli. 
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16 Ejiet šo ceļu mierīgi un apdomīgi, lai tas nešķistu ne īsāks, nekā tas ir patiesībā, ne arī pārāk tālu. 

Tev tikai jāatceras, ka dzīves pārbaudījumi ir ceļš, lai sasniegtu mieru mūžībā, kurā tu esi daļa no sava 

gara. Ejiet pa šo ceļu mierā, ar patiesu pilnības ideālu, un jums tas nekad nešķitīs apgrūtinošs vai 

apgrūtinošs. Tā jums būs kā viena no tām pastaigām, kad jūs redzat skaistu ceļu, brīnišķīgu ainavu un 

vēlaties, lai tā nekad nebeidzas. 

17 Ja Es jums būtu devis visu šajā dzīvē, jums vairs nebūtu vēlēšanās pakāpties vēl augstāk. Bet to, ko 

jūs neesat sasnieguši šajā eksistencē, jūs cenšaties sasniegt citā eksistencē, un tas, ko jūs nesasniedzat šajā 

eksistencē, jums sola citu, augstāku eksistenci, un tā tas turpinās soli pa solim visu mūžību uz bezgalīgā 

dvēseles attīstības ceļa. 

18 Kad jūs dzirdat Manu Vārdu, jums šķiet neiespējami, ka jūsu dvēsele varētu sasniegt tik lielu 

pilnību, bet Es jums saku, ka jūs šaubāties par dvēseles augsto likteni tikai tāpēc, ka skatāties tikai uz to, 

ko redzat ar savām materiālajām acīm: nožēlojamību, nezināšanu, ļaunumu. Bet tas ir tikai tāpēc, ka 

vieniem dvēsele ir slima, citiem - paralizēta, citi ir akli un daži garīgi miruši. Un, saskaroties ar šādu 

garīgu postu, jums jāšaubās par to, kāds liktenis jums ir paredzēts mūžībā. Tā jūs dzīvojat šajā pasaules 

mīlestības un materiālisma laikā. Bet Manas Patiesības gaisma jau ir sasniegusi jūs un kliedējusi nakts 

tumsu laikā, kas jau ir pagājis, un ar savu rītausmu ir pasludinājusi laikmeta atnākšanu, kurā dvēsele 

saņems apgaismību caur Manu pamācību. 

19 Šī gaisma atbrīvos jūs no nezināšanas, no meliem. Cik daudz nepatiesības, cik daudz viltojumu un 

krāpšanas uz visiem laikiem atklāsies tās spožumā. Bēdas tiem, kas vilto likumu. Bēdas tiem, kas ir slēpuši 

vai viltojuši patiesību. Viņi nevar iedomāties, kāds būs viņu spriedums. 

20 Mans Vārds mudina pasauli uz pārdomām, lai no tām dzimtu grēku nožēla un no tām atjaunotne. 

Bet, tāpat kā caur šiem balss nesējiem dotais Vārds jūs modina un iekšēji aizkustina, arī citās valstīs, citos 

reģionos un citos veidos Mani sūtņi ir devušies, lai liktu cilvēkiem pievērst uzmanību, lai atgādinātu tiem 

par Mana Likuma integritāti un Manas Doktrīnas patiesumu. Viņi ir sagatavojušies Manas iedvesmas 

gaismā, un, lai gan viņi piedzīvo izsmieklu un nicinājumu, viņi soli pa solim iet uz priekšu, pildot savu 

uzdevumu. Es jums saku, ka Es glabāju viņu atalgojumu, un pienāks brīdis, kad arī viņi uzzinās to, ko jūs 

tagad saņemat. 

21 Ne visi, kas staigā pa ielām un ieliņām, stāstot par pagājušo laiku notikumiem, interpretējot 

pravietojumus vai skaidrojot atklāsmes, ir Mani vēstneši, jo daudzi ir ļaunprātīgi izmantojuši šos 

vēstījumus iedomības, rūgtuma vai cilvēciskas ieinteresētības dēļ, lai apvainotu un tiesātu, pazemotu vai 

ievainotu, un pat nogalinātu. 

22 Ir nepieciešams, lai šī gaisma, kas ar tik lielu mīlestību ienāca jūsu sirdīs, izplatītos no viena zemes 

punkta uz otru, lai cilvēki atcerētos, ka Kristus nekaitē, nepazemina un vēl mazāk nes nāvi. Jo Viņš ir 

dzīvība, maize, veselība, mierinājums un viss, kas šodien cilvēcei ir vajadzīgs. 

23 Cilvēki, es esmu ar jums runājis. Domājiet par Maniem vārdiem, orientējieties uz to palīdzību, 

pārdomājiet dzīvi un visu, kas jūs ieskauj, ar šo gaismu, ko Es jums dodu, lai tad, kad dzirdēsiet Mani vēl 

vienu reizi, Es jūs atrastu apzinātākus un labāk sagatavotus savas misijas veikšanai. 

24 Visos laikos Es esmu runājis ar jums alegorijās, bet tagad jūs esat jauna laikmeta sākumā, kad Es 

runāšu ar jums skaidrā veidā, jo tagad jūs varat Mani saprast. 

25 Viss, kas radīts, runā uz jums par Dievu un mūžīgo dzīvi, viss, kas jūs ieskauj un notiek dzīvē, ir it 

kā garīgā tēls. Bet jūs neesat bijuši apmierināti ar darbiem, kurus Es esmu radījis un ar kuru palīdzību Es 

runāju ar jums, dodu jums atklāsmes un pamācu jūs. Katra tauta, katra reliģiskā kopiena vai sekta rada 

tēlus, simbolus, kulta formas un skulptūras, lai attēlotu Dievišķo. Tu esi to uzskatījis par nepieciešamu, un 

Es esmu to atļāvis, cilvēce. Bet tagad, kad jūsu gars ir apgaismotāks un attīstītāks nekā agrāk, tas var 

skaidri redzēt un saprast dzīvi. Es sūtīšu šo vēstījumu visiem, lai viņi pamostos Gaismai un pilnībā stātos 

aci pret aci ar Patiesību. 

26 Garīgās dāvanas, kas bija nokaltušas, jo cilvēks tās bija atstājis novārtā, sajutīs, kā uz tām krīt 

Manas mīlestības rasa, un tad, kad cilvēki atkal pacels savas domas uz Mani šķīstībā, viņi ieraudzīs to, ko 

iepriekš nebija redzējuši. Viņi dzirdēs Tēva balsi, kas uzrunās viņus dažādos veidos, un viņi jutīs Viņa 

klātbūtni ik uz soļa. 
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27 Tad viņi pārstās radīt reliģiskus simbolus un pielūgsmes formas, jo, redzot visā radībā Tēva 

starojošo seju, viņi vairs nejutīs vajadzību pēc šiem priekšmetiem, kuriem viņi piedēvē īpašas spējas, un 

ticēs tiem kā Tēva tēlam. 

28 Jums, mācekļi, kas esat dzirdējuši šo vārdu Manā mācībā, Es jautāju: kāpēc jūs domājat, ka jums ir 

nepieciešams radīt simbolus savam dievkalpojumam, ja jums biju Es jūsu acu priekšā, jūs Mani dzirdējāt 

un jutāt? 

29 Ja jūs atbildat uz šo jautājumu, sakot, ka cienāt tikai to, ko jums novēlēja priekšgājēji, Es jums 

saku, ka viņi, pārņemti Manas atklāsmes gaismas, ar alegorijām aptvēra to, kas ir garīgums. 

30 Šai tautai ir jāizpilda liela garīga misija cilvēces vidū, kuru apdraud visbezgalīgākais materiālisms, 

kas aug un attīstās kā jauna pagānība, kā jauns un vislielākais mātes, pasaules un tās kaislību kults. 

31 Un, saskaroties ar šiem pārbaudījumiem, - vai jūs joprojām vēlaties saglabāt atmiņas par elku 

kultu? Vai tas ir garīguma piemērs, ko jums jādod, un vai tie ir ieroči, ar kuriem jūs cīnāties? 

32 Ļaujiet Manam Vārdam dīgt jūsu sirdī, lai jūs drīzumā varētu sākt apliecināt Manu mācību ar 

saviem darbiem. 

33 Kad Es jums vairs nedaru Sevi zināmu, jo šis periods ir beidzies, nenovirzieties no ceļa, 

neatturieties no Manis meklēšanas savās ciešanās, turpiniet uzticēties Maniem norādījumiem. 

34 Es esmu šaurie vārti, pa kuriem jums jāiet, un Marija ir kāpnes, pa kurām jūs kāpsiet mīlestībā un 

paklausībā savai Mātei. Ja jūs Man ticēsiet un pielūgsiet Mani, jūs nesastapsiet nekādas lamatas un 

saīsināsiet ceļu. 

35 Jūs atrodaties laikā, kad notiek cīņa starp labo un ļauno. Jūs esat aicināti strādāt kopā ar Mani šajā 

jau sāktajā cīņā. Es esmu mācījis jums, kā cīnīties, lai kliedētu tumsu un atnestu gaismu katrai dvēselei. 

Mans Vārds jūs ir vadījis, lai jūs dzīvotu modri un lūgšanā, lai jūs neļautos viltus gaismu vilinājumam un 

neklausītu viltīgām balsīm. 

36 Kad šis laiks būs pagājis un jūs uzskatīsiet, ka Mans pasludinājums ir tālu, un, izpildot Manus 

norādījumus, nodosiet šo labo vēsti saviem pēcnācējiem, jūs atkal ilgosieties pēc tiem laikiem un 

jutīsieties laimīgi, ka esat izvēlēti būt liecinieki Manai Dievišķajai Manifestācijai. Bet jau tajā laikā viss, 

ko jūs esat pievienojuši šai mācībai, pazudīs, un Mans Vārds izplūdīs no jūsu gara kristāldzidrs un tīrs, 

atklājot tikai gaismu un patiesību. 

37 Kad jūs izjautās jūsu līdzcilvēki, runājiet, neko neslēpjot, par to, kas ir Mans Darbs, un viņu 

klātbūtnē atgādiniet viņiem par Skolotāju katrā Viņa mācībā. 

38 Es jūs uzskatu par atbildīgiem par nākamajām paaudzēm, kas nāks no jums. Atcerieties, ka Mans 

Vārds šajā laikā ir dots ne tikai dažām paaudzēm, bet visiem tiem, kas jums sekos, un ka viņiem ir 

jāapbruņojas ar lielāku garīgumu, lai sasniegtu virsotni, ko Es esmu izraudzījies kā cilvēku mērķi. 

39 Es svētīju tos, kas iet augšup pa augšupejošu ceļu un laika gaitā sasniedz lielāku pacēlumu Mana 

darba izpētē un kas gatavojas dzirdēt Manu balsi savā garā, tiklīdz beigsies šis Mans pasludināšanas laiks 

caur cilvēka saprašanas orgānu. Svētīgi tie, kas tic Manam darbam un zina, kā to godāt ar savu garīgumu. 

40 Cik daudz līdzcilvēku jūs varat glābt ar savām lūgšanām? Šī pasaule atrodas uz kraujas sliekšņa, 

un Es jūs sūtu pie tās, lai jūs varētu novērst tās krišanu. Apstādiniet jauniešus viņu straujajā ceļā, kas ved 

uz morāles iznīcināšanu; attīriet viņu dvēseles, lai tās veidotu pamatus taisnīgai un tikumiskai dzīvei. 

41 Ejiet pa pasaules ceļiem un kā savas dzīves standartu nesiet līdzi Manu mācību patiesību. Bet 

cieniet zemi, kurā ieejat, tad ceļi, pa kuriem ejat, būs sagatavoti, un starp tautām tiks noslēgta derība, un 

jūs no šīs zemes izveidosiet mājas, kurās visi jutīsiet Debesu Tēva siltumu un atzīsiet cits citu par brāļiem 

un māsām. 

42 Es esmu cietis, kad redzēju Savu radību nepateicību, bet, ja viņi noliedza Mani kā Tēvu, tad Es 

nekad neesmu noliedzis, ka jūs esat Mani bērni, pat ja daži no jums ir apgānīti. Es esmu redzējis lielas 

tautas, kas ir novērsušās no Manis un pievērsušās tikai savai materiālajai dzīvei, savām problēmām, neko 

negaidot no Manis. Taču drīz pienāks atmodas laiks, un visi, sākot no bērniem līdz sirmgalvjiem, veltīs 

savu dzīvi Manas mācības studēšanai un praktizēšanai. Vecie cilvēki runās laipni un rādīs ceļu ar savas 

pieredzes gaismu. Bērni pārsteigs pasauli ar savu garīgo dāvanu atklāšanu un uzticību Manam Darbam. 

43 Mīļotie ļaudis, ņemiet no Manas mācības šodien visaugstāko morāli savai dzīvei. Ja vēlaties, lai 

pasaule ticētu šai atklāsmei, sniedziet vislielāko liecību par Manu patiesību ar savu dzīvi. Es jums esmu 

teicis, lai jūs būtu šķīsti spoguļi, cilvēki, kas zina, kā rādīt ticības, paklausības un šķīstības piemēru. 
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44 Parūpējieties par to, lai tīrība un labestība iegūtu varu jūsu vidū, un tādējādi jūs labosiet tos, kuri ir 

iestājušies jūsu rindās bez godīgiem nodomiem. 

45 Jums, kas esat sapratuši Manas mācības patiesību un pilnību, ir pienākums ar saviem labajiem 

darbiem neitralizēt visu ļaunumu, ko šim darbam nodarījuši tie, kas nav sapratuši tā galīgo mērķi. 

46 Atzīstiet, kā ļaunā sēkla ir vairojusies jūsu vidū, līdz tā ir gandrīz aizaugusi ar patieso sēklu. Viltus, 

māņticība, liekulība, mantkārība, alkatība, ļaunā ietekme, fanātisms un visi netīrumi ir bijuši nezāles, kas 

izplatījušās starp šiem cilvēkiem, kurus Es vēlos redzēt brīvus no visiem traipiem, lai sūtītu viņus kā 

Manus sūtņus pie citām tautām un nācijām. 

47 Es uzticu šo attīrīšanas uzdevumu tiem, kas mīl patieso, tīro. Tas ir ļoti neatlaidīgs darbs. Bet cik 

liela būs šīs tautas laime, kad viņi piedzīvos, ka viņu gaisma beidzot ir izšķīdinājusi tumsu. Tikai tad Es 

jūs uzskatīšu par šīs priecīgās vēsts vēstnešiem un sūtīšu jūs pasaulē, lai cīnītos pret ļaunuma valstību, 

neitralizējot tās spēku ar savu līdzcilvēku atjaunošanu. . 

48 Padomājiet, ar cik lielu mīlestību un dievišķu pacietību Es esmu jūs mācījis un labojis, licis jums 

ļaut Man norādīt uz jūsu kļūdām un maldiem un vest jūs uz pilnību. Bet, ak, cik daudz ir tādu, kas paliek 

kurli šiem vārdiem un savā kūtrumā, savā sirds cietībā ļauj garām dārgajiem sagatavošanās brīžiem, 

negribēdami noticēt pārbaudījumiem, kas viņus sagaida. 

49 Kādu dienu pasaule uzņemsies tiesāt un iztaujāt šo tautu, un tikai tas, kurš ir "vērojis", tad izturēs. 

Bet tas, kurš Manu Darbu ir izmantojis savtīgos un kaitīgos nolūkos, redzēs, kā uz viņu krīt zemes 

taisnība, un tad viņš pārāk vēlu nožēlos, ka vēlējās radīt savu valstību, savu glaimju un komforta troni 

Manā garīgajā Darbā, kas ir mīlestības, pazemības un atteikšanās darbs. 

50 Es jums visiem vēlreiz saku: "Vērojiet un lūdziet!" Un, ja jūs patiesi ticat Manam Vārdam, 

neatlieciet tā izpildi uz rītdienu, jo rīt var būt par vēlu. 

51 Redzi, cilvēki, zeme jau ir kļuvusi par mazu, lai uz tās varētu uzņemt tik daudz cilvēku ciešanu. 

Agrāk šī planēta cilvēkam šķita kā "ieleja" bez gala; tagad viņš to ir iekarojis un apdzīvojis. 

52 Es devu cilvēkam šo pasauli par mājvietu un teicu viņam: "Augiet un vairojieties, piepildiet zemi!" 

Un viņš patiešām ir piepildījis zemi, taču to ir darījis ar grēku un ciešanām. 

53 Šī pasaule, kurai vajadzētu būt vienotas ģimenes mājām, kas aptver visu cilvēci, ir nesaskaņu ābols 

un iemesls bezjēdzīgai tiekšanās pēc varas, nodevībai un karam. Šo dzīvi, kas būtu jāizmanto mācībām, 

garīgai kontemplācijai un centieniem sasniegt mūžīgo dzīvi, izmantojot pārbaudījumus un mācības gara 

labā, cilvēks ir uztvēris nepareizi, tāpēc viņš ļauj, lai viņa sirdi saindē aizvainojums, rūgtums, materiālisms 

un neapmierinātība. 

54 Cilvēki aizmirst valodu, ar kādu uz viņiem runā sirdsapziņa, viņi zaudē ticību un ļauj aiziet sava 

gara dāvanām, tā ka vieni nododas materiālismam, bet citi riebjas par šo eksistenci un kā ieganstu bēgšanai 

no šīs pasaules un ieceļošanai citā zemē min bezgalīgo vēlmi. 

55 Es jautāju: vai jums jau piemīt garīgums, kas nepieciešams, lai apdzīvotu labākas pasaules? Vai jūs 

neesat aizdomājušies, ka, ja neesat nobrieduši - pat ja jūs varētu iekļūt labākajās garīgajās mājās -, jūs 

nespētu novērtēt šīs dzīves vērtību un pilnībā izbaudīt tās mieru? 

56 Patiesi Es jums saku: Šīs dzīves nopelns, kas jums šodien ir, ir tas, ka gars zina, kā pārvarēt visus 

dzīves pārdzīvojumus un pastāvošās grūtības; un tas vēl nav viss, turklāt, ja jūs tam piekrītat, jūs savā garā 

piedzīvosiet laimi, kas rodas no tā, ka esat noderīgi saviem līdzcilvēkiem pasaulē, kur valda tik lielas 

vajadzības. 

57 Dienā, kad dvēsele būs sasniegusi pilnību, kas nepieciešama, lai justos Manā Debesu Valstībā, tai 

nebūs nozīmes, kurā vietā vai pasaulē tā dzīvo, vai tā ir inkarnēta vai nav. Tā sevī nesīs Debesu Valstību 

un baudīs tās žēlastību visos un katrā no uzdevumiem, kurus Tēvs tai būs sūtījis veikt. 

58 Pārdomājiet to un tagad apzinieties, ka šī zemes ieleja ir plaša zeme, kas piedāvā labvēlīgas 

iespējas iegūt tajā nepieciešamos nopelnus, lai iekarotu tās mājas, pēc kurām ilgojas jūsu gars. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 117 
1 Cilvēki, atpūtieties uz cietas zemes, dzīvojiet šīs palmas ēnā un dzirdiet Manu balsi, lai visas jūsu 

kaites tiktu dziedinātas, jūs atgūtu spēkus un turpinātu ceļu. Redziet, ka man nav jāstāsta ne par jūsu sirds 

bēdām, ne par to, no kurienes jūs nācāt, jo Es visu zinu. Es zinu, ka jūsu dvēsele ir piedzīvojusi grūtu cīņu, 

cenšoties aiziet no līkumainajiem ceļiem. Jūs nācāt pie Manis meklēt atbalstu un spēku, lai nenonāktu 

izmisumā. Kad tu esi tuvu tam, ka kļūsi vājš, kad tavi spēki tuvojās izsīkumam, tu pacēli acis uz Mani, lai 

lūgtu Mani pēc palīdzības, un Es nekavējoties atsaucos un aicināju tevi uz šo miera oāzi, lai tu varētu 

saņemt atelpu savās sāpēs. 

2 Cik no Manām mācībām jūs esat sapratuši un izpratuši, kopš pirmo reizi dzirdējāt Vārdu? Caur to 

jūs esat sapratuši, ka dvēsele sevi pilnveido ne vienā dienā, ne gadā, ne mūžā, jo, tā kā dvēselei ir mūžīga 

daba, tās attīstības ceļam ir jābūt ilgam, lai sasniegtu pilnību. Jūs esat iemācījušies ieklausīties arī 

sirdsapziņas balsī, kas vienmēr runā jums par likumu, par mīlestību, labestību, taisnību un šķīstību, un 

jums ir izdevies to atšķirt no citas balss, kas nāk no miesas maņām vai sirds kaislībām un ne vienmēr ved 

uz labo ceļu. 

3 Jūs jau zināt, ka jums ir ieroči, ar kuriem sevi aizstāvēt, jūs arī zināt, kas ir vairogs, kas jūs 

pasargā, tāpēc esat sākuši izmantot lūgšanu, labas domas, gribas spēku un ticību. 

4 Jūs esat iemācījušies piešķirt jūsu būtības sastāvdaļām pienācīgu vietu dzīvē, jo esat sapratuši, ka 

būtiskākais ir jūsu gars un ka pēc tā seko jūtas un prāts, kas ieņem cienīgu vietu. 

5 Tagad jūs zināt, ka patiesais garīgums cilvēkā nav nošķirtība no tā, kas pieder pie materiālās 

dzīves, bet gan harmonija ar visu radību, un, lai sasniegtu šo harmoniju, garam ir jābūt priekšā, jābūt virs 

cilvēka, vārdu sakot, jābūt vadonim. Citādi gars ir miesas vergs. 

6 Jūs zināt, ka Manā ceļā jūs nevarat izlikties ne ar mīlestību, ne ar sirsnību, ne ar zināšanām, jo jūs 

uzreiz sajūtat skatienu, kas visu caururbj un vada. Jūs zināt, ka jūsu tikumiem un darbiem jābūt patiesiem, 

lai jūsu nopelni būtu patiesi. 

7 Kad Es runāju ar jums šādā veidā, Es to daru nevis tāpēc, ka es no jums prasītu visaugstāko 

pilnību, bet gan tāpēc, lai lūgtu jūs pielikt pūles tās sasniegšanai. 

8 Ja tu šodien cieti, ja tev ir grūti pārbaudījumi vai tu esi uz sāpju gultas, tu zini, ka šis kauss attīra 

un atjauno tevi, ka šī krīze liek tev izpirkt pārkāpumus vai ka tā ir gudra mācība garam, un tad tu iztukšo 

kausu ar pacietību un padevību. 

9 Jūs esat iemācījušies saprast, ka Es katrā no jums esmu uzcēlis templi, un jūs vairs neuzdrošinaties 

sagraut to, kas ir uzcelts, bet cenšaties sadarboties ar Mani šajā darbā. 

10 Jūs esat labi sapratuši, ka jums nav jāiegūst nopelni cilvēku priekšā, lai saņemtu no viņiem uzslavu 

vai atlīdzību, bet gan jūsu Tēva priekšā, kas vienīgais var novērtēt jūsu darbus. 

11 Kad jūs sapratīsiet visas šīs mīlestības mācības, ko Es jums dodu, lai cik nepaklausīga būtu jūsu 

materiālā daba un lai cik mežonīgas būtu jūsu kaislības, ir jāpanāk miesas pakļaušanās garam, kas būs 

sākums harmonijas un kārtības sasniegšanai, kam jābūt cilvēkā, lai viņš pamatoti varētu saukt sevi par 

Manu bērnu. 

12 Mīļie cilvēki, nešaubieties par to, ka daudzu cilvēku nākotne ir atkarīga no jūsu pašreizējās rīcības. 

Tāpēc padomājiet par to, atbrīvojieties no pēdējām egoisma paliekām, kas vēl ir jūsos, un radiet nākotnei 

mieru, vienotību, morāli un garīgumu, kas ir nepieciešami, lai jaunās paaudzes varētu atrast bruģētu ceļu. 

13 Nešaubieties par šī darba veikšanu pasaulē, jo tā nav pirmā reize, kad Es jums uzticu Savu sēklu. 

Pierādījums tam ir tas, ka Es runāju ar jums šādā formā, un jūs Mani saprotat. 

14 Tas ir Manas mācības turpinājums, bet ne laikmetu beigas, kā cilvēki to interpretē. Pasaule 

turpinās riņķot pasaules telpā, dvēseles turpinās nākt uz zemi un iemiesoties, lai piepildītu savu likteni. 

Cilvēki apdzīvos šo planētu arī nākotnē, un mainīsies tikai cilvēku dzīvesveids. Pārmaiņas, ko piedzīvos 

cilvēku dzīve, būs lielas, tik lielas, ka jums šķitīs, ka viena pasaule beidzas un cita sākas no jauna. 

15 Tāpat kā visos laikos cilvēces dzīve ir iedalījusies laikmetos vai laikmetos, un katrs no tiem ir 

izcēlies ar kaut ko - vai nu ar saviem atklājumiem, vai dievišķajām atklāsmēm, ko cilvēki tajā ir saņēmuši, 

vai ar skaistuma izjūtas attīstību, ko jūs saucat par mākslu vai zinātni, - es jums saku, ka šis laikmets 

izceļosies ar gara dāvanu attīstību, ar to jūsu būtības daļu, kuru jums vajadzēja sākt attīstīt sevī, lai 

pasargātu sevi no tik liela ļaunuma un kļūdām. 
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16 Vai jūs neticat, ka cilvēka dzīvi varētu pilnībā pārveidot, izvēršot savu garīgo dabu, attīstot savas 

garīgās dāvanas un ieviešot apziņas likumu uz zemes? 

17 Ak, ja jūs varētu apzināties visu, kas pieder jūsu garam! Bet jūs to nezināt, neraugoties uz 

tūkstošiem gadu, ko esat nodzīvojuši pasaulē un garīgajā telpā, jo jūsu egoismā, kas ir mīlestība pret sevi, 

jums bija svarīga tikai zinātne, kas kalpoja materiālajai eksistencei. 

18 Es būšu tas, kas atklās jūsu priekšā jūsu garā apslēptos tikumus, spējas, skaistumu, spēkus un 

brīnumus, jo šis ir īstais laiks, lai to darītu, jo tādējādi jūs gūsiet laikmeta pēdējos augļus. 

19 Drīz visas tautas sapratīs, ka Es, viņu Kungs, esmu runājis ar tām visos laikmetos, ko cilvēce ir 

piedzīvojusi, un katra Mana atklāsme ir bijusi kā pakāpiens uz garīgajām kāpnēm, kuras Es esmu pacēlis, 

lai jūs visi varētu pacelties pie Manis. 

20 Šis laiks tiks saukts par gaismas laiku, gara laikmetu vai patiesības laiku, bet Es jums saku, ka tas 

ir garu pacelšanās un atjaunošanas laiks. 

21 Dvēsele ir svētnīca, ko Es uzcēlu, svētnīca, ko cilvēki pastāvīgi apgānījuši. Bet tagad ir pienācis 

gaismas laikmets, par kuru tik bieži tika vēstīts, un kura spožais mirdzums būs redzams visiem, un kura 

siltumā pulcēsies visi Tā Kunga bērni. Es nerunāju ar jums par reliģisku kopienu, kas pieņem vienus un 

noraida citus, kas sludina savu patiesību un noliedz citu patiesību vai kas izmanto necienīgus ieročus, lai 

uzspiestu sevi ar vardarbības vai iebiedēšanas palīdzību. Nē, Es jums runāju tikai par Likumu, kas 

izskaidrots ar Doktrīnu, kas ir tieši tas vēstījums, kuru Es jums esmu atklājis šajā laikā caur šo Vārdu. 

Tāpēc, kad pienāks stunda, kad jums jāiet un jādalās ar šo Labo vēsti, ar saviem darbiem sludiniet mieru, 

mīlestību, žēlsirdību, vienotību un brālību. Bet, ja jūs savā ceļā sastopat kādu, kas liekulīgi sludina to pašu, 

ko jūs, bet izkropļo patiesību, tad jūs ar saviem darbiem atmaskojiet melus. Ja, no otras puses, jūs 

sastopaties ar saviem brāļiem un māsām, kas ar savu piemēru sludina patiesību, mīlestību un žēlsirdību, 

tad jums vajadzētu apvienoties ar viņiem, jo viņu un jūsu cīņa būs vienāda. 

22 Es nevaru jums neteikt, ka, ja jūs būsiet neticīgi un nebūsiet aprīkoti, jūs nejutīsieties cienīgi 

paveikt šo darbu. Ja jūs redzēsiet, ka citi sāk cīnīties ar patiesu ticību un sirsnību, nestājieties viņiem ceļā, 

jo tad jūsu atbildība pret Manu taisnīgumu būs divreiz smagāka. 

23 Es jau iepriekš vēršu jūsu uzmanību uz visu, lai jūs nekas nepārsteigtu, un tāpēc, kad celsieties 

cīņā, jūs zināsiet, kā sevī atmodināt garīgā pacēluma ideālu. 

24 Šī zeme, kas vienmēr ir sūtījusi aizsaulē slimu, nogurušu, satrauktu, apjukušu, apjukušu dvēseļu 

ražu vai arī tādu dvēseļu ražu, kuras ir tikai nedaudz nobriedušas, drīzumā man piedāvās manas mīlestības 

cienīgus augļus. 

25 Slimības un sāpes aizvien vairāk pametīs jūsu dzīvi, jo jūs dzīvosiet veselīgi un garīgi nobrieduši, 

un tad, kad pienāks nāve, jūs atradīsiet sagatavotu ceļojumam uz garīgajām mājām. 

26 Kurš vēl varētu apmaldīties vai apmulst, ieejot gara mājā, ja viņš to ir sajutis jau šajā dzīvē, 

lūdzoties, meditējot, sapņojot vai iedziļinoties Manā Likumā? 

27 Šodien tik daudz miera un tik daudz laba jums šķiet nesasniedzami, un tas ir tāpēc, ka jūs redzat ap 

jums esošo apjukumu, apjukumu, kas, kā jūs zināt, pieaugs visās cilvēku dzīves jomās. Bet Es jums saku: 

paļaujieties uz Mani, modieties, lūdzieties un esiet nenogurstoši sējēji, lai šī vētrainā nakts atnesa jaunās 

gaismas gaismu. 

Uzspīdēs rītausma, un zeme sajutīs savus jaunos iemītniekus, kas to apveltīs ar cēliem darbiem un atjaunos 

un atjaunos visu, ko muļķīgie un zaimotāji iznīcināja un apgānīja. 

28 Cilvēki, šajā dienā Es jums esmu atklājis daļu no Saviem dievišķajiem plāniem attiecībā uz jums. 

Es jums jau iepriekš esmu darījis zināmu kaut ko par to, kas gaidāms nākotnē, un esmu jūs sagatavojis 

cīņai, kas gaidāma visai cilvēcei. 

29 Rūpīgi pārdomājiet to, un jūs jutīsieties iedrošināti, jo patiesi Es jums saku: Svētīgi tie, kas lasa šo 

grāmatu, kas jums atklāj "Manu Vārdu". Tajā jūs atradāt daudzas jums nezināmas mācības. 

30 Es gribēju uzklausīt tos, kas neko uz zemes nesauc par savu, lai pēc tam kalpotu Man. Es jūs esmu 

izvēlējies starp pazemīgajiem, kā vienmēr esmu meklējis Savus kalpus starp sirds vienkāršajiem. Jūs zināt, 

ka pasaules bagātību īpašnieki vienmēr ir aizņemti ar tām un neatceras Mani. Esmu viņiem atvēlējusi 

noteiktu laiku, lai viņi varētu pielūgt to, ko tik ļoti mīl. Bet vienmēr pienāks stunda, kad viņi dzirdēs Manu 

balsi, ņems savu krustu un sekos Man, bet vispirms viņi šķīstīsies ciešanu tīģelī. 
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31 Mīļotie mācekļi, atlikuši tikai septiņi gadi, kas būs kā septiņi rītausmas rīti, kuros jūs varēsiet Mani 

dzirdēt. Es gribu, lai šajā laikā jūs atstātu savu nepastāvību un jūsu soļi kļūtu droši, lai tad, kad pienāks 

1950. gads, jūs varētu Man teikt: "Kungs, mūsu apvienošanās ir kļuvusi par realitāti, un mēs nesam Tev 

pierādījumus par mūsu garīgumu un brālību." 

32 Šī tauta zina, ka Es tikai gaidu, kad viņi kļūs garīgāki, lai viņu sirdsapziņā izskanētu Mana balss, 

kad Es tai saku: tauta, celieties un vairojieties kā zemes putekļi. Šķērsojiet ielejas, pilsētas, tuksnešus un 

jūras un izplatiet šo pamācību ar mīlestību un pazemību. Mana visvarenā gādība atvērs ceļus un likvidēs 

robežas. Mana mīlestība pasargās jūs no jebkādām vajāšanām vai ļaunprātības, un Es liku Savu vārdu uz 

jūsu lūpām, kad tas būs nepieciešams. 

33 Liels, ļoti liels ir šis darbs, ko es jums uzticu, jo es gribu, lai jūs būtu stipri un lieli savā garā. 

Patiesībā es jums saku, ka jūsu Tēva sirdī egoismam nav vietas. 

34 Septiņus gadus Es uzticu cilvēkiem, kas ir saņēmuši šos svētītos laukus, lai viņi no tiem pļauj 

Manas Dievišķības cienīgus augļus. 

35 Cilvēki, esiet žēlsirdīgi un pacietīgi pret tiem, kas sper pirmos soļus. Padomājiet viņiem ar to 

laipnību, ar kādu es esmu jūs labojis. Mīliet cits citu ar tādu mīlestību, ar kādu Es jūs esmu mīlējis, un tad 

starp jums būs saticība. 

36 Nāciet tuvāk, Mana Klātbūtne ir kā koka ēna, Mans Vārds ir kā putna dziesma. Nāciet pie Manis, 

jūs, kas alkstat un slāpstat pēc taisnības, jūs, kas esat slimi, jūs, kas esat garā nabadzīgi un nezinoši, nāciet 

pie Manis! 

37 Es jūs neatmetu jūsu nabadzības dēļ, nedz arī nicinu jūsu ranga dēļ. Es zinu, ka katrā no jums ir 

gars, kam nepieciešama Mana gaisma, lai tas celtos dzīvē. 

38 Es nesu veselību slimajiem un cerību cietušajiem. Neviens neatstās bez mierinājuma par savām 

ciešanām. Bet tad, kad būsiet iemantojuši mieru, jūs jutīsieties apveltīti ar cieņu, ko Es jums dodu. 

Neskumstiet par pasauli un tās mainīgo likteni un ciešanām. Atcerieties, ka viņi bija tie, kas jūs atveda pie 

Manis. Neatkāpieties arī no saviem līdzcilvēkiem, gluži otrādi, tagad, kad esat piedzīvojuši, kā Es jūs 

pieņemu un dāvāju jums dāvanas, vēl vairāk sniedzieties viņiem un dariet trūkumciet tiem, ko esat 

redzējuši, ka Es daru jums. 

39 Caur vienu no jums, kas patiesi praktizē Manu mācību, daudzi iegūs Manu žēlastību. 

40 Lūgšana, labdarība un labā griba ir viss, kas jums vajadzīgs, lai jūsu zināšanas par Maniem 

norādījumiem spīdētu kā spoža gaisma tumsas vidū. Tuvojas Apmeklējuma laiks, un Es gribu, lai visi 

Mani mācekļi būtu tam gatavi. 

41 Kamēr cilvēki bauda mieru vai pasaulīgās baudas, viņi tevi nesauks, bet sāpju vadīti, viņi tevi 

meklēs. Esiet gatavi, jo drīz pār pasauli tiks izlietas bēdas. Tad jūs aicinās slimie, lai nestu viņiem Manu 

balzāmu. Daudzi jūsu līdzcilvēki lūgs jūsu lūgšanas un arī vēlēsies saņemt jūsu norādījumus, lai atrastu 

ceļu, kas vedīs viņus uz garīgo augšupeju. 

42 Vai jūs redzat, cik delikāts un liels ir uzdevums, kas jūs gaida? 

43 Klusībā jūs atzīstat, ka atklāsme, ko Es jums esmu devis šajā laikā, ir liela. Ja jūs zināt, kā 

izturēties kā Mani mācekļi, jūs ieraudzīsiet vēl lielāku gaismu Manā darbā. 

44 Veidojiet miera un garīguma cilvēkus, izdzēsiet no savām sirdīm pēdējās fanātisma paliekas, kas 

vēl ir jūsos. Iegūstiet attīrīšanos caur atjaunošanos, tad Es došu zīmi debesīs, kas būs redzama pasaulē un 

kas jums vēstīs, ka ir pienākusi "Tā Kunga diena". Šo zīmi ieraudzīs pat "aklais" un sapratīs arī neizglītots 

prāts. 

45 Izmantojiet spēcīgāko ieroci, ko Es jums esmu uzticējis, proti, lūgšanu, un lūdzieties, lai jūs 

neklausītu tiem, kas cenšas nodzēst jūsu ticības liesmu. Cilvēki, esiet modri, neļaujiet nevienam aptumšot 

jūsu sirdis un mēģināt jūs maldināt. Jūs jau zināt Manu Likumu, tas ir ceļš; nekad no tā neatkāpieties, un 

jums nav no kā baidīties. 

46 Ja uz zemes daži vēlas tevi iznīcināt un daži lūdz par tevi, jo domā, ka esi pazudis, tad atceries, ka 

garīgajā pasaulē ir tādi, kas uzrauga katru tavu soli. Jūsu Debesu Māte jūs sargā ar savu apmetni, Elija jūs 

sargā ar garīgā gana mīlestību, un jūsu brāļi un māsas, kas dzīvo aizsaulē un ir veltīti labestībai, jūs sargā 

un dod jums padomus. Tā es runāju ar tiem, kas neizlēmības un šaubu pārņemti sper pirmos soļus un 

joprojām bieži paklūp un krīt. 
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47 Drīz viņu sirdīs iedegsies ticība, un, kad tas notiks, nekas un neviens nespēs to nodzēst. Bet pirms 

tam Man jums ir jādod Mana mācība, lai jūsu sirdis tiktu stiprinātas, vienlaikus jūsu garam arvien vairāk 

novēršoties no nelietderīgā. Šādā veidā jūs pakāpeniski attīstīsieties uz augšu. Tad jūs sajutīsiet, kā ir 

remdētas slāpes pēc patiesības un mīlestības, ko jūs Man dāvājat atpazīt, un jūs spēka un drosmes pilni 

varēsiet doties pildīt savu uzdevumu. 

48 Es jūs sagatavoju ar bezgalīgu mīlestību, jo Mani norādījumi caur šiem balss nesējiem nav mūžīgi. 

Drīz jūs vairs nedzirdēsiet šo Vārdu, un jums ir jābūt stipriem cīņā, kas pienāks, kad Mans Vārds vairs 

netiks nodots šādā veidā. 

49 Ko jūs darīsiet, ja neesat sapratuši Skolotāja mācību? Kā jūs spēsiet aizstāvēt savu ticību, ja neesat 

apguvuši ieročus, kas var palīdzēt jums sevi aizstāvēt? Pārdomājiet šos vārdus, jo daudzi atkal kritīs ceļos 

elku priekšā, jo viņi nezināja, kā izmantot Manu mācību. 

50 Cilvēki, neesiet kurli pret Manu balsi un neinterpretējiet Manu Darbu nepareizi. Es jums esmu 

teicis to darīt zināmu ar sirsnību, ar kādu es jums to uzticēju. Ieklausieties Manā balsī, lai, dzirdot savu 

ienaidnieku balsi, jūs spētu atbrīvoties no viņu slazdiem un slazdiem. 

51 Līdz šim uz dzīvi un cilvēkiem esat skatījies virspusēji. Bet tagad Es jums atklāju visu to mācību 

nozīmi un būtību, kuras Es jums atklāju Trīs Laiku laikā, lai jūs pilnībā apzinātos, kas jūs esat, un lai jūs 

pieņemtu savu likteni, kā Kristus pieņēma Savu krustu, un lai jūs mīlētu savu tuvāko Radītājā. Tas viss 

jums atklāj un parāda Manu Doktrīnu. Tagad Es jums saku, ka tam, kas ir Manis iezīmēts, nav jājūtas 

pārāku par tiem, kas nav saņēmuši zīmi, jo daudzi no viņiem sniegs jums pierādījumus par to, ka viņi ir 

garīgi apdāvināti un ka viņiem piemīt tikpat lielas garīgās dāvanas kā jums. 

52 Tas ir laiks, kad Bezgalībā atskan Debesu zvans, aicinot cilvēkus uz Asambleju, aicinot viņus uz 

pārdomām un lūgšanu. Tās atbalsis nemitīgi skan ikvienas sirds dziļumos, jo tas ir Trešais Laiks, kad Elija 

kā Mans vēstnesis no viena pasaules gala līdz otram aicina dvēseles uz tiesu. Jūs būsiet no tiem, kas tajā 

Stundā Mani meklēs ar Gara, nevis ar cilvēku rokām darinātu skulptūru un tēlu palīdzību, lai Es varētu 

teikt, ka jūs esat no tiem, kas neatlaidīgi turas pie Mana Likuma, jo tajā, ko Es jums devu uz Sinaja kalna, 

Es jums pavēlēju, ka, lai Mani pielūgtu, jums nav jābūt nekāda tēla, kas attēlo Manu Dievišķību, jūsu acu 

priekšā. 

53 Ja kopš tā laika Es jūs esmu aicinājis uz garīgu pielūgsmi, tad ir pareizi un pareizi, ka jūs to Man 

piedāvājat arī tagad, ak, cilvēki, kas uz laiku zaudējuši cerību sasniegt pilnīgu atjaunotni un garīgumu. 

Atzīstiet, kā Es esmu pagarinājis jūsu eksistenci un kā Es esmu licis jums iet atjaunošanas un evolūcijas 

ceļu, lai jūsu soļos un nemitīgajos klejojumos jūs atstātu aiz sevis katru nepilnību un apgānīšanu. Vai jūs 

jau neesat redzējuši, kā ūdens, kas ir duļķains, savā straujajā gaitā atkal kļūst dzidrs? Patiesi es jums saku: 

tas pats notiks ar jūsu dvēseli. 

54 Es esmu dzīvības un radīto lietu Kungs. Tāpēc Es jums saku, ka Es esmu vienīgais, kas zina visu 

būtņu noslēpumu, mūžību un likteni. 

55 Ja cilvēce nebūtu tik spītīgi turējusies pie savas nezināšanas, tās eksistence uz zemes būtu citāda. 

Tomēr cilvēki pretojas Maniem baušļiem, nolād savu likteni un tā vietā, lai sadarbotos ar Mani Manā 

darbā, meklē veidu, kā apiet Manus likumus, lai uzspiestu savu gribu. Es jums arī saku, ka, ja cilvēki 

uzmanīgi vērotu katru savu rīcību, viņi pamanītu, kā viņi ik uz soļa pret Mani sacenšas. 

56 Kad Es aplaistu cilvēkus ar Savu labo prieku, viņi kļūst savtīgi; kad Es ļauju viņiem baudīt baudas, 

viņi nonāk pie izvirtības; kad Es pārbaudu viņu spēku, lai nocietinātu viņu dvēseles, viņi saceltos; un kad 

Es ļauju rūgtuma kausam sasniegt viņu lūpas, lai tās attīrītu, viņi nolād dzīvi un jūtas zaudējuši ticību. Kad 

Es uz viņu pleciem uzvelku daudzbērnu ģimenes nastu, viņi izmirst, un, kad Es paņemu no zemes kādu no 

viņu radiem, viņi apsūdz Mani netaisnībā. 

57 Nekad jūs nepiekrītat, nekad nedzirdu jūs svētījam Manu Vārdu savos pārbaudījumos, nedz arī 

pieredzēju, ka jūs cenšaties sadarboties Manā radīšanas darbā. 

58 Vai jūs neatceraties piemērus, ko Es jums devu par Jēzu, kad Viņš savu dzīvi veltīja Tēva 

pagodināšanai? 

59 Jēzum uz zemes nebija nekā, un tomēr Viņš nekad nesūdzējās par savu nabadzību. Viņam nācās 

atstāt savu māti un savas mājas un atteikties no visa mīlestības pret To, kas Viņu sūtīja. Viņa darbs bija 

ļoti grūts, un Viņa ceļš līdz galam skumjš, taču Viņš nekad pret to neiebilda. Viņš tika vajāts un izsmiets, 

nosodīts un beigās nogalināts, bet 
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No Viņa sirds, Viņa lūpām un pat acīm nāca tikai svētība, piedošana un mierinājums tiem, kas Viņu 

mīlēja, un arī tiem, kas Viņu sāpināja. 

60 Taču ne tikai mani var ņemt par piemēru, kas ir atdarināšanas vērts. Atcerieties Ābrahāma 

paklausību, kad Kungs pieprasīja viņa dēla dzīvību, Ījaba pacietību, kurš svētīja Mani katrā no saviem 

apmeklējumiem, un līdzīgi šiem piemēriem ir daudzi citi, kas ir nonākuši līdz jums vēstures liecībās. 

61 Jūs dažkārt brīnāties, redzot slimu cilvēku, kas pacietīgi nes savu krustu, aklu vai paralizētu 

cilvēku, kas svētī Manu gribu. Citos gadījumos jūs nespējat izprast tāda tēva uzticību, kurš tikko zaudējis 

ļoti mīlētu dēlu; materializējušies šī laika cilvēki, kas ir tik tālu no patiesības, nespēj izprast šo uzticību, šo 

pacietību un šo cieņu pret Dieva padomiem. Es esmu tas, kas jums rādīju šos skaistos pazemības, 

paklausības Manai gribai un garīgā brieduma piemērus, lai jums būtu paraugi, kam līdzināties savos 

pārbaudījumos. 

62 Es jums saku: ja šī cilvēce visā darīs to, kas ir Mana Griba, tā vairs nepazīs sāpes uz zemes, jo 

Mans Miers būs tās garā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 118 
1 "Ļaujiet bērniem nākt pie Manis, Es jums saku no jauna. Nedomājiet, ka viņi nevar Mani uzņemt, 

jo jūsu acīs viņi ir mazi. 

2 Nav svarīgi, cik daudz vainas un traipu ir uz dvēseles, kamēr tā dzīvo bērnībā, tā ir saistīta ar savas 

fiziskās čaulas tīrību un nevainību. Tieši šajā laikā dvēselei ir nepieciešama dažāda veida palīdzība, lai 

nenovirzītos no pareizā ceļa. 

3 Reinkarnācija ir iespēja, ko Dievs savā mīlošajā taisnīgumā piedāvā dvēselei atgūt savu tīrību un 

atgriezties uz pareizā ceļa. Tas ir veids, kā tā var izmantot savā svētceļojumā gūto pieredzi. 

4 Kad skatāties uz bērniem, dariet to ar cieņu, jo jūs nezināt, kāda dvēsele tajos slēpjas. Taču jūs 

varat būt pārliecināti, ka katrai no šīm mazajām būtnēm ir pagātne, kas atspoguļo garu vēsturi, lielu 

attīstības mūžu. 

5 Kamēr dvēsele piedzīvo sava miesas auguma bērnību, tai ir nepieciešama vecāko palīdzība, jo tās 

ķermenis vēl ir pārāk vājš, lai to uzturētu. Tai ir vajadzīga maigums, lai sirds neapcietinātos, un tāpat tai ir 

vajadzīgi piemēri un mācības, lai to audzinātu un iedrošinātu, līdz pienāks stunda, kad tā varēs sevi 

parādīt. 

6 Katra dvēsele nes pasaulē savu vēstījumu, un, lai to varētu paust, ir nepieciešams, lai viss tās 

apkārtējā vidē būtu tai labvēlīgs. Kad dvēsele pēc garā attīstības ceļa, kas pilns cīņu un pārbaudījumu, lai 

sasniegtu pilnību, beidzot ierauga sevi brīvu no traipiem, grūtībām un neziņas, un tajā ir tikai gaisma, tā 

arvien vairāk līdzinās bērnu tīrībai. 

7 Bērns intuitīvi apzinās, ka pats par sevi nespēj parūpēties, tāpēc pilnībā uzticas vecākiem. Tas 

nebaidās no nekā, kamēr vien ir viņu pusē. Tā gaida tikai labas lietas un zina, ka tai nekā netrūks. Vēlāk 

tas atklāj, ka viņos ir zināšanu, maiguma un dzīvības avots, tāpēc viņu sabiedrībā tas piedzīvo svētlaimi. 

8 Kad cilvēkiem radīsies šī sajūta? Kad viņi būs kopā ar Mani? Kad cilvēka dvēsele sasniegs to 

ticību, tīrību un paļāvību, kas piemīt bērnam viņa nevainībā? 

9 Patiesi Es jums saku, ka tad, kad tas notiks, jūs atkal dzirdēsiet Manu mīlošo Vārdu, kas jums saka: 

"Ļaujiet bērniem nākt pie Manis, jo viņu ir debesu valstība." 

10 Jau sen jums tika teikts: Godā savu tēvu un māti, un vislabākais veids, kā tos godāt, ir dzīvot 

taisnīgu un tikumīgu dzīvi. 

11 Vai ir nepieciešams, lai es jums atgādinu par jūsu pienākumiem uz zemes šajā laikā? Tava sirds 

man saka: Nē, Kungs, runā uz mums tagad no garīgās dzīves. Taču es redzu, ka cilvēki nav apņēmušies 

cienīt savus vecākus. Un, ja viņi nav izpildījuši pirmos baušļus, kā tad viņi spēs izpildīt Manas jaunās 

mācības? 

12 Uz Bauslības pamatiem ar Savas Mācības gaismu, ko Es jums mācīju Otrajā Laikā, Es būvēju 

Svētnīcas sienas, un tagad ar Savu jauno Vārdu Es pabeidzu garīgā Tempļa celtniecību. 

13 Man jums jāsaka, ka jūsu pamati joprojām ir vāji, jo jūs nedzīvojat saskaņā ar Pirmās Ēras 

likumiem, jo tikai uz patiesas morāles un attīrītas tikumības jūs varēsiet uzcelt savu iekšējo templi. 

14 Mans jautājums ir šāds: Kā jūs varētu godāt savu Debesu Tēvu, ja vispirms nebūtu godinājuši 

savus vecākus uz zemes? Kā jūs varētu mēģināt uzskatīt cilvēci par saviem brāļiem un māsām, ja jūs 

vispirms nemīlat savu ģimeni, kas sastāv no jūsu vecākiem, brāļiem un māsām, vīra vai sievas un 

bērniem? 

15 Tādēļ Es esmu vēlējies, lai jūs apvienotu Pirmā Laika Likumu ar mācību, ko Es jums devu caur 

Jēzu, kā arī ar šī laika atklāsmēm, jo tādējādi jums būs visas zināšanas un līdzekļi, lai ietu garīgo ceļu, kas 

ved uz mūžīgo gaismu. 

16 Ja jūs savā dzīvē nepraktizējat tikumību, bet lepni norādāt, ka pildāt bauslību, tad es jums saku, ka 

jūs rīkojaties nesaprātīgi un izkropļojat patiesību. 

17 Manam māceklim ir jābūt tīrai sirdij uz zemes, lai būtu tīrs garā. 

18 Ar savu dzīvi godā tos, kas tev deva esamību saskaņā ar Manu gribu, un tad rīt tavi bērni tevi 

godās. Jūs Mani slavējiet ne tikai ar garīgiem darbiem, nē, arī jūsu cilvēciskie darbi slavē Manu Garu. 

19 Šis ir laiks, kad daudzi cilvēki, piedzīvojot lielo apmeklējumu, kas tuvojas cilvēcei, izsaucas: "Tā 

ir Dieva roka, kas ar sāpēm soda cilvēci." Bet Es jums saku, ka tā ir kļūdaina domāšana par Manu 

taisnīgumu. 
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20 Kad jūs sapratīsiet, ka sāpes pastāv tikai jūsu grēku dēļ un ka cilvēks pats sevi nosoda un soda? 

21 Jums jāsaprot, ka tad, kad Es ļauju sāpēm skart jūsu sirdi, Es tādējādi sniedzu jums visskaidrāko 

pierādījumu tam, ka grēks ir vislielākais šķērslis, lai jūs varētu ieraudzīt gaismu un baudīt Gara mieru. 

22 Daudzi tic, ka mīl Mani un kalpo Man, bet, kad viņus piemeklē ciešanas, viņi ar šausmām sev 

jautā: "Kā tas ir, ka, lai gan es mīlu savu Tēvu, Viņš ļauj man dzert šo ciešanu biķeri?" - Viņi nav 

apzinājušies, ka ne tikai nemīl Mani, bet ka viņi ir ļāvuši savām kaislībām un tieksmei pēc zemes lietām 

kļūt par viņu kultu, kam viņi piešķir prioritāti, neapzinoties, ka viņiem vajadzētu Mani pielūgt. 

23 Ja cilvēki godinātu patiesību, mīlestību, taisnīgumu un labestību, kas ir Mana Gara atribūti, vai jūs 

domājat, ka sāpes, karš, bads, apjukums un nāve joprojām varētu pastāvēt pasaulē? Patiesi, es jums saku, 

ka neviena no šīm lietām jūsu dzīvē nepastāvēs, un tā vietā būs miers, dvēseles un ķermeņa veselība, 

drosme dzīvot un labklājība. 

24 Atcerieties, ka Bauslībā jums bija teikts: "Tev nebūs citu dievu, izņemot Mani." Tomēr ir daudz 

dievu, kurus cilvēku ambīcijas ir radījušas, lai pielūgtu, godinātu un pat upurētu tiem dzīvību. 

25 Saprotiet, ka Mans Likums nav novecojis un ka, jums pašiem to neapzinoties, tas nepārtraukti 

uzrunā jūs caur sirdsapziņu, tomēr cilvēki turpina būt pagāni un elku pielūdzēji. Viņi mīl savu miesu, 

glaimo savām iedomībām un ļaujas savām vājībām; viņi mīl zemes dārgumus, kuriem viņi upurē savu 

mieru un garīgo nākotni. Viņi nodod cieņu miesai, dažkārt nonākot līdz deģenerācijai un pat atrodot nāvi 

baudu alkās. 

26 Pārliecinieties, ka esat mīlējuši pasaules lietas vairāk nekā savu Tēvu. Kad jūs esat upurējuši sevi 

Man, mīlot Mani savā tuvākajā un kalpojot Man? Kad jūs upurējat savu miegu vai apdraudat savu 

veselību, lai palīdzētu un atvieglotu ciešanas, kas piemeklē jūsu līdzcilvēkus? Un kad jūs esat gājuši līdz 

pat nāvei par kādu no Manas Mācības iedvesmojošajiem augstajiem ideāliem? Redziet, ka pielūgsme, ko 

jūs veicat ar materiālo dzīvi, jums ir svarīgāka par garīgās dzīves pielūgsmi. Tāpēc es jums teicu, ka jums 

ir citi dievi, kurus jūs pielūdzat un kam kalpojat vairāk nekā patiesajam Dievam. 

27 Kā jūs varēsiet uz zemes iepazīt dzīvi, kas ietver taisnīgumu, un kā jūs varēsiet sajust uz savas 

dvēseles Mana miera dievišķo apmetni? Ko jūs spēsiet darīt, lai vairs nejustu sāpes, ja tas ir vienīgais, ko 

jums var piedāvāt viltus dievi, kurus jūs esat radījuši un mīlējuši no seniem laikiem līdz mūsdienām? 

28 Mīliet Mani vairāk nekā visas radītās lietas, jo, ja jūs mīlat Mani, jūs zināsiet, kā visām būtnēm 

piešķirt to pareizo un patieso vietu. 

29 Apjukums, kas valda pasaulē šajā laikā, ir ļoti liels, bet cilvēces gars ir sagatavots, un pietiek ar 

Manu aicinājumu, lai tie atkal pievērstos Manam Likumam. 

30 Tuvojas laiks, kad Mana Gara gaisma sasniegs cilvēku sirdis un liks viņiem sajust un saprast to, ko 

viņi līdz šim nav sapratuši. 

31 Mīļotie mācekļi, jūs parādāt Man savu garu, kas slāpst pēc patiesības, un tādēļ Es jūs aicinu nākt 

pie šī avota un dzert, līdz esat remdējuši savas slāpes. Iedziļinieties Mana Vārda būtībā; atcerieties, ka Es 

materializējos tikai līdz noteiktai robežai, un tad jums pašiem ir jāizdara pareizi secinājumi, rūpīgi 

pārbaudot visu, ko esat dzirdējuši. Lūdzieties un jautājiet Man lūgšanā, un tad jūs pieredzēsiet, kā ar katru 

izpausmi saņemat Manas gaismas dzirksti. Negaidiet saņemt visu patiesību vienā mirklī. Apzinieties, ka ir 

dvēseles, kas jau ilgu laiku meklē patiesību, kas pēta un cenšas iedziļināties visos noslēpumos, bet 

joprojām nav sasniegušas vēlamo mērķi. 

32 Kristus jums mācīja ceļu, kad Viņš teica: "Mīliet cits citu." Taču līdz pat šai dienai jūs neesat 

apzinājušies šī cildenā baušļa apjomu. Patiesi, es jums saku, visa cilvēka dzīve mainītos, ja jūs dzīvotu 

saskaņā ar šo augstāko principu, jo tikai mīlestība spēs jums atklāt Dieva slepeno padomu, jo Viņā ir 

dzīvības sākums. Meklējiet patiesību ar dedzību, meklējiet dzīves jēgu, mīliet, stiprinieties labestībā, un 

jūs pieredzēsiet, kā pamazām no jūsu būtības pazudīs viss nepareizais, netaisnais un nepilnīgais. Ik dienas 

esiet atvērtāki Dievišķās Žēlastības gaismai, un tad jūs varēsiet lūgt savam Kungam visu, ko vēlaties zināt, 

visu, kas jūsu garam nepieciešams, lai sasniegtu augstāko patiesību. 

33 Strādājiet uz zemes ar lielāku atdevi un uzticīgi pildiet savus pienākumus. Vienmēr centieties, lai 

jūsu dvēsele attīstītos, lai jūsu materiālā dzīve nebūtu neauglīga. 

34 Lūdzieties ar vienkāršu lūgšanu, kas nāk no tīrākas sirds, un pārbaudiet savus darbus ar 

sirdsapziņas palīdzību. Tad jūs baudīsiet Manu klātbūtni. 
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35 Šajā garīgajā savienojumā jūs saņemsiet gaismas strūklas, lai labāk izprastu dzīvi. Jums netrūks 

iedvesmas, kas ļaus jums kļūt arvien labākiem. Šajos brīžos pamodīsies Gara spēki un dāvanas, un tad jūs 

varēsiet veikt dažādas misijas, ko Es jums esmu uzticējis. 

36 Intuīcija, kas ir garīgā vīzija, nojauta un pareģojums, attīra prātu un liek sirdij pukstēt straujāk, 

sastopoties ar vēstījumiem un balsīm, ko tā saņem no bezgalības. 

37 Kad cilvēki ir iemācījušies komunicēt ar Manu Garu, viņiem vairs nav vajadzības konsultēties ar 

grāmatām vai jautāt tām. Šodien viņi joprojām jautā tiem, kam tic, lai viņi uzzinātu vairāk, vai arī meklē 

Svētos Rakstus un grāmatas, vēloties atrast patiesību. 

38 Svētīgs tas, kurš dedzīgi cenšas klausīties Manu Vārdu un nevēlas palaist garām nevienu no 

Manām mācībām, jo viņam izdosies savā garā izveidot grāmatu, kas būs viņa labākais mantojums šajā 

laikā. 

39 Mans Vārds ir augšāmcelšanās un dzīvība dvēselei, kas baidās un iet bojā kaislību vētrainā jūrā. 

Tāpēc tas, kurš to ir pieņēmis savā sirdī un izbaudījis tās būtību, dzīvos mūžīgi. Un viņa vislielākā 

vēlēšanās būs atklāt to saviem līdzcilvēkiem, lai visi varētu ar to baroties un iemantot mūžīgo dzīvību. 

40 Es svētīju tos, kas pasludina Manu atnākšanu Trešajā Laikā un patiesi pilda savu uzdevumu, jo 

viņu sēkla uzplauks īsā laikā. Bet bēdas tiem, kas ļaunprātīgi izmanto Manu vārdu vai Manu mācību, lai 

pārsteigtu lētticīgos, saucot sevi par Dieva sūtņiem vai ieņemot Manu vietu, lai kalpotu, jo viņi tiks 

atmaskoti un nodoti tiesai. Pa ceļam viņi atklās, ka cilvēki ir pamodušies, un pieprasīs no viņiem 

pierādījumus, kas attaisnotu visu, ko viņi sludina. 

41 Es esmu "Vārds", kas runā uz jūsu garu. Es esmu Skolotājs, kurš atkal ir mācekļu ielenkumā. 

Kamēr daži no viņiem lūdzas un nopelna nopelnus, lai justos šķīsti un cienīgi būt kopā ar Mani, citi 

izkropļo un noniecina Manu mācību. Es jums saku, ka ikviens no viņiem atskaitīsies Man par to, ko Es 

viņiem visiem esmu devis. Pašreizējā paaudze sava materiālisma dēļ nesapratīs šīs atklāsmes nozīmi, un 

tās būs jaunās paaudzes, kuras, kad Es apvienošos ar tām no gara uz garu, iepazīs šīs Gudrības Grāmatas 

saturu, ko Es esmu atstājis jums kā mantojumu šajā Trešajā Laikā. 

42 Cilvēki gaida Manas vēsts zīmes. Es atļaušu šo mācību tulkot un aizvest uz citām valstīm, lai tā 

kļūtu zināma. Cik daudz cilvēku to gaida, nezinādami, ka Es pašlaik sniedzu un diktēju neskaitāmas 

mācības, no kurām tiks sastādīta grāmata ar Manu vēsti. 

43 Mans Vārds ir bagātīgi izlējies uz jums kā kristāldzidra ūdens straume, kas attīra un atdzīvina visu, 

kas atrodas tā ceļā. 

44 Ja jūs sevi apbruņosiet, jūs būsiet stipri un jums būs garīgā vara, kāda bija Maniem izredzētajiem 

pagātnē. Vieni jūs cienīs, bet citi no jums baidīsies, jo, tā kā jūs savā garā nesat patiesību, jūs atmaskosiet 

nepatiesību, melus un liekulību, lai kur tie būtu. 

45 Daudzi cilvēki, uzzinājuši, ka jums ir Manas atklāsmes, nāks pie jums ziņkārības dēļ, citi jūs 

noraidīs, bet vēl citi gribēs jūs iznīcināt. Visos gadījumos jums vajadzētu aprobežoties ar sava uzdevuma 

izpildi, proti, liecināt. Tad jūs pieredzēsiet, ka tieši tos, kas jūs izsmēja vai gribēja jūs nogalināt, jūsu vārdi 

aizkustinās, viņi atmetīs savus ieročus un pievienosies jums jūsu ceļā. 

46 Tuvojas lielais konflikts; pēc haosa šajā pasaulē iestāsies miers. Cilvēkam ir jāiztukšo šis kauss, lai 

viņš iemācītos novērtēt un censties sasniegt mieru un gara tikumus. Viņam ir jācieš grūtības, lai viņš tiktu 

satriekts un šķīstīts; un, kad viņa vainas nasta kļūst viņam nepanesama, viņš izjūt dedzīgu vēlmi, lai 

dvēselē atgrieztos miers, ko viņš tik ilgi ir izdzinis no savas sirds, un viņš par to pilnībā nožēlo savu grēku. 

47 Es jums saku, ka šis miers nāks un ka tas tiks sargāts un saglabāts cilvēku sirdīs uz ilgu laiku. 

48 Šī zeme būs auglīgs lauks, kur Mana sēkla uzplauks un nesīs augļus, jo jau tagad cilvēka sirds ir 

izsalkusi pēc mīlestības un izslāpusī pēc patiesības, tā ir nogurusi no tukšiem vārdiem un mācībām bez 

mīlestības. Tāpēc cilvēks beidzot ir sajutis, ka viņam ir jālūdz, lai viņu pamāca īsts skolotājs, kurš viņam 

atklāj garīgo dzīvi un sagatavo viņu augstākai eksistencei. Manu Likumu, kas vienmēr ir klātesošs cilvēku 

dzīvēs, viņi aizmirst, un tāpēc cilvēce virzās uz haosu; tādēļ cilvēka sirds ir tukša un garā nabadzīga. 

49 Tāpēc es aicinu jūs visus atgriezties uz patiesā ceļa. Mans miers ir gatavs nākt pie jums, un esiet 

droši, ka līdz ar to cilvēku dvēselēs atkal uzplauks tikumi. Pēc egoisma, kurā cilvēki dzīvoja, pie viņiem 

atgriezīsies labdarība, un viņi centīsies saprast to, kam vajadzīga palīdzība, un sniegs viņam mieru un 

mierinājumu, ko viņi ilgi nezināja, kā sniegt. Tad viņi piedzīvos prieku, ko izjutīs tas, kurš mīl savu tuvāko 
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kā brāli vai māsu. Kad parādīsies šie labie labdarības sējēji? Es jums teicu, ka viena taisna cilvēka dēļ šī 

pasaule varētu tikt glābta. 

50 Padomājiet: ja jūs visi censtos būt taisnīgi un labi, šī asaru ieleja drīz vien pārtaptu par augsta 

garīguma pasauli. 

51 Jūs, cilvēki, strādājiet, nenogurstot. Māciet, dariet darbus, kas iedvesmo pārvērtībām, un, tā kā esat 

augšāmcelti jaunai dzīvei, lūdzieties par tiem, kas domā, ka ir dzīvi, bet ir miruši ticībai un cerībai. Jūs, 

kas tagad esat stipri un veseli, lūdzieties par tiem, kas ir slimi. Lūdzieties par tiem, kas nelūdzas, un 

iedrošiniet tos, kuri piedzīvo lielus pārbaudījumus. Atbalstiet vājos un nesiet mieru karojošām tautām. 

Palīdziet visām tām dvēselēm, kuras ir atstājušas savus ķermeņus kaujas laukos, piecelties un ienākt 

garīgajā dzīvē, apzinoties, kādā stāvoklī tās atrodas un kādu soli ir spērušas. Lūdzieties par visiem, jūsu 

misija neaprobežojas tikai ar to, ka jūs to darāt par tiem, kurus mīlat un kuri ir jūsu mīļie, bet par visiem, 

kas dzīvo šajā pasaulē un citās pasaulēs. Dari to, mācekļi, jo jūsu garīgā misija ir universāla, jo Es jums 

neesmu noteicis nekādus ierobežojumus, lai jūs mīlētu cits citu, bet vienmēr esmu jums teicis: "Mīliet cits 

citu." 

52 Lai palīdzētu jums šajā uzdevumā, Mana Gara Gaisma ir nolaidusies, lai glāstītu jūs, bērniņi, kas 

esat cītīgi strādājuši, lai varētu piedāvāt trūkumcietējiem mierīgu vietu, kur viņi dzird Manu Balsi, kas ir 

balzāms, gaisma un miers. 

53 Nabaga un pazemīga ir šī pulcēšanās vieta, jo jūs esat sapratuši, ka tas nav templis. Tā vietā jūs 

rūpējaties, lai jūsu dvēsele būtu tīra, jo jūs jau zināt, ka tā ir Mans patiesais templis. 

54 Šīs tikšanās vietas ir kā koki jūsu dzīves plašajos ceļos, tās ir kā palmas tuksnesī, kā atpūtas vietas, 

kas sniedz atpūtu un ēnu klejotājiem. 

55 Ak, ja vien katrā provincē būtu kāds no šiem kokiem, kur cilvēki varētu dzirdēt manu "lakstīgalu" 

ritmu! Taču jūsu solis ir bijis lēns un darbs - trūcīgs. Tāpēc ir daudz reģionu bez kokiem un daudz 

klejotāju, kas neatrod ne oāzi, ne ēnu, ne patvērumu, ne putnu treļļus. 

56 Tā kā caur šo Vārdu jums ir Manas Klātbūtnes mierinājums, iegūstiet nopelnus, lai jūsu koks augtu 

un tā ēna pieaugtu, jo klejotāju skaits ievērojami pieaugs, pateicoties to cilvēku liecībai, kuri šeit ir 

atraduši dvēseles mieru. 

57 Strādājiet visi kopā un paveiciet to darbu, ko Es jums esmu uzticējis. Bet raugieties un lūdzieties, 

lai jūs neiekristu kārdinājumā*, jo tad jūs paši sabojātu savu darbu. 
* Uzmanieties un lūdzieties, lai jūs neiekristu kārdinājumā. Tas ir labojums Lutera tulkojumā, kur Mk.ev.14:38 

lasām: "Esiet nomodā un lūdzieties, lai jūs neiekristu kārdināšanā. ─ Arī lūgums "Kunga lūgšanā": "Un neved 

mūs kārdināšanā" nav pareizi izteikts, jo Dievs mūs neved kārdināšanā. (Jēkaba 1:3) Tāpēc mums nav jālūdz, lai 

Viņš mūs neievada kārdinājumos, bet gan lai Viņš mūs pasargā un vada tā, lai mēs nekristu kārdinājuma stundā. 

(Atklāsmes gr.3:10) 
58 Jūs savā sirdī jautājat Man, kādi ir kārdinājumi, kuros jūs varētu krist, un Es jums atbildu, ka tie ir 

tukšums, fanātisms vai materiālisms. 

59 Tagad jūs esat pārsteigti, ka Es ar jums šādi runāju, jo jūs domājat, ka nav iespējams, ka Es varētu 

krist ar darbībām, kas ir tik necienīgas Manam māceklim. 

60 Ja jūs tikai zinātu, cik daudzi no jums, kas nāca šurp pilni lēnprātības un raudāja katru reizi, kad 

izdarīja vismazāko pārkāpumu, un kas katrā lūgšanā zvērēja savu mīlestību pret Mani, bet pēc tam 

pazemību pārvērta lepnībā un aktīvo tuvākā mīlestību - savtībā. 

61 Es jūs pazīstu labāk, nekā jūs paši sevi, un man ir nepieciešams, lai Es ar jums runātu šādā veidā, 

lai jūs varētu dzīvot modri. 

62 Es jums visiem uzticu uzdevumu uzcelt garīgu svētnīcu, kas būs Mans īstais templis, altāris, kas 

neredzams cilvēku acīm, bet kam būs patiesi esoša altāra spēks. Tās klātbūtne būs jūtama caur to, ko jūs 

izstarojat saviem līdzcilvēkiem. 

63 Šo templi Es jums pavēlu celt, jo Es zinu, ka tā klēpī jūs atradīsiet mieru, dzīvību un Gara gaismu. 

64 Ja jūs apvienosieties ar patiesu brālību, sekosiet Maniem norādījumiem, būsiet neatlaidīgi 

pazemīgi, ticībā un labdarībā un rūpēsieties, lai jūs neieslīgtu stagnācijā, bet ik dienas centīsieties sasniegt 

lielāku garīgumu, nešaubieties, ka drīz redzēsiet savu misiju izpildītu un savu darbu pabeigtu. 

65 Cīnieties ar visām nesaskaņas, meliem, maldiem vai materiālisma sēklām, kas var sadīgt jūsu vidū, 

jo, ja jūs būsiet nolaidīgi, nezāles augs un augs, un galu galā aizaugs jūsu tempļa sienas. 
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66 Negaidiet, līdz jūsu darba rezultāts līdzinās tam, kas notika ar cilvēkiem, kuri cēla Bābeles torni. 

Centieties, lai cīņas beigās jūsu dvēselē būtu prieks un miers, bet uzmanieties, lai pēdējā brīdī nerastos 

apjukums un sāpes. 

67 Svētīgs tas, kas cenšas būt mierā ar savu sirdsapziņu. 

68 Svētīgs tas, kas savā ceļā sēj miera sēklu. 

69 Jūs, kas nācāt šeit, lai dzirdētu manus mīļus vārdus, esat laipni gaidīti. 

70 Nāciet pie Manis ikreiz, kad jūs nomāc ciešanas vai ticības trūkums, jo Es esmu Gaisma, kas 

atjaunos jums gara mieru. 

71 Ja jūs būsiet prom no šīm pulcēšanās vietām, jūs dzirdēsiet mani savā sirdsapziņā, kas jums rādīs 

ceļu. 

72 Kad cilvēce piedzīvo garīgu apjukumu, Mana Vārda skaidrība nāk, lai viņu apgaismotu, jo viņš 

spēj izprast augstāko dzīvi. 

73 Jūs visi esat liecinieki tam, ka šajos brīžos zinātne izmanto visu savu laiku un intelektu, lai atklātu 

dabā atbildes uz daudziem cilvēka jautājumiem. Un daba atbild uz cilvēka aicinājumu, liecinot par savu 

Radītāju, kas ir neizsmeļams gudrības un mīlestības, bet arī taisnīguma avots. Tomēr cilvēks nepamodina 

patiesību un turpina, it kā pēc sprieduma, apgrūtināt sevi ar sava materiālisma smago nastu. 

74 Tās ir cilvēku bailes spert soli uz priekšu evolūcijas virzienā, soli uz priekšu, jo viņi ir pieraduši 

palikt pie tradīcijām, ko viņiem atstājuši senči. 

75 Cilvēks baidās domāt un ticēt patstāvīgi; viņš labprātāk pakļaujas citu tradīcijai, tādējādi atņemot 

sev brīvību Mani iepazīt. Šī iemesla dēļ viņš ir dzīvojis atpalicīgi.  

76 Bet tagad cilvēcei ir pienācis gaismas laiks, ar kuru cilvēks iegūst pašatdevi. 

77 Ja cilvēce ir pieredzējusi zinātnes attīstību un atklājumus, kam agrāk nebūtu ticējusi, kāpēc tā 

pretojas ticēt gara attīstībai? Kāpēc viņa sastingst pret kaut ko, kas viņu aptur un padara inertu? Kāpēc 

viņa nav atvērusies mūžīgajai dzīvei? 

78 Salīdziniet, kā manas atklāsmes šajā laikā atbilst jūsu materiālajai attīstībai, lai jūs tās nekad 

kļūdaini nenosodītu. 

79 Lai cilvēks neko neiedomājas par savu materiālo darbu un zinātni, jo viņš nezina, ka bez Manas 

atklāsmes un bez Manas ietekmes vai bez garīgo būtņu palīdzības, kuras iedvesmo jūs no aizsaules, nekas 

nebūtu atklāts. 

80 Cilvēks ir daļa no Radības, viņam ir uzdevums, kas jāizpilda, tāpat kā visām Radītāja radībām; 

turklāt viņam ir dots augstāks intelekts un paša griba, lai ar saviem spēkiem viņš varētu attīstīt un 

pilnveidot savu garu, kas ir viņa eksistences augstākais. 

81 Ar gara palīdzību cilvēks var izprast savu Radītāju, saprast Viņa labumus un apbrīnot Viņa 

gudrību. 

82 Ja, tā vietā, lai kļūtu iedomīgi par savām zemes zināšanām, jūs visu Manu Darbu padarītu par savu, 

jums nebūtu nekādu noslēpumu. Tad jūs atzītu sevi par brāļiem un mīlētu viens otru, kā Es jūs mācu katrā 

no Maniem Darbiem. Jums būtu labestība, mīlestība, žēlsirdība un, pats galvenais, vienotība. 

83 Cik tu esi mazs, ja domā, ka esi visvarens un liels, un tādēļ atsakies atzīt, ka pār tavu varu un 

zinātni ir Tas, kas patiesībā zina visu un spēj visu! 

84 Nabaga cilvēks, ja viņš ir apmierināts ar to, ka viņš ir matērija un tikai matērija, tāpēc viņš ir 

pakļauts tikai dabas likumiem, kas pārvalda mirstīgas un pārejošas būtnes, kuras dzimst, aug un mirst! 

85 Kad jūs pacelsieties no materiālisma stāvokļa, kurā atrodaties? Jums ir jāpieliek pūles, lai 

paskatītos tālāk par debesīm, kuras esat iedomājušies, uz mūžības vietu, kas jums ir paredzēta. 

86 Negaidiet, lai citi sāktu ceļu pie Manis; nāciet, izpētiet noslēpumu, un Viņš jums pateiks, kas 

jādara; Viņš jums pateiks, kāds uzdevums jums ir jāizpilda. 

87 Es jūs aicinu tuvoties Man, bet tam nav nepieciešams atteikties ne no pienākumiem, ne no 

veselīgiem cilvēciskās dzīves atspirdzinājumiem. 

88 Mācekļi, jūs esat nākuši uz zemes laikā, kad visa cilvēciskā dzīve ir pakļauta cilvēciskās zinātnes 

varai; par spīti lielajam materiālismam, gaisma, kas apgaismo jūsu iekšieni, liks jums saprast, kas jums 

jādara. Tā jūs atklāsiet savas dāvanas, jo nekas nedrīkst sastingt, visam jāattīstās harmonijā. 
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89 Es nedodu jums Savas mācības tikai kā morālu ierobežojumu jūsu kaislībām; drīzāk ar tām jūs 

varat pacelties garīgās pilnības augstumos. 

90 Jūsu kaislību vadonim jābūt jūsu sirdsapziņai. 

91 Es neesmu atnācis, lai jūsu vidū dibinātu jaunu reliģiju, un šī mācība nenoliedz esošās reliģijas. 

92 Tas ir Dievišķās Mīlestības vēstījums visiem, aicinājums visiem gariem. 

93 Tas, kurš saprot dievišķo nodomu un pilda manus baušļus, jutīsies vadīts uz progresu un augstāku 

sava gara attīstību. 

94 Saprotiet, ka, ja pasaule neies uz spirituālisma ceļa, miers būs tālu no realizācijas. 

95 Es Jēzū mācīju augstāko un tīrāko jūtu likumu. Nāciet visi pie Manis, pārvērtieties par Maniem 

mīļajiem mācekļiem, un Es jūs mācīšu dzīvot mierā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 119 
1 Tā bija Mana griba, lai cilvēce zinātu Izraēla tautas vēsturi, jo Es izmantoju šo tautu kā Savas 

mācības instrumentu un pakļāvu to lieliem pārbaudījumiem, lai tā būtu kā atvērta grāmata visām 

paaudzēm. 

2 Šīs divpadsmit ciltis iemiesoja visu laiku cilvēci. Taču pašlaik vēl lielāka līdzība ir starp to tautu, 

kas bija gūstekņi svešā zemē, un tagadējo pasauli, kas ir grēka un materiālisma vergs, kas ir spēki, kuri 

iemieso jaunā faraona varu. 

3 Ja toreiz Jehovas žēlastība atbrīvoja Savu tautu, sagatavojot tai ceļu caur tuksnesi un vedot uz 

Kanaānu, tad šodien Es nāku kā taisnīguma un mīlestības gaisma, lai atbrīvotu visas zemes tautas no gūsta 

un vestu tās uz "Apsolīto zemi". Tagad Es ievedīšu jūsu dvēseles Savā Gaismas un Miera Valstībā, un 

tāpat Es sūtīšu dvēselēm jaunu mannu, kas būs Mūžīgās Dzīvības barība viņu ilgajos klejojumos. 

4 Es noslēgšu jaunu derību ar cilvēkiem, bet tā nebūs simboliska, tajā būs klātesošs Mans Gars. 

5 Manā tautā atkal atmodīsies labestības ideāls un vēlme apvienoties ar visām pasaules tautām, gluži 

kā tās divpadsmit ciltis, kas apvienojās, kad tās šķērsoja plašo tuksnesi, vadītas no tā paša ideāla. 

6 Konfrontācija būs liela, un ceļā būs šķēršļi, ienaidnieki un kārdinājumi. Bet no šī pārbaudījuma 

karavīri izies pilni tērauda un apustuļi pilni mīlestības un ticības. Visā dzīves ceļā, bet īpaši kritiskos 

pārbaudījumu brīžos, Es iedrošināšu ļaudis un stiprināšu viņu ticību ar saviem brīnumiem. Tad, kad 

cilvēki būs sasnieguši mieru un dzīvos harmonijā, Es liku viņiem sākt baudīt gaismas un miera valstības 

saldos augļus jau uz šīs zemes - kā priekšgaršu baudām, ko dvēseles piedzīvos vēlāk, kad tās dzīvos 

garīgajās mājās. 

7 Augļi, ko dvēsele gūst jau šeit, būs kompensācija par upuriem, darbu un grūtībām, ko jūsu sirds ir 

cietusi. Vēlāk, kad šī tauta kā milzīgs ļaužu pulks klauvēs pie Manas Valstības vārtiem, Es tos priecīgi 

sagaidīšu un sacīšu: Ieejiet, nāciet pie Manis un atstājiet aiz sevis ceļa putekļus un nogurumu. Šeit ir miera 

pilsēta, izrotāta un gaida savus jaunos iedzīvotājus. 

8 Cilvēki, baidīdamies no sava Tēva klātbūtnes, ticēs, ka viņu tiesas stunda ir pienākusi. Tad Es tiem 

sacīšu: nebaidieties, ieejiet Manā namā, kas ir jūsu. Tuksnesis jau ir jūs šķīstījis un padarījis cienīgus nākt 

pie Manis. 

9 cilvēki, redzot tik daudz korupcijas starp cilvēkiem, zinot viņu naidu un karus, kā arī 

materiālistisko mācību bēdīgo rezultātu, jūs esat domājuši, ka šai cilvēcei, lai panāktu atjaunošanos un 

pievēršanos Manam Likumam, vispirms būs jāizcieš smagas ciešanas un ka paies daudz laika, līdz cilvēki 

beidzot mīlēs viens otru saskaņā ar Manu Mācību. 

10 Es jums saku, lai gan ir taisnība, ka šo pasauli gaida ļoti lieli pārbaudījumi, skumju dienas 

saīsināsies, jo cilvēku rūgtums būs tik liels, ka tas liks cilvēkiem pamosties, pacelt acis uz Mani un 

ieklausīties savas sirdsapziņas balsī, kas prasīs no viņiem pildīt Manu Likumu. 

11 Mans taisnīgums iznīdēs visu ļaunumu, kas pastāv šajā pasaulē. Pirms tam es visu izpētīšu: 

Reliģiskās kopienas, zinātnes un sociālās institūcijas, un tad pāri tām pāries dievišķā taisnīguma sirpis, 

nopļaujot nezāles un atstājot kviešus. Katru labo sēklu, ko es atrodu cilvēku sirdīs, es gribu saglabāt, lai tā 

turpinātu dīgt cilvēku dvēselēs. 

12 Ir veselas tautas un nācijas, kas ir izmetušas Manu sēklu no savām sirdīm, citas ir aizmirsušas 

Manas vissvarīgākās mācības, vēl citas nedz vēro, nedz lūdz. Tomēr, neraugoties uz neauglību, kurā tās 

dzīvo, šīs tautas drīzumā pārvērtīsies par auglīgiem laukiem, jo Mana žēlastība darbosies viņu sirdīs. 

13 Ir jāsagatavo "lauka darbarīki", lai piepildītu "klēti" ar garīgo sēklu, ko Es jums esmu atnesusi, un 

lai, izmantojot garīgās dāvanas, ko Es jums esmu uzticējusi, jūs atpazītu stundu, kad jums ir jāatstāj sava 

atpūtas vieta, lai dotos sēt. Jums jāseko līdzi un jālūdzas, lai šī svētīgā rītausma nepārsteigtu jūs, 

aizmigušus neziņā, materiālismā vai grēkā, jo tad jūs neatpazīsiet īsto stundu, kad doties "laukos", un, kad 

dosieties ceļā, jums vairs nebūs spēka cīņai. 

14 Ja jums ir ticība Manam Vārdam, tad jau tagad ar lūgšanu sagatavojieties, lai jūs varētu atrast 

sēšanai labvēlīgus laukus. Ja jūs nepabeigsiet šo darbu, jūsu bērni paņems mīlestības sēklu, ko Es jums 

esmu devis, un izpildīs Manas pavēles. 
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15 Svētīgi strādnieki, kas ir norīkoti padarīt laukus auglīgus un tos apstrādāt, jo viņi redzēs, kā pār 

laukiem nolaižas Manas žēlastības rasa, kas būs Tēva pastāvīga svētība bērnu pūlēm un glāsts visiem, kas 

ceļas uz ticību un dzīvību. 

16 Jau sen jums tika teikts, ka pienāks laiks, kad cilvēks sapratīs visas iepriekšējo laiku atklāsmes, un 

Es jums saku, ka šis laiks jau ir sācies un ka tajā jūsu gars caur iedvesmu saņem Manu gaismu. 

17 Kristus nāca pasaulē un bruģēja jums ceļu, mācīdams jums perfektu veidu, kā pildīt likumu ar 

Savu dzīvi, darbiem un vārdiem. Vēl pirms Viņam bija jāparādās pasaulē, par Viņu vēstīja pravieši, lai 

ļaudis varētu Viņu sagaidīt un atpazīt, tiklīdz Viņu ieraudzīs acu priekšā. 

18 Vēstulē par Ābrahāmu un viņa dēlu Īzāku Es jums devu līdzību par to, ko nozīmē Glābēja 

upurējošā nāve, kad Es pārbaudīju Ābrahāma mīlestību pret Mani, lūdzot viņu upurēt ar savu roku savu 

dēlu, savu tik ļoti mīļo Īzāku. Ar pareizu apceri jūs saskatīsiet šajā aktā līdzību ar to, kas vēlāk nozīmēja 

Vienpiedzimušā Dieva Dēla upuri pasaules pestīšanas labā. 

19 Ābrahāms bija Dieva tēls, bet Īzāks - Jēzus tēls. Tajā brīdī patriarhs domāja, ka, ja Kungs no viņa 

pieprasa dēla dzīvību, tad tas ir tādēļ, lai nevainīgā asinis nomazgātu tautas pārkāpumus, un, lai gan viņš 

dziļi mīlēja to, kas bija viņa miesa, tomēr paklausība Dievam, līdzcietība un mīlestība pret savu tautu bija 

spēcīgāka nekā viņa mīļotā dēla dzīvība. - Paklausīgais Ābrahāms jau grasījās izdarīt liktenīgo triecienu 

savam dēlam; brīdī, kad viņš, sāpju pārņemts, pacēla roku, lai viņu upurētu, Mans Spēks viņu atturēja un 

pavēlēja viņam upurēt jēru dēla vietā, lai šis simbols paliktu kā mīlestības un paklausības liecība. 

20 Gadsimtiem ilgi vēlāk cilvēce pieprasīja no Manis Jēzus, Mana mīļotā Dēla, upurējošo nāvi, un 

Man Viņš bija jānodod jums, lai Viņa lēnprātības piemērs, ko apzīmogoja Viņa upurējošā nāve un asinis, 

paliktu neizdzēšami ierakstīts cilvēces apziņā. 

21 Ja Īzaka gadījumā Jēru aizstāja jērs, lai glābtu viņa dzīvību, tad Jēzus gadījumā nebija neviena, kas 

varētu Viņu aizstāt, jo Viņš zināja, ka Viņa asinīm bija jābūt izlietām, lai šī upura nozīme un gaisma 

apgaismotu to cilvēku garu, sirdi un prātu, kuri bija bez garīguma. Tāpēc Jēzu sauc arī par "Dieva Jērs". - 

Bauslība jums saka: "Tev nebūs nogalināt!" Bet Kristus savā mīlestības mācībā jums parādīja cildenu 

mācību par to, ka jāmirst, lai glābtu citus. 

22 Svētīgs tas, kas mirst, lai dotu dzīvību tiem, kam tā vajadzīga, jo viņš dzīvos mūžīgi. 

23 Redziet, kā ir pienācis laiks jums saprast garīgo būtību, kas ietverta Manās agrākajās atklāsmēs, ko 

cilvēce interpretē tikai materiālā veidā, nemēģinot iegremdēties tajās, lai atklātu to garīgo nozīmi. 

24 Es jūs novietoju saprašanas ceļa sākumā, lai jūs varētu sasniegt Manas mācības kodolu. Ja Es jums 

pasniegtu visu pilnībā apgaismotu, jūsu gars necentīsies izprast Mana Vārda būtību. 

25 Es jums atgādinu, kā tas pūlis toreiz - Otrajā Laikā, asinskārs beidzot redzēja Jēzu, kas karājās pie 

krusta, un blakus Viņam nāves mokās divus citus notiesātos - dzirdēja, kā Viņš saka Tēvam: "Kungs, 

piedod viņiem, jo viņi nezina, ko tie dara." Visi klātesošie to dzirdēja, bet nesaprata šos vārdus, un bija 

jāpaiet laikam, lai cilvēki saprastu, ka tās asinis, kas lēnām pilēja uz zemes, bija simbols Dievišķajai 

Mīlestībai un augstākajai piedošanai, kas kā bezgalīgs apmetnis nolaižas virsū visiem cilvēkiem. 

26 Pa to laiku ir pagājuši daudzi gadsimti, bet šī laika cilvēce - raudoša, atceroties Jēzus upurisko 

nāvi, un šausmināta par to, cik nežēlīgi bija tie, kas Viņu pakļāva pārbaudījumam, - joprojām ir tumsā. 

asinsritē - tas pats, kas dienu pēc dienas upurē tūkstošiem līdzcilvēku. 

27 Ja Kristus atgrieztos uz zemes kā cilvēks šajā laikā, Viņš vairs neteiktu kā Golgātā: "Tēvs piedod 

viņiem, jo viņi nezina, ko tie dara!" Jo tagad jūs saņemat sirdsapziņas gaismu pārpilnībā, un dvēseles ir 

tālu attīstījušās. Kurš nezina, ka Es esmu dzīvības Devējs, un tādēļ neviens nevar atņemt dzīvību savam 

līdzcilvēkam? Ja cilvēks nevar dot eksistenci, viņš nav tiesīgs ņemt to, ko nevar dot atpakaļ. 

28 Cilvēki, vai jūs domājat, ka pildāt Manu Bauslību tikai tāpēc, ka sakāt, ka jums ir reliģija, un ka jūs 

veicat ārēju dievkalpojumu? Bauslībā jums bija teikts: "Tev nebūs nonāvēt!" Bet jūs pārkāpjat šo bausli, jo 

izlejat savu līdzcilvēku asinis straumēm uz sava grēka altāra. 

29 Izraēlieši un kristieši karo un slepkavo viens otru - vai Es viņiem abiem nedodu vienu un to pašu 

likumu? 

30 Izpirkšana par to būs asiņaina un bēdīga, jo cilvēku atņemtās dzīvības un izlietās asinis kliedz pēc 

taisnīguma. Bēdas tiem, kas ir nogalinājuši, un vēl vairāk tiem, kas ir ieteikuši vai pavēluši nogalināt! 

31 Soli pa solim tautas dodas uz nāves ieleju, kur tās pulcējas, lai tiktu tiesātas. 
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32 Tomēr joprojām ir cilvēki, kas uzdrīkstas runāt Manu vārdu, kas karo un kuru rokas ir aptraipītas 

ar savu līdzcilvēku asinīm. Vai tie ir ziedi vai augļi mācībai, ko esmu jums mācījis? Vai jūs neesat 

mācījušies no Jēzus, kā Viņš piedod, kā Viņš svētīja to, kas Viņu ievainoja, un kā Viņš pat nāvē dāvāja 

dzīvību Saviem sodītājiem? 

33 Cilvēki ir apšaubījuši Manu Vārdu un atstājuši novārtā ticību, tādēļ visu, kam uzticas, viņi ir likuši 

spēkam. Tad Es esmu ļāvis viņiem pašiem ieraudzīt savu maldīšanos, pļaujot viņu darbu augļus, jo tikai tā 

viņi atvērs acis, lai saprastu patiesību. 

34 Uz šī mīlestības galda ir ēdiens, ko jums nevarētu piedāvāt pat zemes ķēniņi: Tās ir debesu maize, 

pēc kuras alkst nabagi, un vīns, ko dzer pasaules izstumtie. Ēdiet un dzeriet, bet nekad neesiet lepni, ka 

jums pieder šīs mantas, jo tad jūs zem savām trūcīgajām drēbēm slēptos tukšums, un es gribu, lai jūs būtu 

pazemīgi prātā un sirdī. Ņemiet piemēru no tiem, kuri, lai gan uz pleciem valkā karaļa mantiju, sirdī prot 

būt pazemīgi. Maize un Mans vīns ir visiem, jo Es redzu, ka jūs visi esat garīgās vajadzībās. Sākumā Es 

jums visiem dāvāju Savu žēlastību, kas ir dievišķa sēkla. Kopš tā laika jūs esat gājuši pa dažādiem ceļiem 

atbilstoši savam liktenim, un uz šiem ceļiem katrs ir guvis ražu atbilstoši savai sējai - daži augļus bagātīgi, 

citi tikai sāpes un postu. Daži uz zemes ir nodzīvojuši tikai īsu brīdi, jo ir ieguvuši nepieciešamo gaismu, 

lai paceltos, bet citi, lai gan ilgi dzīvojuši asaru ielejā, nav pat ieguvuši zināšanas par to, kas viņi ir un kurp 

viņi dodas. Es apžēlojos par šīm dvēselēm, kas klīst bez mērķa, tāpēc Es apstādinu viņu soļus, lai parādītu 

ceļu, kas ved uz "Apsolīto zemi". 

35 Mana Gara gaisma caurstrāvo katru sirdi, pat ja tā paliek slēgta. Tāpat Karaliskās zvaigznes gaisma 

šķietami neiekļūst jūsu guļamistabā, kad tā ir aizslēgta, taču tās neredzamie stari sasniedz tās iekšpusi un 

piešķir telpai dzīvu atmosfēru. Jums nav jāgaida, kad Mana gaisma iekļūs jūsu iekšienē, lai gan jūsu 

dvēseļu durvis ir aizvērtas. Cik skaisti būs atrast jūs ar savu iekšējo templi, kas ir sagatavots pieņemt 

Manas gādīgās mīlestības žēlastību. Ļaujiet Man jūs dziedināt un stiprināt, un tad Es jūs darīšu par Saviem 

strādniekiem un mācekļiem. 

36 Daudzi no jums, kas šobrīd dzīvē ir nekas, jo esat pēdējie pat savās ģimenēs, drīzumā redzēsiet 

sevi sēžam pie Mana galda. Jūs, kas esat bijuši nicināti un izstumti no savu tuvinieku loka, rīt atzīs tie paši, 

kas jūs nepareizi novērtēja. 

37 Vai jūs vēlaties padarīt jūtīgāku vai nomierināt savu sirdi? Tad ejiet šo ceļu, kas ir pazemības, 

garīgā pacēluma un labdarības ceļš. Dāvā dziedināšanu slimajiem, apmeklē sāpju gultas, mierini cietušos 

un cieni tos, kas ir uzņēmuši šo krustu tavā priekšā. Ņemiet par piemēru tos, kas naktīs dežurē un studē 

Manu darbu, un arī tos, kas sniedz mīlestības pakalpojumus saviem līdzcilvēkiem, kaut arī dzer ciešanu 

kausu. 

38 Tā Es runāju ar tiem, kas sāk izrunāt pirmos garīgās valodas vārdus, ar neofītiem, kuriem Es mācu 

Likuma pamatnoteikumus un Mana Darba gala mērķi. Tajā jūs uzzināsiet, ka, ja jūs lūgsieties no gara uz 

garu un mīlēsiet savus līdzcilvēkus, jūs ne tikai dziedināsiet slimos, bet arī uzmodināsiet mirušos. 

39 Šajā pazemīgajā reģionā, kur Es šobrīd izpaužos, Es jums esmu atklājis, ka Trešā Ēra sākās 1866. 

gadā un ka šī izpausme beigsies 1950. gadā, kad daudzi Mani bērni Mani būs dzirdējuši. Patiesi Es jums 

saku, ka tās lūpas, kas jums ir devušas Manas pamācības, nav runājušas pēc savas gribas, bet dievišķas 

iedvesmas vadītas. 

40 Mīļotie šo lauku strādnieki, uzņemieties savu uzdevumu ar patiesu mīlestību, apstrādājiet Manus 

laukus, veidojot rievas, kurās iestrādājiet dievišķo sēklu. Apziniet sēklu, lai jūs sētu tikai to, jo tās augļos 

būs balstīta jūsu dvēseles augšupejošā attīstība un gaisma. Vai jūs domājat, ka ir taisnīgi, ka, pārejot 

garīgajā pasaulē, jums būtu jānožēlo sevi tikai tāpēc, ka jums trūkst dedzības, lai veiktu uzdevumu, kura 

dēļ jūs apmetāties uz zemes? 

41 Neaizmirstiet, ka Es nemitīgi jums saku, lai jūs sētu kviešus Manos laukos, jo tos laukus, kuros būs 

izaugušas nezāles un dadži, nopļaus Dievišķās Taisnības sirpis. 

42 To pašu Es sacīju mācekļiem un ļaudīm Otrajā Laikā: "Patiesi Es jums saku: ikviens koks, kas nav 

stādīts ar Mana Debesu Tēva roku, tiks izrauts ar saknēm." 

43 Lūdzieties, strādnieki, dariet to pazemīgi sava Tēva priekšā un raugieties, lai jūsu sēja būtu 

patīkama Manām acīm. Nenogurstoši attīriet savus laukus, meklējiet gaismu, lai attīrītu kļūdas, līdz tajos 

augļus nesīs tikai kvieši. 
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44 Tā ir tīra sēkla, ko esat saņēmuši, bet jūsu mazā ticība neļāva jums atpazīt šo tīrību, un, paši to 

neapzinoties, jūs sajaucāt to ar citām sēklām, kas nav nākušas no Manis. 

45 Es jums esmu sacījis: Ziniet sēklu, lai jūs attīrītu savu sētu vienu pēc otras un lai no jūsu bērnu 

lūpām, kad viņi sāks iet Tā Kunga ceļā, nāktu tikai patiesība. Es redzu tos, kuri cenšas iedziļināties šīs 

mācības būtībā, bet līdz pat šai dienai nav spējuši atbrīvoties no svešu mācību, reliģiju un dogmu 

ietekmes. 

46 tauta, palīdziet Maniem balss nesējiem ar savām lūgšanām, apmāciet savus praviešus un stipriniet 

viņus. Neaizmirstiet, ka, tuvojoties Manas manifestācijas beigām, Es jums atklāsim daudzas mācības, 

kuras Es esmu saglabājis, lai jūs papildinātu šo mantojumu ar zelta piespraudi. 

47 Pēc šīs manifestācijas laika Mana gaisma palīdzēs jums saprast, ko esat dzirdējuši, un tas ļaus jums 

nošķirt būtisko un patieso no liekā, tas ir, no materiālā. 

48 Es iedvesmošu šo tautu, Mana Vārda lieciniekus, lai viņi rūpīgi studētu Manu mācību un saprastu 

dziļo jēgu tam, ko Es viņiem esmu teicis, un saprastu, kāda ir Manas mācības būtība. 

49 Kad jūs būsiet izgājuši sagatavošanās posmu un būsiet sagatavoti mācīšanai, Es jums bruģēšu ceļu, 

un tad jūs vairs nebiedēs neredzamās briesmas un ērkšķi, nedz arī nodevīgās lamatas un draudi, ar kuriem 

jūs sastapsieties, jo tad viss būs sagatavots jūsu sēšanai. 

50 Tad Es visu sakārtošu, un Mana gaisma nolaidīsies pār jums, kā nakts klusumā rasa nolaižas pār 

ielejām. Mīlestība ir tas, ko jūs sējat. Kā jūs vēlaties, lai tautas noslēdz miera līgumus, ja viņu sirdīs nav 

mīlestības? 

51 Es jums teicu, ka miers būs ar labas gribas cilvēkiem, bet nevienā zemes tautā es neatrodu šo labo 

gribu. 

52 Tādēļ ir nepieciešams, lai rastos tauta, kas necenšas pēc pasaules dārgumiem, bet māca aktīvu 

tuvākā mīlestību, lūgšanu, tikumību un ticību. Šo tautu Es saukšu par Savu, un cilvēki to atzīs par Dieva 

tautu. No tās iedzīvotāju morāles, labajām paražām, tikumīgās dzīves, ko viņi dzīvo, nāks miers, kas 

cilvēkiem nesīs labklājību, neaizmirstot, ka pilnīgs miers, vienīgais miers, kas piepilda garu ar laimi, nāk 

tikai pie tā, kurš to vēlas ar patiesu mīlestību. 

53 Kad jūs sasniegsiet prāta mieru, ja neesat ieguvuši pat sirds mieru? - Es jums saku: kamēr netiks 

iznīcināts pēdējais brālības ierocis, miera starp cilvēkiem nebūs. Brālīgi ieroči ir visi tie, ar kuriem cilvēki 

viens otram atņem dzīvību, iznīcina morāli, atņem sev brīvību, veselību, mieru vai sagrauj ticību. 

54 Tik daudzu nekrietnību robeža ir gandrīz sasniegta, tām ir jābeidzas. Tāpēc Mana balss ir 

atskanējusi dvēseļu dziļumos un aicinājusi visu tautu cilvēkus nolikt iznīcības un nāves ieročus, lai tie 

tiktu sadedzināti Manas taisnības ugunī. 

55 Tad Es runāšu garīgi, un Mana balss būs dzirdama visu Manu bērnu sirdsapziņā. 

56 Ja lepnie un nesaprātīgie ļaudis pārdomātu un lūgtos, viņi apzinātos, uz kurieni viņi vērš savus 

soļus, un viņi apstātos. Taču viņi nespēj iegūt pilnīgu prāta skaidrību, jo naids un ambīcijas viņus 

apžilbina. 

57 Lūdzieties visi, kas vēlaties piederēt miera tautai. Visi tie, kas vēlas saviem līdzcilvēkiem sniegt 

brālīgu roku, lai tos glābtu, - tuvojieties gaismai. 

58 Ļaunuma sēkla, kas izkaisīta pa visu zemi, nes augļus kā nekad agrāk. Taču man jums arī jāsaka, 

ka labā sēkla dīgst arī dažādos planētas punktos. 

59 Gatavojieties garīgi, jūs visi, kas jūtat, ka jūsu sirdīs sāk dīgt šī dievišķā sēkla, lai ikreiz, kad uz 

sava ceļa sastapsiet citus sējējus, jūs varētu viņus atpazīt un vienoties Manā Likumā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 120 
1 Jau sen jums ar pravieša mutes starpniecību tika pasludināts, ka pienāks laiks, kad Dievišķais Gars 

tiks izliets pār visu miesu un garu. Patiesi es jums saku, šis laiks ir tas, kurā jūs pašlaik dzīvo. Bet tas jūs 

pārsteidza un pārsteidza nesagatavotus, jo jūs šīm pravietiskajām balsīm piešķīrāt ļoti mazu nozīmi un šo 

pravietojumu neesat pētījuši vai sapratuši. 

2 Šodien jūs meklējat visu, kas ir pārdabisks, lai atrastu apstiprinājumu tam, ka pastāv garīgā dzīve. 

Daži vēro un pēta zvaigznes, citi gaida noslēpumainas balsis vai zīmes, vēl citi vēlas rast izskaidrojumu 

zinātnē, bet tikai nedaudzi ir tie, kas ir koncentrējušies uz sava gara dziļāko daļu, lai tur dzirdētu sava 

Kunga balsi, sajustu Viņu un mīlētu Viņu. 

3 Kad Es pēdējo reizi parādījos Saviem mācekļiem Otrajā Laikā, viņi redzēja mākoni, kas apņēma 

Skolotāja veidolu, paceļot Viņu augšup un aiznesot Viņu līdzi bezgalībā. Tur viņi saņēma apsolījumu un 

pasludinājumu, ka Kungs atgriezīsies pie cilvēkiem tādā pašā garīgā veidā, kādā tie redzēja Viņu aizejam. 

4 Tikai viņi varēja saprast šo Dievišķo izpausmi, jo viņi bija vienīgie, kas bija aprīkoti, kamēr 

pasaule gulēja. Tagad Es jums saku, ka jūs esat redzējuši, kā piepildās Pirmās ēras pravieša vārds un 

apsolījums, ko Es jums devu. Bet Manu atnākšanu garīgā veidā izjuta tikai tie, kas bija iekšēji 

sagatavojušies, vai tie, kas gaidīja Mani ar modrām maņām. 

5 Tajā pašā cildenajā klusumā, ar kādu Es pacēlos mākonī tajā Otrajā Laikā, Es arī šodien nolaižos 

pie visiem gariem, tomēr ne visi Mani ir redzējuši, sajutuši vai dzirdējuši, jo tagad, tāpat kā toreiz, ir tikai 

daži, kas ir atvērti. Mana balss ir maiga, tomēr Mana klātbūtne no jauna satricinās cilvēci visās tās 

sociālajās institūcijās. 

6 Valdnieki, farizeji un rakstu mācītāji ņirgājās par Jēzu, kad dzirdēja Viņu sakām, ka Viņš ir ķēniņš, 

ka Viņš ir nācis valdīt. Kad viņi redzēja Viņu mirstošu pie krusta, viņu ņirgāšanās un šaubas vēl vairāk 

pieauga, bet viņi nevarēja iedomāties, ka pavisam drīz viņi pazudīs kopā ar savām valdībām un vasaļiem 

un ka Tas, kuru viņi bija notiesājuši un nogalinājuši kā viltvārzi, iekaros lielus ļaužu pūļus un tautas ar 

Savas taisnības, mīlestības un pazemības pilnās mācības patiesumu. 

7 Es esmu šeit, redzams un taustāms tam, kurš iekšēji sevi sagatavo un vēlas Mani ieraudzīt, un Es 

izkliedēju gaismu visos garos, lai neviens nemeklē Mani citā formā, nevis garīgajā, nedz arī cenšas atrast 

Mani ārējā, kamēr viņš Mani nēsā savā sirdī. 

8 Elija ir nācis, lai sagatavotu Manu atnākšanu. Viņš atkal ir izlīdzinājis ceļus, apgaismojot to 

cilvēku prātus un atraisot lūpas, caur kuriem Es jums esmu devis Savu Vārdu. Kad Es pārtraucu runāt ar 

jums caur cilvēka prātu, Elija turpinās izplatīt gaismu pa cilvēces ceļu. 

9 Lieliska ir Dieva vēstījums Messenger šajā laikmetā. Ziniet, ka jau otrajā laikmetā Es jums teicu: 

"Ēlija nāks un atjaunos visu to sākotnējo stāvokli." 

10 Kas ir tie, kuri patiešām jūt Viņa garīgo klātbūtni? Es varētu jums teikt to pašu, ko toreiz: "Elija ir 

bijis ar jums, bet jūs viņu neesat jutuši." 

11 Jūs saucat viņu par priekšgājēju, un patiesībā viņš tāds ir bijis jau kopš pirmās reizes. Viņš deva 

jums priekšstatu par dievišķo saziņu caur cilvēku un uzmodināja mirušos vēl pirms Jēzus nāca pasaulē. 

Viņš atnesa jums pirmos vēstījumus par dvēseles reinkarnāciju un kopš tā laika ir bruģējis Tā Kunga ceļus 

līdz pat mūsdienām, kad jūs baudāt šo izpausmi un apbrīnojat kārtību un pilnību, ar kādu katra garīgā 

atklāsme ir kļuvusi par realitāti. 

12 Elija ir kā gans, sekojiet viņam, jo viņš jūs vadīs pa patieso ceļu, līdz jūs nonāksiet pie šķēršļa, kur 

jūs gaida Tas, kas ir visu radīto lietu Tēvs. 

13 Gatavojieties garīgi savā meditācijas klusumā, jo Viņš pietuvosies jums, lai atklātu jums visu, ko 

jūsu prāts nav spējis aptvert. 

14 Tuvojas cīņa, un Elija vēlas, lai tu kļūtu stiprs. Nebaidieties, neuzticieties savam garīgajam 

vadonim, jo, ja savulaik viņš lika caur lūgšanu nokrist zibens staram, lai pierādītu patiesā Dieva esamību 

viltus dievu pielūdzējiem, tad šajā laikā viņš materializētās pasaules priekšā darīs brīnumus, kas tos 

satricinās un liks tiem atvērt acis patiesībai. 

15 Vai jūs baidāties runāt ar saviem līdzcilvēkiem par dvēseles reinkarnāciju? Vai jūs neesat 

pārliecināti par tajā ietverto mīlestības pilno taisnīgumu? 
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16 Salīdziniet šo izpirkšanas veidu ar mūžīgo sodu mūžīgā elles ugunī - ideju, ko cilvēce izmanto, lai 

iebiedētu cilvēku dvēseles. Pastāsti, kurš no šiem diviem veidiem sniedz tev priekšstatu par dievišķu, 

perfektu un žēlsirdīgu taisnīgumu. Vienā atklājas nežēlība, bezgalīgs aizvainojums, atriebība; otrā ir tikai 

piedošana, tēvišķa mīlestība, cerība sasniegt mūžīgo dzīvi. Cik liels ir izkropļojums, ko Mana mācība ir 

cietusi no sliktas interpretācijas! 

17 Es gatavoju jūs cīņai, jo zinu, ka ar jums tiks cīnīts par to, ko jūs mācīsiet. Bet, ja jūsu līdzcilvēkus, 

kas šobrīd cīnās ar jums, pārsteigtu nāve, un es viņiem jautātu - kad viņi mirs grēkā - kam viņi dod 

priekšroku: mūžīgajai ugunij, kurai viņi tic, vai iespējai skaļāk izpausties jaunā dzīvē, - patiesi, es jums 

saku, viņi dotu priekšroku otrajam risinājumam, pat ja viņi savā dzīvē būtu cīnījušies pret to, fanātisma 

apžilbināti. 

18 Mācekļi, esiet uzticīgi un neatlaidīgi turieties pie Manas mācības, jo galu galā gaisma uzvarēs 

tumsu. Gaisma ir patiesa ticība, ir saprāts, zināšanas, gudrība. 

19 Elija kā dievišķa lāpa dosies jums pa priekšu un apgaismos jūsu ceļu. 

20 Šajā laikā Es apbruņoju jūs ar tikumu, lai jūs varētu izpildīt grūto misiju, ko Es jums uzticēju 

Trešajā Laikā, misiju, kas būs cilvēces labā un kalpos jūsu dvēseles virzīšanai augšup pa attīstības ceļu. Es 

veidoju padomdevējus un ārstus no tiem, kas agrāk bija izstumtie vai vienkārši egoisti. Ir nepieciešams, lai 

jums būtu ticība jūsu garīgajām dāvanām, lai jūs varētu darīt apbrīnojamus darbus. Ja tev būs ticība, tu tik 

ļoti pārsteigsies par saviem darbiem, ka sacīsi Man: "Kāpēc Tu man dari tik lielas lietas, ja es esmu tik 

necienīgs?" Saprotiet, ka pēc sāpju tīģeļa, caur kuru esat izgājuši, Mana Dievišķā Instruktāža ir 

sagatavojusi jūs, lai jūs varētu attīstīties augšup. 

21 Ar absolūtu nesavtību nododiet tālāk to, ko Es jums esmu devis, un jūs atvērsiet daudziem acis 

patiesībai un ar saviem darbiem iekšēji aizkustināsiet daudzus līdzcilvēkus. Māciet, ka tas, kas kalpo 

cilvēkiem, kalpo Man. Ceļā ir kārdinājumi, bet, lai cīnītos pret tiem, Es jums esmu devis nepieciešamos 

ieročus. 

22 Mācekļi, cik daudzi no jums savā vienkāršībā esat bijuši kā spoži starmeši savu līdzcilvēku ceļā? 

Kamēr jūs praktizēsiet Manu mācību, jūs būsiet neuzvarami pārbaudījumos. Bet, ja jūs nesapvienosieties 

vai praktizēsiet šo mācību saskaņā ar savu iztēli un gribu, tad jūs tiksiet sakauti kaujā, nevis Manā Darbā, 

jo tas ir patiesība un ir neiznīcīgs. Gatavojieties, jo pēc Manas aiziešanas Es jums atstāju sēšanai gatavus 

laukus, zemes, ciemus un pat tautas. Un jūs turpināsiet sēt šo sēklu un mācīt tos, kas Mani nav dzirdējuši, 

nododot tiem Mana Vārda būtību un atklājot tiem Manus pravietojumus par to, kas notiks pēc 1950. gada. 

23 Jā, tauta, Es atstāju šos pravietojumus iespiestus jūsu sirdīs, jo tajos laikos jūs vairs nedzirdēsiet šo 

vārdu, kas tiks sniegts ar cilvēku starpniecību. No šiem balss nesējiem, uz kuriem jūs šodien raugāties, 

daži tiks paņemti no zemes, un tie, kas paliks, aizvērs savus sapratnes orgānus šai manifestācijai un garu 

pasaulei. Tas būs lamatām un briesmām pilns laiks, kad parādīsies viltus pravieši, viltus balss nesēji un 

runās viltus dievi. Tad jums jābūt stipriem, lai jūs neļautu krāpniekiem sevi pievilt. Smeļieties spēku no 

Mana Vārda, lai jūs nepadotos vājuma dēļ. 

24 Esiet paklausīgi, praktizējiet paklausību, esiet gatavi pildīt to, ko Es jums pavēlu, un jūs 

pieredzēsiet, ka sāpes atstās jūsu ceļu un jūs nekad netiksiet apkrāpti. Tā nav Mana griba, lai jūs iet bojā, 

nedz lai jūs piemeklētu nelaimes, par kurām Es jūs brīdinu. Uzmanieties un lūdzieties, jo tāpat kā cilvēki 

pasaulē var likt lamatas, lai jūs sagrautu, tā, kā jūs labi zināt, arī aizsaulē pastāv negodīgas un apjukušas 

būtnes, kas var ietekmēt jūs ar savu tumsu. 

25 Apzinieties, kopienu vadītāji, ka šī tauta, kas dzird Manus rīkojumus, arvien vairāk un vairāk 

saprot pārmetumus, ko Es jums dodu, un Manu balss nesēju atbildību, un, ja rīt jūs nepaklausīsiet 

rīkojumiem, šī pati tauta sacelsies, jūs noraidīs un liks jums apzināties savas kļūdas. 

26 Tā ir Mana Griba, lai šī tauta un ļaužu pūļi, kas vēl nāks, redzētu, kā jūs ar visu centību un cieņu 

ieņemat katram piederošo vietu, lai cilvēki pēc jūsu darba zinātu, ka jūs esat bijuši labi strādnieki šajā vīna 

dārzā. Vai jūs Mani saprotat, cilvēki? Vai jūs esat gatavi paklausīt Maniem rīkojumiem šajos pēdējos 

Manas parādīšanās gados jūsu vidū? 

27 Rūpīgi pārdomājiet Manu pavēli, lai sasniegtu savu vienotību un jūs varētu atklāt tās patieso 

nozīmi. Daudzas reizes jūs esat gribējuši parādīt Man savu vienotību, un Es jums esmu pierādījis, ka tā ir 

viltus. Es gribēju, lai jūs cits citam palīdzētu, lai jūs cits citu cienītu, jo amatu, ko katrs no jums ieņem, Es 

jums esmu uzticējis; lai jūs cits citu patiesi mīlētu, jo tad Es jūsu darbos atradīšu pamatu vienotai 
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uzvedības un dievbijības formai. Skaidri apzinieties Manas vēlmes un sekojiet Maniem norādījumiem, jo, 

ja to nedarīsiet, jūs nevarat iedomāties, kāds haoss jūs sagaida. Es nevēlos jūs lieki biedēt, es vēlos jūs 

pamodināt tagad, jo vēl ir laiks pārdomām, lai labotu savas kļūdas. Jūs rīt, kad krītat, nevarēsiet teikt: 

"Kungs, tā kā Tu visu paredzēji, kāpēc Tu mums neparedzēji šo katastrofu?" 

28 mācekļi, Es jums šodien esmu devis šo pamācību, jo Es negribu, lai jūs raudātu pēc Manas 

aiziešanas, lai gan Es zinu, ka daudzi raudās. 

29 Pirmajos laikos viss garīgais cilvēkiem bija noslēpums, tāpēc viņiem bija jārada zinātnes un 

teoloģijas, lai pētītu un izprastu Dievišķo. Bet patiesi, es jums saku: Kristus, kad Viņš dzīvoja starp 

cilvēkiem, runāja ļoti vienkārši, lai visi varētu saprast mīlestības mācību. Viņš zināja, ka Viņš netiks 

pareizi saprasts, bet Viņam būs jāgaida, līdz pienāks laiks, kad cilvēce, pateicoties garīgajai attīstībai, ko tā 

būs sasniegusi, varēs uzzināt visu patiesību. Tāpēc Viņš apsolīja pasaulei atgriezties garīgi un sūtīt tai 

gaismu, kas ļaus saprast visu, kas ir apjucis cilvēku sirdīs. 

30 Paceliet savu dvēseli, jo laiks, kas ir pasludināts, ir laiks, ko jūs pašlaik piedzīvojat. Tas Skolotājs, 

kurš apsolīja jums atgriezties, ir tas, kurš runā ar jums, un gaisma, ko Viņš apsolīja jums sūtīt, ir tā, kas 

šobrīd garīgi darbojas visos cilvēkos. 

31 Patiesības gaisma ir tik skaidra, ka jums nav jābūt teologiem, lai saprastu to, kas jums ir atklāts 

cauri gadsimtiem. Ja attīstības ceļa sākumā jums viss bija noslēpums, tad soli pa solim un no norādījuma 

uz norādījumu Es esmu noņēmis plīvurus, kliedējis tumsu un likvidējis nepatiesību. 

32 Tēvs nevar būt noslēpums nevienam no Saviem bērniem, jo Viņš ļauj sevi sajust, sajust un saskatīt 

visā, kas radīts, no mazākā līdz bezgalīgajam. Cilvēki rada "noslēpumus", paši negribot apzināties, ka 

tādējādi kavē dvēseles attīstību ceļā uz Radītāju. 

33 Es jums nesaku: Nāciet pie Tēva, lai jūs Viņu iepazītu, bet: Iepazīstiet Tēvu, lai jūs varētu nākt pie 

Viņa. Kas Viņu nepazīst, tas nespēs Viņu mīlēt, un, kas Viņu nemīl, tas nespēs pie Viņa iet. 

34 Es nācu pasaulē, lai jums sacītu: "Es esmu Ceļš," un piebildu: "Kas pazīst Dēlu, tas pazīst Tēvu." 

35 Kāds bija Kristus ceļš? Mīlestības, žēlsirdības, lēnprātības, sirsnības. Kāds bija Dēls, lai caur Viņu 

iepazītu Tēvu? Gudrs, taisnīgs, mīlošs, žēlsirdīgs, pilns spēka un aktīvas labdarības. 

36 Skolotājs nāca pasaulē, lai parādītu jums patieso Dievu, nevis to, kuru tautas ir radījušas savās 

sirdīs. Tāpat šajā laikmetā Dievišķā Gara gaisma pilnībā nolaižas pār visām dvēselēm, lai jūs varētu 

izbaudīt savu garīgumu, redzot Tēva bezgalīgo mīlestību. 

37 Svētīgs, kas seko Man mīlestības un pazemības ceļā. 

38 Svētīgs tas, kas mīl un uzticas, kas zina savu misiju un pilda to. 

39 Kad Es jums runāju par "ceļu", Es nerunāju par ceļu uz zemes, jo tā nav pasaule, kurā jūs dzīvojat 

un kurā ir Mana valstība. Tas ir garīgais ceļš, kas vienmēr ved augšup. Tā ir attīstība un progress, ko 

sasniegs jūsu dvēseles. Tāpēc, lai kur uz zemes jūs atrastos, jūs varat būt uz gara ceļa. 

40 Mani bērni, ja esat apmaldījušies, atgriezieties pie tā, un, ja esat apstājušies, ejiet uz priekšu. 

41 Uzdevumu, ko jūs nesat, Es jums esmu devis atbilstoši jūsu spējām un spēkiem; jums tikai jāsaprot 

un jāmīl tas. Ik dienas lūdzieties, lai jūs saņemtu nepieciešamo gaismu saviem darbiem. Tad palieciet 

apbruņoti, uzmanīgi, lai jūs dzirdētu to, kas jūs aicina, un to, kas jūs lūdz, balsis, un lai jūs izturētu 

pārbaudījumus. Katra jūsu eksistences diena ir grāmatas lappuse, ko katrs no jums raksta. Katru dienu ir 

kāds pārbaudījums, un katram pārbaudījumam ir sava nozīme un iemesls. 

42 Es gribu, lai jūs kļūtu par dvēseles un miesas veseliem cilvēkiem, jo jūs esat izredzētie, visu laiku 

Manu izpausmju liecinieki, un jums šajā laikā jāpilda grūts uzdevums un jāsagatavo ceļš jaunajām 

paaudzēm. 

43 Es esmu izkaisījis jūsu ceļu ar mīlestības pierādījumiem, lai jūs nešaubītos ne par Mani, ne par 

sevi. Jūs, kas esat Mani dzirdējuši šajā laikā, neejiet uz kapu, paņemot līdzi šīs savienības noslēpumu, kas 

Man ir bijusi ar jums, jo tas ir jūsu galvenais uzdevums. Runājiet ar cilvēkiem Manā vārdā, lieciniet par 

Manām atklāsmēm ar saviem darbiem. 

44 Nesakiet Man, ka jums trūkst aprīkojuma, lai to darītu, jo daudz ko Es jums esmu runājis, un, 

kamēr jūs Mani klausījāties, jūs attīrījāt sevi un padarījāt sevi cienīgus. Jūs visi varat nest šo vēsti pasaulei. 

Cilvēki to gaida un ir gatavi to saņemt. Vai jūs neesat atklājuši, ka cilvēkiem piemīt vēlme pēc garīguma 

un miera? Vai jūs nesat aizkustināti par viņu nezināšanu un sāpēm? 
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45 Mans Gars izlejas pār viņiem, runā uz viņiem caur viņu sirdsapziņu un saka viņiem: Nāc pie Manis 

un atpūties. Saņemiet ticību, kuras jums trūkst, pārstājiet būt akli ceļā. 

46 cilvēki, vai jūs zināt, kādu Darbu es veidoju pasaulē? - "Nē," jūs man sakāt, "mēs redzam cilvēci 

tikai nemierā, mēs redzam, ka tā grimst dziļos bezdibeņos un cieš no lielas vizītes." Bet Es jums saku, ka 

Es esmu ļāvis cilvēkam pašam ar savām rokām taisnoties, lai viņš apzinātos visas savas kļūdas un 

atgrieztos pie Manis šķīsts. Uz visām radībām Es esmu sūtījis Savu gaismu un stāvējis tām līdzās bēdu 

dienās. 

47 Mans Gars ir nolaidies pār katru dvēseli, un Mani eņģeļi ir visur Visumā, pildot Manus rīkojumus, 

lai visu sakārtotu un novestu uz pareizā ceļa. Tad, kad visi būs izpildījuši savu misiju, nezināšana būs 

izzudusi, ļaunums vairs nepastāvēs un uz šīs planētas valdīs tikai labais. 

48 Ak, ja vien tu būtu Mani sapratis! Ja vien jūs apzinātos, cik lielas ir Manas ilgas jūs pilnveidot! Cik 

tālu jūs jau būtu pacēlušies un cik tuvu Man jau būtu! Ja tava griba būtu Mana, tu jau būtu sasniedzis 

virsotni, kur Es tevi gaidu. 

49 Un kāda ir Mana vēlēšanās, cilvēki? - Jūsu apvienošanās un miers. 

50 Lai jums palīdzētu, Es atkal esmu jūsu vidū, Es runāju ar jums, Es kustinu jūsu sirdis, gaidot jūsu 

atmodu. 

51 Katrs labs koks tiks pasargāts, un tā saknes un zari izpletīsies, lai dotu pajumti un barību 

ceļiniekiem; bet nezāles tiks izrautas no saknēm un iemestas neapdzēstajā ugunī. 

52 Es runāju ar jums pārnestā nozīmē, un, runājot par šo koku, es domāju cilvēku darbus. 53. 53. 

Tiem, kam Es esmu uzticējis lielus uzdevumus, Es saku: Gatavojiet savu ražu! Ģimeņu tēvi, skolotāji un 

valdnieki, kungi un kalpi, lieli un mazi,  

53 Es negribu, lai jūs parādītu Man savus laukus neapstrādātus. Pat ja tas ir tikai mazs graudiņš, 

parādiet to Man tīru un skaļu. 

54 Nāciet pie Manis, klauvējiet, un jums atvērs. Bet nāciet priecīgi, apmierināti ar savu darbu, lai jūs 

justos lieliski kā Es. 

55 Mans Vārds ir debesu ūdens, kas remdē dvēseles slāpes. Kurš to nogaršos, tas nekad vairs 

nepiedzīvos slāpes. Es esmu neizsīkstoša strūklaka, kas krīt kā ūdenskritums un apūdeņo jūsu garu un 

sirdi. 

56 Jūs, kas esat šķīstījušies sāpēs, ar lūgšanu un grēku nožēlu, esat nopelnījuši tiesības uz žēlastību 

uzklausīt Manu Vārdu. Turpiniet būt lēnprātīgi un pazemīgi, lai jūs nekad nezaudētu šo gaismu. Tava 

dzīve bija neauglīga kā tuksnesis, bez ēnas, bez oāzes, bet es liku tev atrast tuksneša vidū palmu un avotu, 

kur atgūt drosmi un cerību. Tagad, kad esat atguvuši spēkus un jūsu sirdīs ir miers, neejiet uz "grēka 

pilsētu", lai grimtu tās baudās un tukšībās. 

57 Tas ir un tiks saukts par "gara laiku", jo tajā Man bija jānāk uz "mākoņa", lai ļautu atspīdēt 

gaismai, kas atklāj un izšķīdina noslēpumus, - tas ir laiks, kad Man bija jāatver Mācību Grāmata uz lapas, 

kas atbilst laikmetam, kurā jūs dzīvojat. Ar Savu dievišķo mīlestību Es šobrīd apgaismoju cilvēku prātus, 

kas ir kā akmeņi, jo ir nejūtīgi pret garīgo. Bet no šiem akmeņiem es liku plūst ūdenim un pat ziediem 

izaugt. 

58 Atgrieziet acis atpakaļ, ielūkojieties pagātnē, un jūs atklāsiet, ka Es vienmēr esmu sējis mīlestību 

uz jūsu ceļa. Ikreiz, kad jūs domājat, ka Es neesmu klāt, un jūsu vientulība ieilgst, Es sajūtu Sevi jūsu sirdī 

un kļūstu par atbalsta stieni, lai jūs nesalūztu. Jūs sanākat kopā mazās grupās, lai klausītos Manu Vārdu, 

bet rīt jūs vairosieties kā jūras smiltis, un šie pūļi garīgi būs tie, kas veidoja divpadsmit Israēla ciltis. Ir 

rakstīts, ka Es tos atkal apvienošu, lai tos tiesātu. No šiem ļaudīm Es izraudzīšos tos, kas tajā laikā būs 

Mani jaunie apustuļi. Bet Es sagatavošu visu sirdis, lai viņi izjustu mīlestību un žēlsirdību pret saviem 

tuvākajiem un paklausībā savas sirdsapziņas pamudinājumiem un sirds jūtām darītu cilvēkos darbus, kas 

būtu cienīgi Tam, kurš tiem ir atvēlējis nest Manu jauno vēsti ar labo garšu, kas iznīcina pasaules rūgtumu. 

59 Ja jūs uzskatāt savu misiju par krustu, tad es jums patiesi saku, ka tā ir, bet es būšu jūsu "krusta 

nesējs". Visu, ko jūs darāt savu līdzcilvēku labā, Es jums atmaksāšu, pārvērzdams jūsu garu gaismā. 

Atcerieties Kristu, kad Viņš cēlās debesīs godības un varenības pilns, pabeidzis Savu mīlestības un 

pestīšanas darbu. 

60 Lūdzieties, tauta, tautās paceļas pravieši un runā par Manu parādīšanos un Manu klātbūtni jūsu 

vidū. Jūs atzīt tos, jo tie ir Mani vēstneši . Taču mācieties atšķirt viņus no viltus praviešiem, kas arī 
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parādīsies un runās šķietamas gaismas vārdus, bet patiesībā tajos būs tikai tumsa. Tie, kas ir Mani vēstneši, 

sagatavos sirdis, modinās tautas, būs Mani ceļa rādītāji, lai tad, kad jūs ieradīsieties šajos reģionos, jūs 

atrastu tur auglīgus laukus. 

61 Par visu, kas notiek pašlaik, Mani pravieši jums jau ir paziņojuši pagātnē. Bet kurš šodien atzīst, ka 

tas, kas jums apsolīts, ir piepildījies? Daudzi ir aizmiguši, tikai nedaudzi ir pamodušies, bet šīs pasaules 

grēka nakts tumsas vidū Es esmu nācis pie tiem, kas šķietami bija aizmiguši, bet kas Mani gaidīja. 

62 Trešās Ēras Grāmatu šobrīd raksta Manas "zelta spalvas", diktējot Manai mīlošajai balsij. Eņģeļi 

sargātāji, kas dedzīgi sargā Tēva mācību, vada to, kas raksta, roku, lai viņi varētu Grāmatā ierakstīt to, kas 

tiks saglabāts nākamajām paaudzēm - mīlestības Grāmatu, pilnīgas gudrības Grāmatu, Grāmatu, kurā var 

lasīt gan vienkārši, gan mācīti, gan mazi, gan lieli, gan augstprātīgi, gan vienkārši cilvēki. Mans Vārds būs 

zobens, kas cīnās, runājot par Manu atnākšanu šajā laikā, par Manu saziņas veidu. Tā apgaismos 

neizglītoto cilvēku prātus, iedziļināsies klinšu sirdīs un kliedēs viņu šaubas. Mana mācība turpinās 

izplatīties no sirds uz sirdi un no cilvēka uz cilvēku, un to sapratīs, tai ticēs un mīlēs pat neizglītotie, 

nezinātāji, grēcinieki, pagāni un elku pielūdzēji, kuri atzīs Manu mīlestības izpausmi. 

63 Atpūtieties un priecājieties, domājot, ka šajā laikā esat sajutuši Manu klātbūtni, jo jūs jau esat 

sasnieguši punktu, kad jūsu dvēsele atsakās no visa liekā, lai ar pilnības soļiem staigātu pa ceļu, kas ved 

augšup. Vērojiet un lūdziet par tiem, kas Mani negrib dzirdēt, lai gan viņi ir aicināti. Esi apžēlojies par 

viņiem. 

64 Trešajā Laikā Es jums saku: lai pelnītu Kunga dāvanas, ir nepieciešami nopelni. Es daudziem no 

jums esmu devis dāvanas, bet jūs neesat varējuši pateikt, kādi ir jūsu nopelni. Bet es, kas visu redzu, zinu, 

kādus nopelnus jūs esat guvuši pagātnē, lai pelnītu to, ko esmu jums uzticējis šodien. Bet lai neviens 

nelepojas ar šo atklāsmi, jo pamatotu iemeslu dēļ garam nav atļauts atklāt miesai savu pagātni. 

65 Mīļotie bērni, turpiniet pulcēties kopā, bet, ja pienāks Mana pamācības diena un balss nesējs reiz 

neparādīsies, nebaidieties. Lūdzieties, iekšēji sagatavojieties, paceliet savu garu uz Mani, un Es tajā brīdī 

izliešu pār jums Savu gaismu, Savu spēku, Savu žēlastību un Savu mīlestību. Ja jūs Mani meklēsiet ar 

garu, Es runāsim ar jums no gara uz garu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 121 
1 Mans solījums atgriezties pie jums ir izpildīts. Kā zaglis es uz pirkstgaliem iegāju tavā guļamtelpā 

un pamodināju tevi no miega. Kas, atverot acis, ieraudzīja Mani un lūdza Mani palīdzēt viņam piecelties, 

tas sajuta Manu spēku savā garā un miesā un ātri piecēlās. Vēlreiz Es jums parādīju šauru Mana Likuma 

ceļu - ceļu, pa kuru jums visiem ir jāiet. 

2 Svētīgi tie, kas ir sagatavojušies pieņemt Manu Garu, jo no viņu iekšējās svētvietas izplūdīs 

lūgšanas par zemes tautu mieru. Vēlāk viņi mācīs saviem līdzcilvēkiem šādi lūgt, lai caur šo saikni viņiem 

izdotos sadzirdēt Manu balsi, kas izpaudīsies kā runāšana caur iedvesmu, kā padoms caur intuīciju un kā 

"svaidīšana" (dziedināšana) caur dziedināšanas dāvanu. Šodien Mana gaisma nāk caur balss nesējiem, bet 

rīt Es tieši sazināsimies ar katra, kas iekšēji gatavojas, garu. 

3 Daudzi Man saka: Kungs, kad Tu man dosi tādas dāvanas kā maniem līdzcilvēkiem? - Bet es jums 

saku: Jūs visi esat apdāvināti, jūs visi nesat sev līdzi savu mantojumu, pat ja jūs to vēl nezināt. Jūs 

redzēsiet, ka šīs garīgās dāvanas atklāsies tik lielā mērā, cik dziļi būsiet iedziļinājušies Manā mācībā. Tad, 

kad jūs būsiet Mani kalpi, Es katram parādīšu viņa uzdevumus un misiju. 

4 Šajā laikā jūs esat sagatavojuši pazemīgu pulcēšanās vietu, lai Mani uzņemtu, un Es esmu jūs 

iepriecinājis ar Savu Klātbūtni. Mans Vārds ir nācis pilns labestības un gaismas, lai jūs paceltu uz dzīvi un 

jūs varētu ieņemt tajā savu likumīgo vietu. 

5 Nebaidieties no tiem, kas noraida vai noliedz Manu atnākšanu. Jums jārīkojas delikāti un jābūt 

pacietīgam ar viņiem. Tas būs Mans taisnīgums, kas tos skars. Patiesi es jums saku, tie, kas ir noliedza un 

vajāja mani visvairāk būs šeit pēc tam būs tie, kas seko man tuvākajā tuvumā. atcerieties Saulu, Manas 

mācības vajātāju, kurš pēc tam kļuva par Manu mācekli. Rīt jums pievienosies arī šie jaunpievērstie. Bet, 

ja jūs patiešām vēlaties atrast ticību, nebēdājiet, kad jums saka, ka esat pie viltus Dieva vai viltus 

Skolotāja. Tāpat jums nevajadzētu baidīties teikt, ka Kristus ir bijis ar jums. Es jūs sagatavoju visam, kas 

jums vēl priekšā. Es jūs sūtīšu uz dažādiem reģioniem, kur Es piepildīšu Savu Vārdu, kas saka, ka caur 

vienu no jums kāds reģions iemantos mieru un pestīšanu, jo viņa sirds būs kā gans, kas mīl un sargā savas 

avis. Turklāt viņa mīlestība pret līdzcilvēkiem un upuri, ko viņš viņu labā nes, nebūs neauglīgi. 

6 Lai neviens neaizmirst šos vārdus, jo tas, kurš pašlaik vēl dzīvo nezināms starp cilvēkiem, rīt veiks 

grūtu misiju cilvēces vidū. 

7 Es sūtu savu mieru jūsu tautai. Pieņemiet to savā garā un ļaujiet tai sasniegt citas tautas. Es svētīju 

viņus visus. Lūdzieties, lai visu cilvēku sirdīs būtu miers. 

8 Es gaidu, kad cilvēce pamodīsies, lai tā atcerētos, ka Es eksistēju; tā ir darījusi visus savus darbus 

Manu acu priekšā, bet tagad tuvojas stunda, kad Mans Taisnīgums pieliks punktu ļaunumam. Klausieties 

Manas mācības un atturieties no ļauniem darbiem. Attīriet savu miesu un dvēseli, jo, ja Es kā Tēvs esmu 

bezgalīgi mīlošs, tad kā Tiesnesis Es esmu nepielūdzams. 

9 Zemes tautām nekad nav trūcis garīgās gaismas. Patiesi es jums saku, ne tikai šī tauta ir bijusi 

pravieši un vēstneši, bet visiem es esmu sūtījis vēstnešus, lai pamodinātu tos. Pamatojoties uz viņu mācību 

gaismu un patiesumu, kā arī to līdzību ar to, ko Es jums esmu atklājis, jūs varat spriest par viņu vārdiem. 

Daži dzīvoja pirms Mesijas atnākšanas, citi darbojās pēc tam, kad Es jau biju cilvēks, bet visi nesa 

cilvēkiem garīgu vēsti. 

10 Šīs mācības - tāpat kā manējās - ir piedzīvojušas profanāciju, jo, ja to būtība nav mainīta, tad tās ir 

izkropļotas vai slēptas no patiesības alkstošiem cilvēkiem. 

11 Tā ir viena patiesība un viena morāle, kas cilvēcei ir atklāta caur vēstnešiem, praviešiem un 

kalpiem. Kāpēc tad cilvēkiem ir atšķirīgi priekšstati par patiesību, morāli un dzīvi? 

12 Šī patiesība, kuru cilvēce visos laikos ir izkropļojusi, tiks atjaunota, un tās gaisma spīdēs ar tādu 

spēku, ka cilvēkiem šķitīs, it kā tā būtu kaut kas jauns, lai gan tā ir tā pati gaisma, kas vienmēr ir 

izgaismojusi Manas Dievišķības bērnu attīstības ceļu. 

13 Daudzi no tiem ir miruši tāpēc, ka runāja patiesību, un daudzi no tiem, kas tika spīdzināti, jo 

nevēlējās apklusināt balsi, kas viņos runāja. 

14 Nedomājiet, ka Debesis ir sūtījušas tikai tos, kas jums ir runājuši par Garu, par mīlestību, par 

morāli; nē, Viņš ir sūtījis arī tos, kas jums ir devuši labos zinātnes augļus, tās zināšanas, kas ienes gaismu 

cilvēku dzīvē, kas atvieglo viņu nastas un atvieglo viņu grūtības. Viņi visi ir bijuši Mani vēstneši. 
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15 Ir arī citi, kuri nesniedz garīgās morāles mācības vai zinātniskus atklājumus, bet nes līdzi vēsti, kas 

māca sajust un apbrīnot radības skaistumu. Viņi ir Manis sūtņi, kuru uzdevums ir nest uzmundrinājumu un 

balzāmu to cilvēku sirdīs, kuri ir cietuši. 

16 Viņi visi ir izdzēruši rūgtu kausu, kad apzinājušies, ka pasaule ir akla patiesībai, ka cilvēce nav 

jūtīga pret skaisto un labo. Un tomēr, kad Es jums esmu teicis, ka šajā laikmetā viss tiks atjaunots, kad Es 

jums esmu paziņojis, ka visi atgriezīsies uz pareizā ceļa un visām Manām mācībām tiks atgriezta to 

sākotnējā nozīme, jūs varat ticēt, ka šai pasaulei tuvojas garīgā spožuma laiks, lai gan nedrīkstat aizmirst, 

ka pirms tam visi tiks tiesāti un attīrīti. 

17 Ikviens zemes svētceļnieks, kuram sirdī nav miera, pavadiet dažus mirkļus šī "koka" ēnā, un viņš 

jutīsies mierināts. 

18 Arī pār cilvēku garu virmo piemiņa par Elijas garu kā inkarnēto un dezinkarnēto dvēseļu Ganu, 

kurš nenogurstoši meklē Savas mīļotās avis visos ceļos, lai atgādinātu tām par viņu uzdevumu un 

izraudzītos tos, kas šajā laikā kalpos Man. 

19 Jūs visi esat atvesti pie Manis caur Eliju, bet, kad esat nonākuši Manā Klātbūtnē un sajutuši 

Skolotāja spožumu, jūs esat redzējuši, kā visi jūsu upuri un pārbaudījumi, kuriem esat izgājuši cauri, ir 

bijuši līdzsvaroti, lai pretī dzirdētu Manu Vārdu. 

20 Patiesi es jums saku, šī tauta šodien ir līdzīga pirmajai ērai. 

21 Izraēla ilgu laiku bija Ēģiptes gūstā, no kura to atbrīvoja Mozus. Šķēršļi, ienaidnieki un nelaimes 

stāvēja ceļā ļaudīm, lai neļautu viņiem tikt pestītiem, bet viņu ticība un neatlaidība uzvarēja, un viņi 

nonāca līdz Sinaja kalna pakājē, kur viņi dzirdēja Manu balsi un saņēma Bauslību. Tur elki krita, un tumsa 

aizgāja no viņu sirdīm, tā kļuva gaisma viņu garā, tā ka no tā laika viņi ticēja tikai patiesajam taisnības un 

mīlestības Dievam, mīlēja Viņu un kalpoja Viņam. 

22 Drīz vien šīs tautas dzīvē notika pārmaiņas. Likums, ko viņi tikko bija saņēmuši, solīja viņiem 

mieru un labklājību, bet Mozus ar pirkstu norādīja uz apsolīto zemi kā miera un zemes svētlaimes oāzi. 

23 Četrdesmit gadi bija tuksneša šķērsošana, četrdesmit gadi bija tā Tēva mācība Saviem ļaudīm, lai 

mīlestība izplūstu no viņu sirdīm kā ūdens no klints, lai mācītu viņus uzvarēt kārdinājumus un izrautu no 

viņu sirdīm negodīgos kultus; lai parādītu viņiem, kā spert pirmos soļus ceļā uz augstāku attīstību, lai 

attīrītu viņus, pirms viņi ieņēma Apsolīto zemi, un lai viņu jaunās paaudzes veidotu jaunu tautu, kuras 

pamatā būtu viņu paražas un cieņa pret Radītāju. 

24 Dzīve tuksnesī, brīnumi, ko Es dāvāju Savai tautai, un cīņa stiprināja tās garu, un, atgūstot brīvību, 

viņi aizmirsa savu gūstā pavadīto laiku, un Israēla gars uzplauka no jauna. 

25 Tieši pravieši bija tie, kas tautai pasludināja Mesijas atnākšanu. Viņi bija tie, kas uzturēja cerības 

liesmu viņu sirdīs ikreiz, kad viņi jutās mazvērtīgi zem citu tautu jūga. 

26 Daudzi ar līksmību gaidīja rabīna no Galilejas ierašanos, kuru viņi nevarēja atpazīt Bērnā, kas 

dzimis no pazemīgas nacietes jaunavas jaunavas miesām kādā grotā netālu no Betlēmes. Taču, kamēr vieni 

juta, ka viņu Glābējs un Pestītājs ir piedzimis, citi noliedza Viņu no pirmā brīža. 

27 Trīsdesmit trīs gadus es dzīvoju starp cilvēkiem. Visa šī dzīve bija iezīmēta ar piemēriem un 

mācībām cilvēcei, jo man nekas nebija jāmācās no šīs pasaules. Un, kad līdz Manai aiziešanai bija atlikuši 

tikai trīs gadi, Es sāku Savu mācīšanas darbību starp cilvēkiem. Mans vārds tika dzirdēts ielās, ciemos, 

mājās un tempļu namu lieveņos, tas tika dzirdēts kalnu augstienēs, tuksnesī, ielejās un pie jūras. 

28 Starp ļaudīm bija arī tie, kas Mani ienīda, tie, kas jutās Manas mācības ik uz soļa tiesāti, tie, kas 

uzskatīja, ka viņu pozīcijas, kuras viņi ieņēma netaisnīgi, ir apdraudētas. Viņi bija tie, kas meklēja sodu, 

nosodījumu un nāvi pie krusta Tā vietā, kas viņiem bija atnesis mūžīgo dzīvību. 

29 Sāpes un skumjas bija Skolotāja sirdī, jo Viņš zināja, cik garš ceļš būs jāiziet tiem, kas noliedza 

patiesību un ar kuriem Viņš bija darījis brīnumus, kurus ne agrāk, ne vēlāk neviens cilvēks pats no sevis 

nespēja paveikt. 

30 Kad Es pasludināju saviem mācekļiem, ka drīz aiziešu, viņus pārņēma bezgalīgas skumjas. Tad Es 

viņiem sacīju, lai iedrošinātu: "Redzi, Es atkal nāksim, un Manas atnākšanas pazīmes būs šādas: Kad jūsu 

ausīs atskanēs baumas par karu un cilvēku sabrukums sasniegs savu augstāko punktu, Mana atnākšana būs 

tuvu. Bet pirms Manis nāks Elija, lai sagatavotu ceļu." Pēc šiem vārdiem pagāja gadsimts, lai tie 

piepildītos. 1866. gada 1. septembrī Elijas gars atklājās caur kādu taisnu vīru, kuru Es biju izraudzījies un 
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sūtījis, lai Viņš pasludinātu Manu klātbūtni un kļūtu par Manas garīgās izpausmes priekšgājēju starp 

cilvēkiem. 

31 Šis cilvēks saņēma dievišķo pilnvarojumu dibināt septiņas draudzes, kurām bija vienkārši 

jāatveido septiņi zīmogi, un tajā pašā laikā arī norādījumu apmācīt izredzēto prātus, lai tie kļūtu par 

Dievišķā Skolotāja balss nesējiem. 

32 Kopš tā laika visiem, kas ir nākuši Mani dzirdēt šādā formā, ir bijusi nojauta, ka viņi ir kalpi, 

iezīmēti vai apzīmēti kā bērni tās tautas, kas jau no paša sākuma ir apvienojusies ar savu Kungu un ir 

saņēmusi no Viņa atklāsmes, brīnumus, Viņa mācības un Viņa Likumus. 

33 Iemūžiniet šo mācību savās sirdīs un izprotiet to ar mīlestību. 

34 Atmetiet visas savtīgās domas un domājiet par savu misiju. Šis periods cilvēcei ir nozīmīgs un 

izšķirošs. Tikai Mana mācība, kas ir pārāka par cilvēciskām vājībām, var jums atklāt, ka šis ir laiks, kad 

patiesība iznīcinās visus melus un tumsu. 

35 Šī cilvēce, kas šodien vēl guļ un ir aizmirsusi savu Kungu un pat savu dvēseli, pamodīsies 

pārsteigta no Mana aicinājuma balss. Vispirms Es atklāju Sevi Israēla tautai - nevis Israēla tautai pēc 

asinīm, bet gan šai tautai, kas ir pēc gara un kam Es novēlēju Trešās Derības gaismu. 

36 Es meklēju jūs, tauta, jo jūsu vidū ir tie, kas Man ir bijuši uzticīgi. Es vēl nevaru jums teikt, ka jūs 

jau esat izpildījuši savu uzdevumu, jo jums vēl ir tāls ceļš ejams. Es esmu atklājis, ka jūs esat uzticīgi 

zemes labumiem, kas materializējušies jūsu savtīgajā dzīvē. Tomēr Es negribu jūs pārmest, bet tikai aicinu 

jūs klausīties Mani, lai jūs piepildītos ar Manu gudrību un kļūtu par garīguma meistariem, kas ir tas, kam 

jūs esat sūtīti. 

37 Atveriet acis un ļaujiet savam garam pamosties, lai jūs varētu apzināties, ka patiesi dzīvojat jaunā 

laikā un redzat Manu pravietojumu piepildījumu. Tad jūs varēsiet ar pārliecību teikt, ka Es esmu atnācis 

pie jums paziņotajā laikā. Tikai tad, kad jūs zināt Mana Vārda būtību, jūs varat pareizi interpretēt 

notikumus, kas dienu no dienas notiek jūsu pasaulē. Bet šī cilvēce, kas savā aklumā nikni strīdas un neredz 

Dievišķo Gaismu, kas spīd tās gara priekšā, neapzinās laiku, kurā tā dzīvo; jo, ja tā zinātu, tad brālīgās 

rokas jau būtu apstādinājušas savu darbu, notiktu iekšējā pulcēšanās un modrība, būtu lūgšana un 

godbijība, piedošana starp cilvēkiem un grēku nožēla. Bet nekas no tā nav klāt, katru dienu starp zemes 

tautām tiek pārrautas jaunas mīlestības saites. Garīgums un morāle ir atmesti, pastāv tikai bezkaislīga 

naida, egoisma un alkas pēc varas cīņa, kas atklāj cilvēku iekšējā diženuma trūkumu. Šīs cīņas vidū nāve 

ik dienas nes dzīvības ražu, tās nepielūdzamais un necaurlaidīgais sirpis pļauj nezāles trieciens pēc 

trieciena. Tomēr šī cilvēce, kas grēko, izvaro un apgāna, nikni cīnās par izdzīvošanu, kaut arī savtīgi un 

neapsverot, vai līdzekļi, ko tā izmanto, ir taisnīgi un humāni, vai arī tieši pretēji. Tagad es jums jautāju: Ko 

jūs darāt šajā dievišķā taisnīguma laikā? 

38 Tā ir taisnība, ka vēl nav pienākusi stunda, kad jums būtu jāceļas un jāpaceļ brīdinājuma balss. Bet 

jums ir jāzina, ka šis brīdis ir paredzēts tieši jūsu sagatavošanai, jo tieši šis Vārds ir tas, kas jūs sagatavo 

gaidāmajai garīgajai cīņai, kas jūs ir aicinājis un apvienojis, lai jūs kļūtu par miera tautu, kas spēj atvērt 

savas sirds vārtus, lai uzņemtu svešinieku vai ārzemnieku, un kas jums ir uzticējis arī vēstneša misiju, lai 

izplatītu šo vēsti visos zemes ceļos. 

39 Es jums saku, ka patiess miers var nākt tikai no Mana Gara uz cilvēka garu, un tieši šo mieru Es 

jums esmu atnesis šajā Atklāsmē, lai nestu cilvēkiem un tautām. Vai jūs cerat, ka pasaule pati radīs mieru? 

- Ar kādu sēklu tā varētu to radīt, ja tajā nav mīlestības, taisnīguma vai žēlsirdības jūtu? 

40 Spriediet paši par savu atbildību, mīļotā tauta, atcerieties, ka viena diena, ko jūs palaidīsiet garām, 

ir viena diena, par kuru jūs aizkavējat šīs labās vēsts atnākšanu uz jūsu līdzcilvēku sirdīm - viena mācība, 

ko jūs zaudējat, ir par vienu maizes kukulīti mazāk, ko piedāvāt tiem, kam tas ir nepieciešams. Strādājiet 

ar mīlestību, un drīz iestāsies miers starp cilvēkiem. Bet neaizmirstiet, ko Es jums saku: jūs nedrīkstat 

sajaukt Manu mieru ar to, ko vēlas parakstīt tautas, jo tas nevarēs pastāvēt ilgi. Tas būs viltus miers, kas 

pats sevi sagraus, jo tajā nav mīlestības sēklas, kas ir cieņa un brālība, - jo tā pamatā ir bailes vienam no 

otra, pašlabums vai materiālās priekšrocības. Patiess miers ir tas, kas no debesīm nolaižas cilvēku sirdīs un 

no turienes izplūst un izplatās taisnīguma un mīlestības darbos. Es jums paziņoju, ka šis miers, kas nāk pār 

tautām, nav patiess, un, ja jūs vēlaties to pravietot, varat to darīt droši, ka netiksiet maldināti. Es jums 

saku: Lai starp cilvēkiem tiktu iedibināts Manas Valstības miers, vispirms ir jāizcīna doktrīnu, reliģisko 

kopienu un ideoloģiju karš. Konfrontācija, kurā vieni pretstatīs Manu Vārdu un Manu Patiesību citu viltus 
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elkiem un kurā viena doktrīna cīnīsies pret citu - tā būs jaunā cīņa, garīgā cīņa, kurā viltus dievi, gāzti no 

pjedestāla, kritīs un ikviens malds, ko esat uzskatījuši par patiesību, tiks uz visiem laikiem atmaskots. Tad 

jūs redzēsiet, kā no haosa, apjukuma un tumsas spoži paceļas patiesība. 

41 Karaliskā zvaigzne ar savu gaismu sniedz priekšstatu par to, kas ir patiesība. Tās gaisma spīd 

dienā, un, kad tā pazūd, sākas nakts. Tad cilvēks ar savas zinātnes palīdzību, izmantojot tās pašas dabas 

elementus, atklāj gaismu, ar kuru viņš var izgaismot nakts tumsu, taču tā ir tik vāja, ka pazūd un iet bojā, 

tiklīdz atkal parādās karaliskās zvaigznes stari. Jums ir izdevies radīt gaismu naktī, bet kurš ar savas 

zinātnes palīdzību var noslēpt saules gaismu un radīt tumsu dienā? - Tikai Es to varu darīt, lai dotu jums 

Savas varas zīmi, tāpat kā Es vienīgais varu radīt patiesu gaismu un arī atkal to apslēpt, ja tāda ir Mana 

griba. Arī garīgajā jomā Es esmu vienīgais, kas var ļaut patiesības gaismai spīdēt tur, kur valda malds un 

meli; kas var panākt, ka no nāves rodas dzīvība; ka no naida, ļaunuma vai aizvainojuma rodas labdarība, 

nožēla vai piedošana, vai ka no intelekta traucējumiem rodas saprāts - vārdu sakot, ka gaisma paceļas virs 

tumsas. Jā, cilvēki, Manas patiesības gaisma apgaismos jūsu pasauli, un šī garā garīgā nakts, ko jūs esat 

pārdzīvojuši, atkāpsies. Kaut kas jau ir sācis parādīties, piemēram, jauns 

Rītausma; tā ir gaisma, kas tevi pamodinājusi šajā laikā ar vārdiem: Uzmanieties un lūdzieties, modiniet 

savus līdzcilvēkus, dziediniet viņus, lai viņi varētu pacelties cīņā, un meklējiet to, kurš ir apmaldījies. Esiet 

gaismas mācekļi, lai rīt, kļuvuši par meistariem, jūs varētu nodot tālāk gaismas pilnas mācības. Lai būtu 

Mans māceklis, reizēm ir jāiet līdz pat upurim, bet Es jums saku: dvēseles miers ir vairāk vērts nekā zemes 

labklājība. Esiet patiesi gaismas bērni, lai katra jūsu lūgšana būtu kā zvaigzne jūsu dzīves debesīs un lai 

visu lūgšana, ko veido jūsu vienotās domas, būtu kā rītausmas gaisma. 

42 Elija izlej gaismu uz ceļiem, un aitas pamazām atgriežas pie barjeras. Līdz brīdim, kad es nonācu 

pie katras sirds, pie cilvēkiem, Elija jau bija nodibinājis kontaktu ar viņiem visiem. 

43 Sagatavojieties, mācekļi; Es negribu, lai tad, kad sāpes sasniedz augstāko pakāpi cilvēcībā, jūsu 

domas un saprātu aptumšotu kā tumšs apmetnis. Es gribu, lai Mani mācekļi zinātu, kā celties kā stipriem 

šajā pārbaudījumu stundā un spētu sadzirdēt sirdsapziņas balsi vētras vidū. 

44 Mani bērni, jūs savā neziņā vai bailēs Man sakāt: "Kungs, ja Tu gribi, lai mēs nāku pie Tevis, 

kāpēc Tu pieļauj, ka mūsu ceļus šķērso kārdinājumi un negadījumi?" Bet Skolotājs jums atbild: Jo 

pārbaudījumi ienes gaismu jūsu dvēselē - tas ir vienīgais veids, kā jūs varat redzēt, un jums ir 

nepieciešams redzēt, lai iegūtu zināšanas. Saprotiet, ka jūsu garīgajā dzīvē ir daudz ko redzēt, jo jūs kā 

gaismas bērni esat Manas patiesības mantinieki. 

45 Jūs būsiet žēlastības laika pionieri, tāpēc jūsu atbildība ir ļoti liela. Šāda liela darba pamatiem jābūt 

stipriem, lai uz tiem varētu pacelties Manas Dievišķības svētnīca. Es jums atklāju daudz no tā, kas sagaida 

šo tautu nākotnē. Šādā veidā jūs neskatīsieties uz Mani, kas mūžīgi apslēpts noslēpumā. 

46 Izpētiet Manu Vārdu, lai jūs varētu sevi garīgi pilnveidot, jo, ja jūs neiedziļināsieties šīs mācības 

būtībā, jūs varat kļūt par upuri jaunam fanātismam. Saprotiet, mācekļi, ka spiritualizācijā nav vietas ne 

fanātismam, ne aizspriedumiem, ne elkdievībai vai māņticībai. Spirituālisms nozīmē garīgu attieksmi, 

spiritualizācija nozīmē dvēseles brīvību, jo tas, kurš to sasniedz, ir atbrīvojies no materiālā, atbrīvojies no 

miesas kaislībām, ir dzīvojis upuri un pareizi saprastu atteikšanos. Ak, tauta, kas tik bieži Mani esat 

klausījušies, jau tuvojas Mana Vārda pabeigšanas laiks, bet Es neredzu jūsos nekādas izpratnes par Manu 

mācību, nemaz nerunājot par sagatavošanos un pareizu interpretāciju tām mācībām, kuras Es jums esmu 

devis. 

47 Jūs saldi guļat, uzticoties Manai mīlestībai. Bet es jums saku: Vērojiet un lūdzieties, lai jūs 

nepamodinātu sāpes - ne tās sāpes, ko Es jums sūtu, jo tās nav no Manis nākušas. Sāpes ir radušās cilvēkā 

viņa nepaklausības dēļ. - Viss jums runā par Mani un Manu mīlestību: daba, ārējā dzīve, iekšējā dzīve, 

visa radība - tie ir kā rādītājpirksts, kas jums rāda bezgalību kā mērķi, uz kuru jums jāvirza savi soļi. Vai, 

domājot par to visu, jūs nedomājat par savu nāvi? - Vai jūs neapzināties, ka katra jūsu dzīves diena ir solis, 

kas jūs tuvina dvēseles mājām? Dzirdiet un saprotiet, jo tur, kur daudzi redz nāvi, ir dzīvība, kur viņi redz 

tumsu, ir gaisma, kur viņi redz neko, ir viss, un kur viņi redz beigas, ir mūžība. Cik daudzi cilvēki savā 

bezrūpībā līdzinās maziem bērniem, kuri, nododoties bērnišķīgām rotaļām, nedomā par nākotni. 

48 Cilvēki, kuru sirdīs ir šīs dzīves pieredzes gaisma un jūsu dvēselēs - evolūcijas atstātā gaisma, kas 

radusies dažādu dzīvju laikā uz zemes, - kāpēc jūsu dvēsele nodarbojas ar to, kas tai ir nevajadzīgs, un 

kāpēc jūs bieži raudat tādu iemeslu dēļ, kas nav pelnījuši jūsu sāpes? 



U 121 

61 

49 Meklējiet patiesību visās lietās; tā ir visos veidos, tā ir gaiša un skaidra kā dienas gaisma. 

50 Ejiet un runājiet par šīm mācībām saviem līdzcilvēkiem. Es jau gatavoju provinces, lai tās saņemtu 

Labo vēsti. Bet es redzu, ka jūs joprojām baidāties no konfrontācijas, no savu radinieku viedokļa. Daži 

vairāk baidās no saviem vecākiem vai brāļiem un māsām nekā no sava Dieva tiesas. Vai jūs baidāties no 

viņu viedokļa, ka jūs kļūdāties, ka viņi jūs sauc par nodevēju vai krāpnieku? - Patiesi es jums saku, es 

esmu ielicis jūsu garā dārgakmeni tādas godības, ka vārds no jums var pārliecināt tos, kurus jūs baidāties 

tik daudz. 

51 Jūs redzat pasaules bagātos, zinātniekus, varenos, filozofus, zinātniekus, konfesiju garīdzniekus un 

varas cilvēkus pārāk lielus, un es jums saku: Jums nav vajadzīgs šis diženums, lai spētu runāt par Manu 

Patiesību. Jums nekas no tā nav vajadzīgs, lai jūs būtu liels, jo patiesajai varenībai, kas ir gara varenība, 

nav vajadzīgs ne zelts, ne cilvēku zinātne, ne tituli. Tur, kur dvēsele neizpauž sevi ar mīlestību, nav patiesa 

diženuma. Vai jūs neko nezināt par monarhiem, kuri šodien sēž savos troņos un rīt nes sev līdzi savu 

postu? Vai jūs nezināt par zinātniekiem, kas labot to, ko viņi pasludināja par patiesību pirms? Vai jūs 

nekad neesat redzējuši skaistu, apbrīnotu un iekārotu sievieti, kas vēlāk staigāja lupatās? - Tāpēc nejauciet 

mūžīgās vērtības ar pārejošām cilvēciskām tukšībām. 

52 Ņem savu krustu un seko Man. Nēsājiet to savā sirdī un nebaidieties. Ejiet soli pa solim, atstājiet 

manu Vārdu sirdīs kā gaismas taku. Piedodiet tiem, kas jūs sāpina. Bet, ja jūs kritīsit un viņi izsmiesies par 

jūsu kritienu, neiebilstiet, jo tagad Kristus, kas runā uz jums, būs atbalsts tiem, kas uzņems Manu krustu. 

53 Klausieties, cilvēki, 1950. gads jau ir tuvu, un Mūžīgā griba piepildīsies. Šobrīd jūs nedrīkstat būt 

sašķelti, jo jūs nezināt, kādi pārbaudījumi tuvojas. Šeit, kur Es esmu sagatavojis ļaudis, lai tie saņemtu 

Manu Vārdu šajā laikā, nedrīkst būt nekādas neskaidrības. Līdz tam laikam šai tautai ir jābūt vienotai, un 

tad tās vīrieši un sievietes padarīs savu garu atvērtu Manam pēdējam pasludinājumam, kurā viņi dzirdēs 

Manus pēdējos vārdus, kas jums sacīs: Es gaidu jūs debesīs! 

54 Ja jūs šādi sagatavosieties, jūs drīz sajutīsiet Mana Gara gaismu, kas pār jums nāks bez cilvēku 

starpniekiem vai balss nesējiem, lai sazinātos ar mācekļiem no gara uz garu. Līdz tam laikam jūs būsiet tik 

ļoti attīrījuši savu dievbijību, ka jūsu līdzcilvēki būs pārsteigti, kad viņi atpazīs Manu jauno mācekļu 

garīgumu, garīgumu, kas liecinās par jūsu iekšējo kultu, kuru jūs praktizējat. 

55 Tad cilvēce sapratīs, ka pirms tūkstošiem gadu pravietotais laiks, kad Man bija jānotiek 

atgriešanās, ir tagadējais laiks, jo cilvēki paši varēs redzēt, ka Dievišķā Gaisma ir izlieta pār visu miesu un 

garu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 122 
(pasludināts 1944. gadā) 

1 Uz dažiem mirkļiem aizmirstiet par pasaules neglītumiem, kamēr klausāties Manu Vārdu, un tad 

jūsu gars ieraudzīs šī laika gaismu, kad tā uzlēksies. 

2 Lai gan daudziem cilvēkiem šīs stundas ir pilnas sāpju un nāves, jums tās ir miera un cerības 

pilnas. Taču pārāk neuzticieties saviem nopelniem, jo apmeklējumi var pārsteigt arī jūs. Es esmu Tas, kas 

jums devis šo mieru, lai jūs varētu apmeklēt Manu manifestāciju, iedziļināties Manā Vārdā un praktizēt 

Manu mācību. Es esmu devis jums laiku, lai jūs dzirdētu un saprastu Manu mācību, bet Es redzu, ka jūsu 

izpratne nav pārsniegusi zemes materiālo, un tādēļ jūs neesat atklājuši Manas mācības nozīmi. Ar šo 

izpratnes trūkumu jūs līdzināties cilvēcei, kas, lai gan tai ik uz soļa ir taustāmi pierādījumi par Manu 

taisnīgumu, ne mirkli neapstājas, lai padomātu un tādējādi saprastu šo notikumu nozīmi. 

3 Es vēlos, lai jūs atvērtu savas acis realitātei, kurā dzīvojat, lai jūs varētu lūgties par pasauli. Laiks, 

kas tika pasludināts citos laikmetos un kurā notiks labā cīņa pret ļauno, ir tagadējais. Mācekļi, negulieties 

gulēt, gaidot citu laikmetu. Jūs esat gaismas bērni, kuriem Es atklāju lielas mācības, lai jūs būtu ticības 

lāpas starp cilvēkiem. 

4 Jums jādodas pie saviem līdzcilvēkiem, kuri ir aizmiguši attiecībā uz garīgajām atklāsmēm, un 

jums ar labiem vārdiem brālīgi jābiedē tie un jāpanāk, lai viņi saprastu, ka iemesls ciešanu kausam, ko 

cilvēce iztukšo, ir tas, ka ir ļauts aizmirst garu. 

5 Ja cilvēki patiesi tic, ka koka lapa nekustas bez Dieva gribas, tad viņi jutīs Manu klātbūtni visos 

savas dzīves soļos. Vieni Mani sajutīs kā Tēvu, citi - kā Skolotāju, bet vēl citi - kā Tiesnesi. 

6 Jūs esat piespieduši Mani nolaisties jūsu tumsā, lai jūs meklētu. Es esmu klātesošs jūsu klejojumos, 

lai darītu Sevi jūtamu visās dvēselēs. Tāpat kā gans, kas, meklējot pazudušās avis, nolaižas visdziļākajā 

bezdibenī, arī es esmu nolaidies tumšākajā aizā, kurā cilvēki ir iekrituši. Jums, kas Mani tagad klausāties, 

vajadzētu patiesi izprast taisnīguma un atlīdzības stundu, kurā jūs dzīvojat. Atcerieties, ka, ja jūs spītīgi 

turpināsiet pastāvēt nezināšanā, tumsa, kas apņem pasauli, kļūs vēl necaurlaidīgāka. Jūs nezināt, cik daudz 

laika paies, līdz dvēseles varēs saņemt gaismas staru. 

7 Pašlaik Es sūtu uz zemi dvēseles, kuras Es varu saukt par pirmdzimtajiem Bauslībā, jo tās pieder 

tiem, kas saņēma Manas pirmās atklāsmes. Es jums neteikšu, kas viņi ir, kur viņi ir un ko viņi dara, jo, ja 

jūs tos atpazītu, jūs varētu krist elkdievībā vai apjukumā. 

8 Šai tautai, kas ar katru dienu arvien vairāk meklē Manu mācību, Es saku, lai tā dzīvo vienotībā, lai 

tā varētu vērsties pie Manis šādā veidā. Ja jūs necenšaties, kā jūs varat kļūt par garīgo mācību skolotājiem? 

9 Mīlestība ir sēkla, ko es jums uzticu sēt pasaulē. Redziet neauglību laukos, tur vairs nav ne 

brālības, ne draudzības, ne cieņas. Sēkla, kas ir sadīgusi, ir naids un ambīcijas, kuru augļus jūs jau redzat: 

tie ir kari, iznīcība, posts un nāve. 

10 Vai jums nešķiet taisnīgi, ka pēc perioda, kurā Es jums esmu devis Savu Vārdu, Skolotājs jautā 

jums, ko jūs darāt šajā laikmetā, kad tautām un tautām būtu jāmeklē labāka dzīve un jābeidz cīnīties savā 

starpā? Kas ir jūsu darbs? 

11 Lai gan Es esmu atnācis jums dot, neapmierinieties tikai ar saņemšanu. Atcerieties, ka miers, ko Es 

jums dodu, nav domāts tikai jums, bet daudziem jūsu līdzcilvēkiem. Nepalieciet malā no lielās kaujas, 

saprotiet, ka Es jūs sagatavoju būt kareivjiem. 

12 Vai jūs gaidāt, kad pasaule iemantos mieru? Ar kādu sēklu tā varētu to panākt, jo tagad cilvēku 

likumam dvēselēs ir lielāks svars nekā Dieva likumam? 

13 Nemaldiniet sevi: cilvēku sirdīs nav ne mīlestības, ne centienu pēc garīguma. Tāpēc trūkst pamatu, 

kas apstiprinātu viņu mieru, viņu mājas, viņu darbu vai viņu pielūgsmes veidu Manai Dievišķībai. 

14 Drīz pasaulē iestāsies miers, un, kad tas notiks, jūs, Mana tauta, man pateiksieties, jo domāsiet, ka 

tas ir noticis, pateicoties jūsu garīgās misijas izpildei. Tad es jums teikšu: atveriet acis, šis miers, ko 

pasaule ir sasniegusi, nebūs ilgstošs, jo tas nav patiess. Es to iznīcināšu ar Savu taisnības zobenu, tāpat kā 

iznīcinu visu, kas ir viltus. Miers, par kuru es jums runāju, būs šķietams, jo tā pamatā būs savstarpējas 

bailes. Patiess miers nevar nākt no negodīgām sirdīm, tas nāks vēlāk; tas nāks no Debesu Valstības uz 

cilvēku sirdīm. 
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15 Ja vēlaties pasludināt pasaulei pravietojumus, varat to darīt. Nebrīnieties, jo es jūs nemaldinu. Ja 

jūs gribat saviem līdzcilvēkiem teikt, ka miers, ko tautas drīzumā nodibinās, nav patiess, jūs nekļūdīsieties, 

jo es nevaru kļūdīties. Drīz jūs pieredzēsiet to, ko Es jums pasludinu 1944. gadā. Karš, ambiciozas 

materiālās tieksmes beigsies, bet vēlāk sāksies reliģiju, doktrīnu, ideoloģiju un filozofiju "kari". Šī garīgās 

cīņas cīņa palīdzēs atrast patiesības ceļu. 

16 Tam ir jānotiek, lai cilvēce atvērtu acis, atmaskotu viltus dievus un salauztu verdzības važas. 

17 Kad šī cīņa beigsies, kad atgriezīsies miers un tie, kas pazemīgi lūdzas, iedziļināsies sevī un 

nožēlos grēkus, jūs redzēsiet, ka no viņu sirdīm kā ziedu smarža pacelsies upuris, un tas būs veltīts 

vienīgajam Dievam. 

18 Es darīšu tā, ka šī pasaule, atbrīvota no tās raizēm, atkal celsies augšām; Es arī darīšu tā, ka no 

nāves celsies dzīvība. No naida es izlauzšu samierināšanās augļus un no muļķības - saprāta augļus. 

19 Līdz tam turpiniet pieaugt gan skaita, gan zināšanu un tikumu ziņā. Es dodu jums ieročus, lai jūs 

varētu stingri stāvēt un virzīties uz priekšu. 

20 Šis zemes stūrītis, kurā jūs dzīvojat, ir labvēlīgs jūsu misijai. Tā ir līdzīga Izraēla tautas "apsolītajai 

zemei" Pirmajā Laikā. Bet nelepojieties ar zemes bagātībām, jo jums jāatceras, ka Jeruzalemes pilsētu tās 

ienaidnieki sagrāva līdz pamatiem un ka pat Salamana templis tika nopostīts. 

21 Jūsu zeme ir līdzīga tai, kas tika dota Israēla tautai. Taču ne tā bija Gara dzimtene, ne arī šī ir Otrā 

Jeruzaleme, jo garīgā pilsēta nav no šīs pasaules. 

22 Turpiniet būt viesmīlīgi kā Ābrahāms. Sagatavojieties tā, lai svešinieks varētu apsēsties pie jūsu 

galda un atpūsties zem jūsu jumta. Nesiet savās rokās Manu mīlestības balzāmu, lai jūs varētu dziedināt 

slimos, dot viņiem sajust Manu mierinājumu un atgūt veselību. Jūs esat tauta, uz kuru visos laikos ir 

runājis dzīvais un neredzamais Dievs, bet arī tauta, kas vienmēr ir ļāvusi sevi ietekmēt citu tautu 

elkdievībai. 

23 Tagad Es esmu nācis, lai atbrīvotu jūs no fanātisma un māņticības, lai atgādinātu jums par jūsu 

Tēva garīgo godināšanu, lai tad, kad tautas pievērsīs savu skatienu šai tautai un pietuvosies lieli ļaužu pūļi, 

tās būtu pārsteigtas, ka jūsu vidū atrod morāli, tikumu un garīgumu. 

24 Ņemiet līdzi savā garā šo mācību, ko Es jums esmu devis, lai tā jums kalpotu jūsu sagatavošanai. 

25 Neviens neiebilst pret domu, ka uz šīs planētas būs jāatgriežas citā ķermenī, un neuzskata, ka 

reinkarnācija ir sods dvēselei. Visām dvēselēm, kurām ir lemts dzīvot uz zemes, ir bijis jāiziet cauri 

reinkarnācijas likumam, lai tās varētu sasniegt augstāku attīstību un izpildīt uzdevumu, ko Es tām esmu 

uzticējis. 

26 Ne tikai mazāk attīstītajām dvēselēm ir jāinkarnējas atkal un atkal, bet arī augsti attīstītās dvēseles 

atgriežas atkal un atkal, līdz tās ir pabeigušas savu darbu. 

27 Elija ir dižākais no praviešiem, kas bija nācis uz zemes, bet, neskatoties uz lielajiem darbiem, ko 

viņš paveica, un lieliskajiem pierādījumiem, ko viņš sniedza (ka Dievs eksistē), viņam bija jāatgriežas šajā 

pasaulē citā laikā, citā ķermenī un ar citu vārdu. 

28 Šis mīlestības un taisnīguma likums cilvēkiem ilgi nebija zināms, jo, ja viņi to būtu zinājuši agrāk, 

viņi būtu varējuši nonākt apjukumā. Tomēr Tēvs jums deva dažas atklāsmes un dažas zīmes, kas bija 

gaisma pirms šī laika, lai izskaidrotu visus noslēpumus. 

29 Jūsu dvēseles pagātne ar tās dažādajām eksistencēm uz zemes jums ir aizliegta. Es jums atklāju 

patiesību par reinkarnāciju tikai tāpēc, ka tā jums dos reālāku priekšstatu par Dievišķo žēlastību un 

taisnīgumu un negodīgajos, grēciniekos, tajos, kas bezjēdzīgi iznieko dzīvi, raisīs cerību uz jaunu iespēju, 

kurā viņi varēs labot savas kļūdas. 

30 Ar šo atklāsmi uz visiem laikiem tiek iznīcināta doma par mūžīgo nāvi vai mūžīgo nolādēšanu, un 

gan dvēsele, gan cilvēka sirds līksmo un slavē dievišķo labestību, tiklīdz tā ir sapratusi šo patiesību. 

31 Agrākos laikos tas jums netika atklāts, jo jūs nebijāt pietiekami nobrieduši, lai to saprastu; un, ja 

tagad jūs to esat uzzinājuši, bet jums vēl nav skaidrāka priekšstata par to, kas jūs agrāk bijāt, tas ir vēl 

viens pierādījums tam, ka jūs vēl neesat tālu attīstījušies. 

32 Kad cilvēki mīl un prot cits citam piedot, kad viņu sirdīs valda pazemība un viņi ir panākuši, ka 

gars uzvar matēriju, tad ne miesa, ne pasaule, ne kaislības vairs nebūs tas biezais plīvurs, kas neļauj 

saskatīt ceļu aiz sevis vai priekšā. Gluži pretēji, "miesa", kas, sekojot Manai mācībai, kļūs kā kalps - 

paklausīga sirdsapziņas norādījumiem - pretstatā tam, kas tā ir šodien: šķērslis, lamatas, aizsegs gara acīm. 
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33 Pašlaik jūs brīnāties, kad piedzīvojat redzes dāvanas sākumu, kas ļauj jums redzēt kaut ko no 

pagātnes vai kas jums atklāj nākotni, bet es jums droši saku, ka šai garīgajai redzei ir jābūt pastāvīgi 

klātesošai, tāpat kā jūsu fizisko acu redzei dzīves laikā uz zemes. 

34 Lai jūs varētu sasniegt šos augstumus un jūsu dvēsele, novācot sevī visus iepriekšējās pieredzes 

augļus, varētu atbrīvoties, priecāties un celt sevi savā būtībā, ir nepieciešams mazliet ilgāk iet pa Manu 

ceļu. 

35 Padomā: ja tavā dvēselē jau ir daudz gaismas, tad tavā sirdī vajadzētu būt daudz miera. 

36 Neieklausieties tajos, kas vēlas jūs iebiedēt, jo jūs pētāt to, kas saistīts ar garu, jo tie ir tie, kas 

vēlas turpināt snaust nezināšanas miegā. 

37 Daudzām savas materiālās dzīves daļām jūs esat piešķīruši lielāku nozīmi nekā tam, kas attiecas uz 

jūsu dvēseli, un tāpēc esat radījuši apvērstu un nebūtisku pasauli. Bet ir pienākusi stunda, kad jūs sāksiet 

aktīvi interesēties par to, kas ir būtisks jūsu eksistencei, un, kad tas notiks, jūs piešķirsiet dzīvību un 

patiesu skaistumu savai eksistencei. 

38 Bet man jums jāsaka: pat ja dzīve šajā pasaulē sasniegs tikuma un taisnības augstumus, jūs 

neatradīsiet šeit savas ideālās mājas. Jūsu ceļš caur šo zemes ieleju ir īslaicīgs, tas kalpo jums tikai kā 

tīģelis, skola, mācību grāmata, lai sasniegtu jūsu dvēseles augšupejošu evolūciju. 

39 Jūsu Tēva namā ir citas, augstākas mājas, kuras Es jums esmu sagatavojis, lai tajās dzīvotu. 

40 Svētīgi tie, kas, pārdomādami šos vārdus, tiem tic un sakārto savu dzīvi savas dvēseles labā, jo viņi 

no tiem gūs augļus mūžībā. 

41 Mīļotie ļaudis, jūs droši varat teikt, ka viss, kas noticis šajā pasaulē, jums tika paziņots vai pareģots 

jau iepriekšējos laikos. 

42 Tas Vārds, ko cilvēks dzirdēja caur Manu praviešu muti, bija Mana balss. Viņi nerunāja ar savu 

nodomu, bet gan dievišķās gribas vadīti. 

43 Savu pareizu pareģojumu, paziņojumu un apsolījumu skaidrojumu Es jums dodu tad, kad jūs 

piedzīvojat, ka Mani vārdi īstajā laikā piepildās. 

44 Cik daudz un dažādu interpretāciju jūs esat devuši dievišķajām atklāsmēm! Jūs atpazīstat patiesību 

tikai tad, kad Es ļauju Savam Vārdam piepildīties. Daudzi no pravietojumiem jau ir piepildījušies, citi 

pašlaik notiek jūsu acu priekšā, bet citi vēl gaida savu laiku. 

45 Es joprojām mācu un sūtu jaunus praviešus, ar kuru starpniecību Es jums atklāju lielus brīnumus, 

un tajā pašā laikā viņi jums pasludinās to, kas jums tika norādīts pagātnē, klātbūtni vai tuvumu. 

46 Vecos pravietojumus apstiprinās jaunie pravieši. Ikviens, kurš jūt sevī šo dāvanu, lūdzieties, 

vērojiet un sagatavojieties runāt tikai patiesību. Tātad, ja jūs to darīsiet, redzēsiet, ka daži apstiprinās to, ko 

citi paziņojuši. Tieši tā notika, kad pagātnes pravieši pildīja savu misiju, lai gan daži nāca vienā laikmetā, 

bet citi - citā. 

47 Neuztraucieties, ja reizēm nesaprotat, ko saņemat caur iedvesmu vai ko runā jūsu lūpas. Pat senie 

pravieši bieži vien nespēja saprast, ko viņu mutes runā. 

48 Es izliešu Savu gaismu uz tiem, kas pieņems jūsu liecību, un īstajā laikā Es piepildīšu katru jūsu 

pareģojumu. Bēdas tiem, kas nerunā patiesību, jo arī viņi savā laikā tiks atklāti. Tad viņi neatradīs neko ne 

savā miesā, ne garā, ar ko nomazgāt savu kaunu un samaksāt parādu. 

49 Kas būs viltus praviešu tiesnesis? Patiesība, jo tā ir gaisma, kas caur sirdsapziņu sasniedz sirdis. 

50 Patiesība vienmēr tiecas pēc tīrām sirdīm, lai varētu sevi atklāt. Attīriet savu, lai tas būtu gaisma 

Manas tautas vārdos, domās un darbos. 

51 Ar mīlestības atslēgu, kas man pieder, es atveru jūsu sirdis. Es atklāju, ka tu esi atslābis; es tevi 

pārsteidzu, kad tu savu dzīves ceļu ej lēnā solī. Es nācu, lai jūs saprastu, ka esat Manas Dievišķības 

vēstneši. To jums saka Tēva Vārds, Tas, kurš Otrajā Laikā kļuva par cilvēku. 

52 Ne tikai vienu reizi, bet vairākas reizes un dažādos veidos Es pasludināju un apsolīju saviem 

mācekļiem, ka atkal atnākšu. Es viņiem pareģoju laikus, kas pasludinās manu atnākšanu: Pazīmes dabā, 

notikumi cilvēcē, pasaules kari, grēks augstākajā attīstības līmenī. Bet, lai pasaule netiktu maldināta, 

gaidot mani atkal kā cilvēku, es viņiem darīju zināmu, ka Kristus nāks "uz mākoņa", tas ir, Garā. 

53 Šis solījums ir izpildīts. Šeit ir Skolotājs Garā, kas runā uz pasauli. Šeit ir miera un gaismas 

valstības Kungs, kas veido neizmērojami lielu šķirstu, kurā cilvēki var rast patvērumu un glābt sevi tāpat 

kā Pirmajā Laikā, kad Noa izveidoja šķirstu, lai glābtu cilvēku dzimumu. 
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54 Jūsu progresa un neatlaidības labad Manā Mācībā Es jums pavisam vienkārši atklāsim daudzu 

noslēpumu saturu. Dzīvības Grāmata, kas apzīmogota ar septiņiem zīmogiem, jums ir inkognito, jo sestais 

zīmogs tagad ir noņemts, un tās saturs ir tas, kas izgaismo jūsu laiku. Viss jums ir bijis noslēpums, un es 

nevēlos, lai tas tā būtu arī turpmāk. Es jau esmu jums teicis, ka septiņi zīmogi ir septiņas Dievišķās 

Atklāsmes, ko Es esmu devis cilvēkiem, no kurām jūs pašlaik saņemat sesto, bet jums vēl trūkst septītās. 

55 Jūs zināt, ka Roka Rojass nodibināja septiņas kopienas, kurām viņš deva zīmogu nosaukumus, un 

simboliski sestā no tām bija kā auglīgs koks, kas vairoja savus zarus. Jūs arī zināt, ka 1866. gadā sākās 

jauna ēra. Bet jūs vēl nezināt, kā sakārtot savas idejas. Daži ir gribējuši izprast šīs mācības, taču viņu 

interpretācija ir bijusi kļūdaina, jo tā ierobežo un ietver mūžīgo un dievišķo cilvēciskā un materiālā. Bet, 

pirms šī novirze izplatīsies, Es izkliedēšu cilvēces tumsu ar Savu atklāsmju gaismu. 

56 Es esmu sagatavojis šo zemes pleķīti, pa kuru jūs staigājat, lai Mana Dievišķā Gaisma varētu 

nolaisties pār tās iedzīvotājiem šajā laikā. Šeit Es jums esmu atgādinājis Dievišķo Likumu, ko Es kā Tēvs 

mācīju jums Pirmajā Ērā. Šeit Es jums esmu atkārtojis Savu Vārdu, kas jums dots kā Jēzum, patieso Gara 

Dziesmu, un Es jums esmu atnesis Patiesības Gaismu, kas noskaidro katru noslēpumu un izskaidro katru 

nesaprasto mācību. 

57 Es atjaunosim Savu templi, templi bez sienām un torņiem, jo tas atrodas cilvēces sirdī. Bābeles 

tornis joprojām šķeļ cilvēci, bet tā pamati cilvēku sirdīs tiks iznīcināti. Arī elkdievība un reliģiskais 

fanātisms ir uzcēluši savus augstos torņus, taču tie ir vāji un tiem nāksies sabrukt. Patiesi Es jums saku: 

Mani likumi - gan dievišķie, gan cilvēciskie - ir svēti, un tie paši tiesās pasauli. Cilvēce neuzskata sevi par 

elku pielūdzēju, bet patiesi, es jums saku, tā joprojām pielūdz zelta teļu. 

58 Es esmu Gars, Es esmu Dievišķība un Gaisma. Pamodieties, atveriet acis, ieraudziet Mani un 

sadzirdiet Manu balsi. Savienojums, kas jums šodien ir no Mana Gara ar cilvēka starpniecību, nav 

vispilnīgākais, un tāpēc sāksies laiks, kad sāksies saziņa starp gariem, kad jūs dzirdēsiet sava Tēva balsi. 

59 Tajā Otrajā Laikā Es satiku aklo un dāvāju viņam redzi, klibajam liku atkal staigāt, mirušos 

uzmodināju. Tagad pasaulē es redzu vēl lielāku postu, jo redzu tūkstošiem aklu, kurlu, trūcīgu un garā 

mirušo. Lai gan Es nāku pie jums ar taisnīgumu, Es nāku pie jums arī mīlestības pilns, jo Es nekad 

nepārstāju jūs uzskatīt par Saviem bērniem un vienmēr uzskatīšu jūs par maziem bērniem. 

60 Cilvēki, vai jūs sekosiet Man pa ceļu, ko Es jums jau sen esmu iezīmējis ar Saviem darbiem un 

Savu piemēru? Tā ir taisnība, ka uz tās ir upuru taka, bet tās galā atrodas "Apsolītā zeme". Pat šajā laikā Es 

jūs neapžilbināsim ar viltus cilvēciskās bagātības spožumu. Tavs Skolotājs tev parādīs tikai tikumības 

krāšņumu. "Mana valstība nav no šīs pasaules," Es jums teicu - no šīs pasaules, kurā valda izšķērdība, 

egoisms un meli. Jo patiesi, es jums saku, es valdīju pilnībā. 

61 Pēdējais ķēdes posms, ko veidos 144 000 iezīmēto, saņems dievišķo zīmi uz sava gara 1950. gadā. 

No viņiem nācijās nāks vēstneši, pravieši, mācekļi, kas ar savām pamācībām, lūgšanām un piemēru nesīs 

cilvēcei jaunas dzīves sēklu. 

62 Šis Vārds, ko jūs pašlaik dzirdat, beigsies, un beigsies arī svētlaime, ko šodien izjūtat, klausoties. 

Ja jūs joprojām vēlaties garīgi baudīt Manu klātbūtni, kā to darāt tagad, pietiek, ja iegremdēsieties un 

lūgšanā lūgsiet Manu mīlestību. 

63 Nedomājiet, ka Es neesmu klāt, jo jūs vairs nedzirdēsiet Mani caur šiem balss nesējiem, un tad jūs 

nedrīkstat zaudēt bijību un sagatavotību, kas jums ir šodien, kad dzirdat Manu Vārdu. Apzinieties, ka Es 

sekosim jums, lai kur jūs dotos, ka Es skatīšos uz jūsu darbu Savos vīna dārzos un konsultēšos ar jūsu 

sirdsapziņu par katru jūsu soli. 

64 Es jūs tam gatavoju, jo zinu, ka pēc šī sagatavošanās laika celsies viltus balss nesēji un sludinās, ka 

Skolotājs turpina dot Savu Vārdu šādā formā, un Es gribu, lai jūs atbrīvotos no šī apjukuma, ko radīs tie, 

kuri domā, ka ir nomodā, bet patiesībā ir aizmiguši, un kuri, domādami, ka kalpo Man, patiesībā kalpo sev. 

65 Es jums paziņoju, ka stunda, kad šī savienība beigsies, būs šīs tautas atklāsmes stunda, jo katrs no 

jums tajā laikā atklās to, ko viņš nesīs savā sirdī kā sēklu un savā garā kā progresu. Tādējādi kļūs redzama 

katra cilvēka tieksme, viņa izpratne, paklausība un garīgā pilnveidošanās. 

66 Es zinu, ka daži apgānos Manus dekrētus un tādēļ apstāsies savā attīstībā un iekritīs maldos, 

tādējādi apturot iesāktās misijas virzību. Bet pēc kāda laika atmiņas par Manu Vārdu, Manām mācībām un 

Maniem pravietojumiem, kuros Es jūs brīdināju par visu, kam bija jānotiek, atkal pacelsies no gara apziņā 

un liks tiem, kas no tā ir atdalījušies, atgriezties paklausības ceļā. 
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67 Šobrīd neviens nesaka: "Kungs, es neatgriezīšos no Tevis, es Tev neklausīšu." - Nesoliet 

Skolotājam to, ko daudzi no jums nepildīs. 

68 Vērojiet un lūdzieties, atbrīvojiet savu sirdi no materiālisma, attīriet to no savtīgām interesēm un 

kaislībām. Studējiet Manu mācību, lai jūs šajā stundā nebūtu vienaldzīgi un spētu spert nākamo soli ar 

drosmīgu taisnību. 

69 Es nelūdzu jums dot solījumus, es lūdzu jūs pildīt savu misiju. 

70 Glabājiet Manu Vārdu savas sirds noslēpumos, lai rīt jūs nenoliegtu Mani ar saviem darbiem vai 

vārdiem, sakot, ka Es neesmu jums norādījis to, ko jūs ļoti labi zināt, ka Es jums esmu atkārtojis 

neskaitāmas reizes. 

71 Daži sirds dziļumos saka: "Skolotāj, vai mēs spēsim Tevi noliegt, kaut arī Tu esi atnācis, lai mūs 

uzmodinātu patiesai dzīvei?" 

72 Es jums saku, ka jūs vēl nevarat pilnībā uzticēties sev, jo jūsu mīlestība un ticība vēl ir maza. 

73 Jums ir neatlaidīgi jāmācās Mana mācība, lai attīstītos jūsu tikumi, un tad, kad pienāks 

pārbaudījuma stunda, kas jau tuvojas, jums būs klāt Mans Vārds, un jūs ne mirkli nevilcināsieties. 

74 Redziet, mācekļi, ar kādu mīlestību es jūs mudinu sagatavoties. Ja jūs rīt kritīsit, jūs nevarēsiet 

teikt: Kungs mums nebija devis nekādas norādes par Savu aiziešanu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 123 
1 Mans Vārds neizsmeļami līst pār jums. Es esmu Kristus, kas mājoja starp cilvēkiem Otrajā Laikā 

un kas atkal nāk pie jums, lai liecinātu par Sevi, piepildīdams Savu apsolījumu un Savu Vārdu; tajā laikā 

Es ar Saviem darbiem apstiprināju Bauslību, ko Tēvs diktēja Mozum, kurš rīkojās ne pēc savas, ne cilvēku 

gribas, bet pēc Mūžīgā gribas; tādēļ Es jums saku: ja Es neesmu atcēlis to, ko runāja Mozus, tad arī tagad 

neatcelšu to, ko Es jums mācīju Jēzū. 

2 Es esmu ar jums, jo to Es apsolīju un pasludināju Saviem mācekļiem, kad kādā reizē, kad Mani 

aplenca, viņi šādi jautāja Man: "Skolotāj, Tu teici, ka aiziesi, bet pēc tam atgriezīsies. Sakiet, kad tas 

notiks?" Es redzēju, ka viņu vienkāršība un vēlme pēc zināšanām lika viņiem iedziļināties sava Kunga 

slepenajos nodomos. Tomēr Es ar viņiem mīļi runāju: "Patiesi, nav tālu diena, kad Es atgriezīšos pie 

cilvēkiem," liekot viņiem saprast, ka tad Mana Klātbūtne būs Garā, un tajā pašā laikā pasludinot tiem 

zīmes, kas vēstīs par Manu nākamo atnākšanu. Šīs zīmes būs kari, haoss un lielas ciešanas visā zemē. Bet 

patiesi Es jums saku, ka tieši tāda, haosa vidū, bija Mana atnākšana šajā laikā. Šeit Es esmu, jūs, cilvēki, ar 

gaismas un miera vēsti jūsu dvēselei, no kuras Es tagad izveidoju (garīgo) šķirstu, kurā ieies visi ticīgie 

cilvēki, kas vēlas sevi glābt, un kurā cilvēce varēs atrast patvērumu. Šis šķirsts tiks stingri nostiprināts, 

pateicoties to cilvēku ticībai, cerībai un mīlestībai, kuri Man sekos, un tas garīgi līdzināsies šķirstam, kas 

tika uzticēts Noa, kad dabas spēki bija palaisti vaļā. 

3 Kurā laikā jūs dzīvojat? Padomājiet par to un apzinieties, ka Es jums esmu devis Savu mācību trīs 

laikmetos. Pirmā bija bauslība, otrā - mīlestība, bet trešā, kas ir pašreizējā, atbilst gudrībai. 

4 Vienīgais Gars, kas ir Mans, vienmēr ir bijis ar jums. Bet, ja Es to esmu atklājis trīs dažādos 

posmos, tad atcerieties, ka formas, kurās Es izpaužos visā radībā, ir bezgalīgas un tajā pašā laikā pilnīgas. 

5 Pirmajā Laikā jūs iepazināt Tēvu kā Tiesnesi un Likumdevēju. Otrajā Laikā Es padarīju "Savu 

Vārdu" par cilvēku Jēzū, un Viņa Vārds runāja ar dievišķu patiesību. Kristus ir "Vārds", tas pats, kurš 

sacīja cilvēkiem: "Kas pazīst Dēlu, tas pazīst Tēvu." Tagad jūs esat Trešajā Laikā, kurā Es izlieju pār jums 

Savu Gudrību. 

6 Īstenojot Savu apsolījumu, Es esmu atnācis garā, uz simboliskā "mākoņa", ko veido jūsu dvēseles, 

kad tās tiek paceltas pie Manis, un Es būvēju patieso templi cilvēku sirdīs. 

7 Kad dzirdat Mani caur šiem balss nesējiem, nedomājiet, ka Mans Gars iemājojis šajā mazajā un 

netīrajā ķermenī. Es jau esmu jums teicis, ka tas ir jūsu intelekta orgāns, uz kuru nolaižas Manas gaismas 

stars, kas ir dievišķa iedvesma, kas ir gudrība un mīlestība. 

8 Saprotiet šīs komunikācijas brīnumu un apzinieties, ka caur šo neizglītoto būtņu sapratnes 

orgāniem un viņu lūpām nāk Vārds, kas apgaismo nezinošos un 

grēciniekam, lai Viņš viņa sirdī iedibina Dieva cienīgu mājvietu un dod viņam ticības atslēgu, kas atver 

vārtus uz gudrību. 

9 Ar bezgalīgu pacietību Es gaidīju laiku, kad jūsu dvēseles attīstība ļaus jums saprast Manu 

komunikāciju caur balss nesēja prāta orgānu, lai sagatavotos pilnīgai savienībai starp Manu Garu un jūsu 

garu. 

10 Tas ir iemesls, kādēļ balss nesējs izrunā Manu Vārdu, nenogurdinot smadzenes un neaizsmacējot 

rīkli. Jo Es esmu Tas, kas kustinu šīs lūpas, lai Mans aicinājums sasniegtu cilvēkus. Es aicinu viņus 

atpūsties dzīvības koka ēnā un ēst mūžīgās dzīvības augļus. 

11 Atkal Es nesu Savu krustu, jo Man ir jāiet Savs ceļš starp grēkiem, negodu, laulības pārkāpumiem, 

materiālismu, izsmieklu un šaubām, ja ņemat vērā, ka Es daru Sevi zināmu caur radībām, kas ne vienmēr 

prot attīrīt savu prātu un šķīstīt savu sirdi, un ka, no otras puses, Es parādīju Savu izpausmi un Savu Vārdu 

visu ticību un iekšējo stāvokļu cilvēku priekšā. Bet nopelns ir tieši tas, ka no šiem akmeņiem izplūst 

ūdens, kas ir cilvēku savstarpējā uzticība un mīlestība. Tāpēc Es jums saku, ka eju soli pa solim cauri 

pūlim un nesu Savu krustu uz pleciem. 

12 Tas ir laiks, kad dvēsele mostas jaunai dzīvei, gluži kā mazs bērns, kas pamostas raudādams, bet 

viņa raudas ātri vien remdē vecāku glāstu šūpuļdziesma. 

13 Ko jūs darītu, ja jums būtu dzīvība tikai miesā, bet nāve - dvēselē? Kādus Manis cienīgus darbus 

jūs varētu paveikt un kādu nemirstības cerību jūs tad varētu lolot? Cik daudz "mirušo" Es esmu 

uzmodinājis šajā laikā un cik daudz "aklo" ir ieraudzījuši Manu gaismu! 
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14 Pamodieties pilnībā, kļūstiet par Manas gaismas īpašniekiem, bet ne tikai Manas mīlestības dēļ, bet 

arī pateicoties jūsu pūlēm un gribasspēkam. Iedziļinieties mācībās, kas runā uz jums par mūžību; tie ir 

gaismas stari, kas nepieciešami jūsu dvēselei. Starp debesīm un zemi ir saites, kuras grēks un cilvēku 

ļaunums nevar pārraut. Viena no šīm saitēm ir Mana garīgā savienība ar jums. 

15 Mans krusts nav smags, bet jums vienmēr jāapzinās, ka katrs garīgais darbs prasa upuri. Es būšu kā 

nenogurdināms svētceļnieks, kas visur seko taviem soļiem līdz brīdim, kad tu droši nonāksi apsolītajā 

zemē. 

16 Es neesmu jūs apžilbinājis ne ar zelta spīdumu, ne ar liturģisko ceremoniju krāšņumu. 

17 Mana mīlestība ir dāvana, ko Es jums dāvāju, un Mans Vārds ir vislabākais dārgums. Es pazemīgi 

piedāvāju jūsu dvēselei to, ko Es tai esmu sagatavojis, jo "Mana valstība nav no šīs pasaules". 

Pasaule." 

18 Cilvēki, kas Mani klausās, patiesi ir izraēlieši, taču ne pēc rases, bet pēc gara, un Es turpinu sūtīt 

viņus uz zemi, lai viņi būtu kā ķēdes posms starp Manu Garu un cilvēces garu. 

19 Starp šiem garīgajiem ļaudīm ir 144 000 Manis iezīmēto jeb iezīmēto, lai viņi būtu gaisma, kas 

apgaismo lielo ļaužu pulku, kā to darīja Leviju cilts Pirmajā Laikā, kad Izraēla šķērsoja tuksnesi. Jūsu 

grēku nožēla vienlaikus ar grēku nožēlu jūs ir šķīstījusi, un jūsu pazemība ir padarījusi jūs cienīgus. Ejiet 

šķīsti pa pasauli, un Es jums apliecinu, ka jūsu zemes ceļojums ir kā augļus nesošs lietus, lai Mana sēkla 

sadīgtu jūsu līdzcilvēku sirdīs. 

20 Liels būs jūsu darbs, jo cilvēku sirdis ir izkropļotas ļaunuma dēļ. Bet nekas jūs nepārsteigs, jo es 

jūs būšu sagatavojis cīņai. 

21 Tajā brīdī Es pārpludināju jūsu sirdis ar mīlestību un mieru, un jūs jutāties apmierināti un laimīgi. 

22 Es neesmu jums piedāvājis materiālu maizi, un tomēr jūs esat bijuši vienībā ar Manu Garu. 

23 Šodien, kad jūs atceraties Pirmo laikmetu, jūs atceraties, ka trūkuma laikā cilvēki saņēma mannu, 

kas bija barojošs ēdiens, lai ļaužu masas nepazustu. Šodien Mans Vārds jūs baro un atbalsta apmeklējuma 

dienās. Cik bieži jūs gribējāt atkāpties vai bēgt, jo jums trūka ticības. Bet Es esmu licis jums sajust Manu 

Klātbūtni jūsu dzīves tuksneša vidū. 

24 Patiesi Es jums saku: Es vienmēr esmu ar jums visos jūsu pārbaudījumos. 

25 Kam ir ticība, pat ja tā ir maza kā sinepju graudiņš, saglabājiet to un ļaujiet tai augt. Svētīga 

dvēsele, kam ir ticība! Cik daudz ir tādu, kas, nezinādami, ka nes Mani savā būtībā, meklē Mani, 

nezinādami, kā Mani atrast. Cik daudz ir tādu, kas, lai gan Mani apgaismoja, nesaņem iedvesmu, jo viņi 

nav atvēruši savas sirdis, lai baudītu šādu vērtīgu dāvanu. 

26 Izraēla, tu atkal esi Mans vēstnesis. Es biju apsolījis atgriezties, un šeit Mans Vārds ir piepildījies. 

Es jums pasludināju Savu atgriešanos eņģeļu vidū un uz mākoņa. Bet, ja jūs protat pareizi saprast un 

interpretēt, jūs drīz uzzināsiet, kas ir tie eņģeļi, par kuriem Es jums runāju, un kas ir tas mākonis, par kuru 

Es jums paziņoju. 

27 Elija sagatavoja jūsu prātus, sakot: "Esiet gatavi, jo Skolotāja atnākšana ir tuvu, un kopā ar Viņu 

jūs piedzīvosiet brīnumus, garīgu godību un izšķirošus notikumus visumā." Taču tikai neliela daļa cilvēces 

gaidīja šo pravietojumu piepildīšanos, domājot, vai Tā Kunga klātbūtne jau ir nenovēršama, jo zīmes jau 

bija piepildījušās. 

28 Tad, kad Mans Gars bija klāt, lai atklātu Sevi Trešajā Laikā, Es aicināju vienu pēc otra, lai 

apstiprinātu jūsu ticību, ka šis ir Manas Atgriešanās laiks, un mudinātu jūs censties garīgi pacelties uz 

augšu, līdz sasniegsiet garīgu vienotību ar Mani. 

29 Bet, ja jūsu līdzcilvēki jūs nosodīs, jo jūs Mani klausāties un sekojat Man, ja jūs tiksiet apmeloti, 

nebaidieties. Aizveriet ausis runām un bezjēdzīgiem vārdiem. Negaidiet, ka pasaulē jūs sapratīs. Vienīgais, 

kas var apmierināt jūsu ilgas pēc gudrības, miera un mīlestības, esmu Es. Bet, lai to panāktu, jums ir 

jāpadodas Man, un Es jums dāvāšu mieru un veselību. 

30 Lūdzieties vairāk ar garu nekā ar miesu, jo, lai iemantotu pestīšanu, nepietiek ar vienu lūgšanas 

brīdi vai mīlestības dienu, bet ir vajadzīga neatlaidīga dzīve, pacietība, dāsni darbi un sekošana Maniem 

baušļiem. Tāpēc esmu tev devis lieliskas spējas, kā arī empātiju. 

31 Mans darbs ir kā glābšanas šķirsts, kas aicina visus ienākt. Ikviens, kas pilda Manus baušļus, 

nepazudīs. Ja jūs ļausieties Mana Vārda vadībai, jūs tiksiet glābti. 
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32 Šī sēkla, ko Es esmu atnesis sirdīs, nesīs augļus un sniegs barību cilvēcei. Bet es jums saku, ka 

jums ir jāturpina, lai tie darbi, kas vēl nav uzziedējuši, varētu uzplaukt. Jo visam, kas ir radies mīlestībā un 

ticībā, ir tendence augt. Ticība, mīlestība un labā griba nesīs daudzkārtīgus augļus. 

33 Es vēlos, lai stiprie palīdzētu vājajiem, veselie dāvātu veselību, lai jūs dalītos ar saviem brāļiem un 

māsām savos dāvanu augļos un lai jūs šajā piepildījumā sajustu, kā jūsu dvēsele progresē un cik laimīga tā 

ir, kad tā praktizē labdarību. 

34 Kad Mans Vārds caur balss nesējiem beigsies, jūs, Mani strādnieki, piedāvāsiet Manu Vārdu. Bet 

cik ļoti jums ir jāsagatavojas, lai saņemtu Manu iedvesmu! Tas laiks, ko jūs esat ieraudzījuši tālu, jau 

tuvojas. Tāpēc neuzskatiet Manus vārdus par maziem, lai cik vienkārši un pazemīgi tie būtu. Katram no 

viņiem piemīt dievišķs spēks un spēja mierināt un dziedināt daudzas sirdis. Šis spēks nāks kā spoža 

gaisma visiem tiem, kas nav sapratuši eksistences jēgu un no savas dzīves cīņas ir gaidījuši rezultātu, ko 

viņi nav saņēmuši, jo Es viņus sūtīju strādāt viņu dvēseles, nevis miesas labā. Viņiem Mans vienkāršais un 

maigais Vārds dos mieru un ļaus viņiem atpūsties. 

35 Lūdzieties par tautām, kurām nav Mana Vārda. Lūdzieties par tautām, kas cieš no kara rūgtuma; 

lūdzieties par tiem, kam nav garīgā miera mājvietu - pat par neaizsargātām sievietēm, par vīriešiem, kas 

nežēlīgi tiek ievilkti karā. Lūdzieties, smaga ir stunda, kuru jūs pārdzīvojat, un tikai jūsu vienotība jūs 

izglābs. 

36 Jūs esat iegājuši pēdējo laiku laikā, un, tiem progresējot, cilvēce sapratīs, kā dievišķais sods 

apgrūtina to un liek cilvēkiem rūpīgi pārbaudīt visus savus darbus. Taču tiesa nesagraus cilvēku, gluži 

otrādi, tā viņu izglābs. Un tad jūs visi nāksiet pie Manis tīri un bez vainas kā būtnes, kas ir izpildījušas tām 

uzticēto misiju. Tikai mīlestības praktizēšana, kā to rāda Mana mācība, dos jums tiesības uz augstāko 

labumu, kas ir gara miers. 

37 Marijai, mīlošajai Aizstāvējai, kas jūs sargā, es esmu sacījusi: "Gaidiet pacietīgi, jo cilvēki drīz 

vien izvēlēsies atjaunotnes ceļu un pievērsīs savas domas jums. 

38 Jūs, ļaudis, kas nācāt uzklausīt Manu Vārdu, neļaujiet sevi mulsināt korupcijai, kas valda šajā 

pasaulē. Kad redzat, ka cilvēku ideāls ir cilvēciskā megalomānija, izšķērdība un jutekļiem glaimojošas 

baudas, jums vajadzētu savās sirdīs iedegt ilgas pēc garīga pacēluma. 

39 Es jūs iedvesmošu; šim nolūkam Es esmu izvēlējies šīs pazemīgās vietas, no kurām Es jūs aicinu, 

lai sagatavotu jūs kā sēklu, kas, dīgstot Manos laukos un vairojoties, spēs apkarot ļaunumu, kas valda virs 

zemes. 

40 Misija, ko es jums uzticu, ir mīlestības misija. Bet neuzskatiet sevi par šķīstākajiem uz zemes, jo 

Es jūs esmu aicinājis. Atcerieties, ka jums vēl ir tālu līdz atbrīvošanai no grēka. Taču nejūtieties mazāk 

mīlēti, jo daudzos gadījumos Mani dedzīgākie mācekļi ir nākuši no vislielāko grēcinieku vidus. 

41 Šiem jūs piederat, un tiem Es tagad saku: ejiet soli pa solim pa mīlestības ceļu, vienmēr paļaujoties 

uz Mani, bet vienmēr dzīvojiet modri, jo jebkurā brīdī jūsu būtībā var atklāties miesas vājības, ar kurām 

jums ir jācīnās, līdz esat attīrījuši savu miesu un atbrīvojuši savu dvēseli. 

42 Patiesi, Es jums saku, ka, jums mainoties, Es jums arvien vairāk un vairāk atklāšu visas garīgās 

dāvanas, kas jums piemīt. Tāpēc neatmetiet pārbaudījumus, ko Es jums sūtu dienu pēc dienas, jo tie ir 

kalti, kas veido un nogludina jūsu dvēseles. Apzinieties, ka pēc pārbaudījuma jūs atkal celsieties ar lielāku 

stingrību un lielāku paļāvību uz Mani un uz sevi. Kas notiktu ar karavīriem, kuri cīnās par jebkuru mērķi, 

ja viņi vispirms nesagatavotu sevi cīņai? Kas tad būtu ar Maniem karavīriem, ja viņi nezinātu kārdinājumu 

lamatas, lai tos noraidītu? Viņi būtu vāji, viņi vaimanātu pie pirmajām grūtībām un atkāptos pie katra 

trieciena. 

43 Redzi, mācekļi, jau tuvojas 1950. gads, kad Es vairs nerunāšu ar jums kā tagad. Tādēļ Es jums 

pasludinu, ka tie ļaužu pūļi, kas Mani klausīsies pēdējās dienās, būs ļoti lieli, un tādēļ daudzi cilvēki arī 

uzzinās šo vēsti. 

44 Pasaulē cilvēks piedzīvos, ka Kristus ir no jauna ieradies cilvēces vidū - vairs ne kā cilvēks, bet 

garā, un sapratīs, ka Man ir jauns veidols, lai atklātu Sevi katrā laikmetā. 

45 Izpratne: Ja toreiz Es atnācu, lai sniegtu nopelnus jūsu pestīšanai, tad tagad tie būs jūsu nopelni, 

kas glābs jūs un ar kuru palīdzību jūs glābsiet savus līdzcilvēkus. Mācekļi, jūs, kam bija Skolotājs, kurš jūs 

mācīja ar tik lielu mīlestību, - vai jūs domājat, ka Mana upurējošā nāve kā cilvēkam bija veltīga un 

veltīgas bija arī izlietās asinis? Patiesi es jums saku - Nē! Jo Dieva Jēra asinis, kas simbolizē Dievišķo 
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Mīlestību, joprojām ir svaigas katras dvēseles sirdsapziņā. Toreiz, kad pūļi Mani veda uz Golgātu, Es nesu 

krustu; šodien ikviens, kas Mani mīl un pazemīgi seko Man, nesīs krustu, un Es viņam būšu atbalsts 

bēdīgajā ceļā, sūtot eņģeļus sargus, lai nāves stundā dotu viņam gaismu un garīgu spēku. 

46 Ja jūs domājat, ka šajā laikā, kad Es jums ļāvu dzirdēt Savu Vārdu, Es Savu Klātbūtni jūtama 

rietumos, nevis austrumos, tad nemulsiniet sevi, jo Es nemeklēju konkrētus zemes punktus, bet gan 

dvēseles. 

47 Ja jums šķiet, ka Mans Vārds nav izsmalcināts, tad saprotiet, ka tas ir pazemības, vienkāršības 

Skolotājs, kas runā, un, ja jūs iedziļināsieties šīs mācības būtībā, jūs drīz vien tajā atklāsiet patiesu 

gudrību. 

48 Jūs vēl esat maz sagatavoti un vēl neesat cīņas virsotnē, jo lielais dienas darbs sāksies tikai 1950. 

gada beigās, un jūs nevarat zināt, kad tas beigsies. Tie, kas kritīs kaujā, dzirdēs Manu balsi, kas tiem sacīs: 

Jūsu dvēsele nav kritusi, jūs esat garīgi augšāmcēlušies, un, ja par savu upuri neesat saņēmuši godus uz 

zemes, neuztraucieties, jo Mana Valstība jūs gaida, lai no tās jūs varētu redzēt, kā jūsu bērni un mācekļi 

turpina jūsu darbu. 

49 Šiem ļaudīm pretī stāsies pagāni un farizeji, lai viņus apturētu, bet tie paši pakļausies patiesības, 

taisnīguma un mīlestības priekšā, kas izriet no Maniem vārdiem. Turieties, mīļie mācekļi, jo, kad ļaužu 

pūļi nonāks pie Apsolītās zemes vārtiem, tie atvērsies kā sagaidīšanas zīme Manai tautai, kas triumfāli 

sasniegs mūžības sliekšņus. 

50 Cik skaista ir cīņa, kas sagaida Manus karavīrus, cik nozīmīga un cēla! 

51 Jūs, Mani klausītāji, nevarat mesties šajā cīņā, jo joprojām jūtaties vāji, tomēr Es zinu, kā atrast 

jūsu vidū sēklu, kas nesīs Labo Vēsti visām zemes tautām. Nebīstieties, es neprasu no jums neko 

neiespējamu un nevedu jūs uz nāvi. Es pavadīšu katru soli tam, kurš iet savu ceļu Manā vārdā, un, ja viņa 

ticība būs liela, viņš atklās savā dvēselē nepārvaramus spēkus. Bet tas, kas Mani noliedz bailēs kā Pēteris 

vai šaubās par Mani ticības trūkuma dēļ kā Toms, būs nožēlojamāks par visvājāko, viņš jutīsies neveikls 

un trūcīgs, viņam būs jāaizver lūpas un jāslēpj rokas, jo viņš būs aizmirsis, ka ir pilns dāvanu, un viņš pat 

noliegs, ka ir Mani klausījies. 

52 Nejūtieties labāki par citiem, jo jums ir dota žēlastība dzirdēt Mani šajā laikā. Bet jūs noteikti 

zināsiet, ka šis Vārds, ko esat saņēmuši, ir Trešā Derība, ko Es esmu novēlēja jūsu garam, un ka līdz šim 

pasaulē bija zināmas tikai pirmās divas šīs Grāmatas daļas - pirmā daļa, kas tika atklāta caur Mozu un 

praviešiem, un otrā daļa, ko Es jums devu caur Jēzu. Bet jums nepiederēja trešā daļa, kas ir tas, ko Mans 

Gars jums ir sūtījis šajā laikā. 

53 Tie ir trīs testamenti, kas kopā veido bauslību, mīlestību, gudrību un mūžīgo dzīvi. 

54 Es redzu, ka daudzi no jums ilgojas pēc miera un pacēluma un izsaka vēlmi pēc dzīves garīguma 

un mīlestības; šī vēlme drīz kļūs par saucienu pēc garīgās atbrīvošanās visā cilvēcē. 

55 Tāpēc ikreiz, kad dzirdat Mani pasludinot miera valstības iedibināšanu jūsu pasaulē, jūs dedzīgi 

jautājat: Kad šie pravietojumi piepildīsies, Mācītāj? Kad visi cilvēki beidzot dzīvos morāli un tikumīgi? 

Kad mēs redzēsim savstarpēju cieņu starp vecākiem un bērniem un starp laulātajiem? Kad mēs atkal 

redzēsim nevainību bērnos, šķīstību jaunavās, taisnību cilvēkos, godīgumu vecajos, taisnīgumu tiesnešos, 

augstsirdību valdniekos, vārdu sakot, mīlestību starp cilvēkiem? 

56 Es svētīju jūs, jo jūs sākat ilgoties pēc visa, kas ir labs, skaists un patiess. Bet es jums saku: ja 

vēlaties, lai laiks līdz šīs valstības atnākšanai saīsinātos, jums ir jāseko līdzi, jālūdz un jācīnās. Šai cīņai Es 

gribu jūs apbruņot ar miesu un dvēseli, jo, ja Es neiebilstu pret to, ko esmu atklājis citos laikos, tad Man 

jums arī jāsaka, ka Es neesmu pret dabas likumiem. Es nesu jums Savu mīlestību, lai jūs varētu sasniegt 

harmoniju ar visu, kas jūs ieskauj. 

57 Saprotiet, ka Mans Likums neatbalsta bezjēdzību, netikumus, ļaunprātību un pārmērības gan 

fiziskajā, gan garīgajā sfērā. Tāpēc Es jums vienmēr saku, lai jūs iegrimtu Bauslības apcerē, lai jūs nekļūtu 

par kļūdu, kaislību vai fanātisma upuriem. 

58 Jūs esat akmeņkmeņi, ar kuru palīdzību Es būvēšu garīguma templi, kurā Es Sevi atspirdzināšu un 

kurā jūs saņemsiet mūžīgās dzīves maizi. 

59 Izpildiet Manus likumus uz zemes, un jums nebūs iemesla baidīties no ierašanās aizsaulē. Tāpat kā 

jūs redzējāt dienas gaismu, kad ieradāties, un tāpat kā uz zemes jutāt savu vecāku klātbūtni, tāpat jūs 

jutīsiet sava Kunga klātbūtni "ielejā", kas gaida jūsu atgriešanos. Un, kad jūs būsiet nonākuši pie Maniem 
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krūtīm, jūs dzirdēsiet Manu balsi, kas jums sacīs: Mīļotie bērni, šeit ir jūsu Tēvs. Skatieties uz Mani, 

atzīstiet Mani, mīliet Mani un tad apceriet radību, jo Es gribu, lai jūs zinātu, ka tas, kas ir Mans, ir arī jūsu. 

60 Mācekļi, lai ieietu Manā Valstībā, jums ir jāiziet garīgās kāpnes, kas ir ceļš, apdzīvojot vienu 

mājvietu šodien un citu rīt, līdz nonākat pie pilnīgā gara. Atcerieties to, ko Es jums teicu Otrajā Laikā: 

"Mana Tēva namā ir daudz mājokļu." 

61 Tad lūdzieties un atjaunojiet sevi, lai ciešanas tiktu aizvāktas no jūsu vidus, un tad, kad būsiet brīvi 

no to nastas, veltiet sevi dvēseles darbam, kas ir censties morāli uzlabot savu dzīvi, darot labu un ar 

mīlestību sējot ceļu saviem līdzcilvēkiem. 

62 Svētīgi tie, kas labos savus ceļus no mīlestības pret Mani un lai rādītu labu piemēru citiem, jo viņi 

nemainīgi staigās pa ceļu, ko Es viņiem esmu sagatavojis. 

63 Jūs, kas zināt, ka Israēls pagātnē bija citu tautu gūstā un ka Es biju apžēlojies par to un sūtīju tai 

atbrīvotāju, esat tie paši, kas tagad no sirds saucat, lai Es jūs izglābtu no verdzības, kurā jūs ciešat. Jūs 

bailīgi lūdzat Mani atbrīvot jūs no visa, kas jūs vajā, apdraud un moka. Uz to visu Es jums saku to pašu, 

ko reiz jums sacīju: "No kā tam ir jābaidās, kas ir pie Manis?" Neatkāpieties no Manis, un jūs vienmēr un 

visur jutīsieties droši. Ja jūs baidāties, tad vai nu neesat uz pareizā ceļa, bet, ja esat, tad esat kļuvuši vāji 

savā ticībā. 

64 Jums vajadzētu veltīt savu dzīvi mīlestībai, kalpošanai un labā darīšanai, lai visi jūsu darbi būtu 

vērsti uz cēlu mērķi - gan cilvēciskajā, gan garīgajā sfērā. 

65 Nevienā neredziet ienaidnieku, visos cilvēkos saskatiet savus brāļus un māsas, tā ir jūsu misija. Ja 

jūs līdz galam izturēsiet, tad uz zemes valdīs taisnīgums un mīlestība, un tas jums dos mieru un drošību, 

pēc kuras tik ļoti ilgojaties. 

66 Vai jūs domājat, ka man trūkst līdzjūtības vai ka es nejūtu jūsu ciešanas? No kurienes jums rodas 

doma, ka es vienus paaugstinu, bet citus pazemoju? 

67 Dzīve ir cīņa, bet nekad nesauciet savus līdzcilvēkus par ienaidniekiem un nekādā gadījumā 

nelūdziet, lai Es iztukšoju Savu taisnību pret jūsu apspiedējiem. Lūdzieties par visiem, un jūsu lūgšana būs 

gaisma un miers, kas minūti pēc minūtes izplatīsies pa zemes virsmu. 

68 Ņemiet piemēru, ko Israēla tauta deva, šķērsojot tuksnesi, garīgajā nozīmē, lai Mana jaunā tauta 

šajā laikā to īstenotu praksē un vēlāk to varētu sekot visai cilvēcei. Lai gan Israēla tautai bija vājuma brīži, 

viņu ticība un neatlaidība beidzot uzvarēja un ļāva viņiem ieņemt zemi, par kuru viņi sapņoja. 

69 Tās ilgie klejojumi brīvas, mīlestības un miera pilnas dzīves meklējumos bija nepārtraukta cīņa ar 

dzīves pārbaudījumiem un pārvērtībām. Šie cilvēki piedzīvoja badu, slāpes, vajāšanas un vajāšanas no 

ienaidniekiem, kas viņus ieskauj, un viņiem nācās cīnīties pret visu, lai aizstāvētu savu dzīvību. Viņiem 

nācās cīnīties pret citām tautām, kas stāvēja viņiem ceļā un neļāva sasniegt zemi, kas bija viņu ideāls. 

70 Šīs cīņas, cīņa ar grūtībām ir līdzīgas tām, ar kurām jūs saskaraties šodien, lai sasniegtu savu ideālu 

- atbrīvošanos, augšupejošu attīstību un dvēseles mieru. Taču jūs vēl neesat apvienojuši savus spēkus, kā 

toreiz Izraēla, lai sasniegtu mērķi, pēc kura ilgojaties, jo daudziem vēl joprojām trūkst izpratnes par jums 

uzticētā darba uzdevumu, proti, cīnīties ar dedzību un nepārtraukti, līdz mērķis tiek sasniegts. 

71 Tagad tiecieties pēc "apsolītās zemes" mūžībā; tur jūs atradīsiet mieru, par kuru esat cīnījušies 

garajā savas dzīves ceļā. 

Mans miers lai ir ar jums! 



U 124  

72 

Instrukcija 124 
1 Tauta, Izraēla, mana Vārda mantiniece, Es jūs gatavoju būt par cilvēces mierinājumu. Meklējiet 

garīgi nabadzīgos, slimos, nogurušos, fiziski un garīgi trūcīgos un dodiet viņiem šo garīgo maizi, kas dod 

spēku un veselību. 

2 Šajā žēlastības laikā Es izliešu pār jums Savu Garu, lai jūs rīt varētu liecināt par Mani un izplatīt 

vēsti, ka Es parādīju Sevi kā Skolotājs, kā Tēvs un kā Tiesnesis, lai Mani bērni varētu atrast Mani tādā 

formā, kādā viņi vēlas Mani meklēt, jo Manī ir visas mīlestības izpausmes formas. 

3 Elija, kas ir Ceļa meklētājs, atved pazudušās avis, lai tās atvestu pie Manis. Viņa strīdīgais Gars 

iedvesmo jūs runāt ar pilnību un palīdzēt Viņam Viņa svētīgajā misijā, lai atbrīvotu dvēseles no apjukuma, 

kas valda šajā laikā. 

4 Tikai jums, cilvēki, ir atklāta šī informācija - Elijas lielā misija, viņa īpašības un pilnība. Viņš 

vadīs cilvēci un vedīs to pie Manis. Bet es arī jums saku, lai jūs neaizmirstat Mariju. Meklējiet patvērumu 

pie Viņas, kas ir dievišķa žēlastība un labestība. Viņas garā mūžīgi mīt visas pilnības un skaistums, un es 

viņai kā meitai esmu uzticējis cilvēci, kuru viņa vienmēr ir sargājusi. Pacelieties pie Viņas savās bēdās, 

sajūtiet Viņas mieru un mīlestību. Acis, kas ir ieguvušas spēju redzēt garīgās sfēras no zemes, redz, kā 

viņa no pilnības nolaižas uz jūsu pasauli žēlastības pilno, un sirdis, kas caur Manu Vārdu ir kļuvušas 

jūtīgas, jūt viņas klātbūtni. 

5 Jums ir visas šīs žēlastības dāvanas. Jums ir taustāmi pierādījumi, lai jūs ne mirkli nešaubītos. Jūsu 

gars jūt, ka žēlastība, ko tas ir saņēmis, ir tik liela, ka tas vēlas, lai visa pasaule dzirdētu Manu Vārdu un lai 

katra dvēsele tiktu apgaismota. Bet es jums saku: Jūs varat strādāt cilvēces labā, un tam Es jums esmu 

devis lielas dāvanas. Manas gudrības saule šobrīd apgaismo visus cilvēkus, Mans mīlestības pilnais 

taisnīgums liek ņemt vērā visu cilvēku dvēseles. 

6 Pasaule jautā, kāpēc ir tik daudz nelaimju, kāpēc grēks vairojas un nav cilvēka rokas, kas to 

apturētu. Tad viņi domā, ka tikai augstāks spēks, tikai Debesu Tēvs var palīdzēt cilvēcei atgriezties 

līdzsvarā un veselo saprātu. 

7 Jūs, Mani mācekļi, sniegsiet viņiem atbildi. Iepazīstiniet viņus ar Manu mīlestības mācību, kas var 

atjaunot mieru visām šīm radībām un piedāvāt tām jaunu apvārsni, jaunu dzīvi, ievērojot Manus likumus. 

8 Radiet miera un sapratnes pasauli jūsu ģimenēs, dzīvojiet un attīstieties tajā. Lai jūsu darbi runā 

par Mani. Nemāciet, kamēr nav pienācis laiks, kad esat sagatavoti; tad pastāstiet tiem, kas jūs klausās, cik 

lielu mieru esat atraduši, mīlēdami savus līdzcilvēkus, cik svētīgi ir mīlēt savu Dievu un izpaust visu savu 

pieredzi. 

9 Tavs uzdevums, Izraēl, ir kalpot saviem līdzcilvēkiem. Kurš no jums ir gatavs nest miera vēsti 

citām tautām? Jau tagad ir tie, kuriem ir lemts saņemt labo vēsti. Ciešanas, ko viņi ir pārdzīvojuši, ir 

sasniegušas jūs, un jūsu dedzīgās lūgšanas ir atvieglojušas daudzas bēdas un atnesušas viņiem mieru un 

cerību. Šajās tautās saskaņā ar Manu Voli ir parādījušies pionieri, kas runā par garīgumu un sagatavo sirdis 

Mana Darba atnākšanai, par kuru tās vēl nezina. Visās tautās Mans Vārds tiks darīts zināms. Ja cilvēce 

Mani sadzirdētu, tā varētu baroties ar kaut vienu no Manām mācībām, jo tajās Es izplatīju Savu Dievišķo 

Būtību, un Mana Klātbūtne ir patiesi jūtama visās Manās izpausmēs. 

10 Es esmu piepildījis jūsu siržu tukšumu ar Savu mīlestību, Es esmu pamodinājis jūsos lielus garīgus 

ideālus, kas jūs stiprina, un jūsu ticība ir uzvarējusi. Pārbaudījumi, kas kādreiz apgrūtināja jūsu sirdis, 

tagad jums šķiet mazi, un jūs esat apmierināti un laimīgi, jo esat atraduši Mani. 

11 Cilvēki jūs vērtē un liek uz jums savas cerības, un pat tad, kad viņi šaubās, viņu gars iekšēji atzīst, 

ka jūs esat Mani izredzētie. Jūsu misija ir liela, tādēļ jums vienmēr jālūdzas un jāraugās, lai jūs būtu 

uzmanīgi tur, kur Es jūs esmu iecēlis kā Savus mācekļus. 

12 Šobrīd Es runāju ar Trešās Ēras mācekļiem, kurus Es mācu meklēt garīgo būtību, kas ietverta šajā 

Vārdā, jo tas, kurš atklās tā nozīmi, spēs saprast dievišķo valodu. Mīlestībai un patiesībai nav cilvēcisku 

terminu, kas spētu izteikt tās visā to tīrībā. Tāpēc jums tie ir jāmeklē valodā, kas ir ārpus cilvēka vārda. Jūs 

esat mācekļi, kas sāk saprast, kas ir patiesa mīlestība. Nepārstājiet spriest par to, vai balss runātājs kādu 

vārdu ir izrunājis labi vai slikti. Šādiem ārējiem sīkumiem nevajadzētu kļūt par klupšanas akmeni jūsu 

mācībām. Tās ir kļūdas, kas raksturīgas neapmācītiem un vienkāršiem cilvēkiem. Es esmu nācis no 

mīlestības un žēlsirdības valstības uz pasauli, kurā mīlestība ir kaut kas svešs, un Es esmu sācis Savu 
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mācību caur nezināmu, vienkāršu tautu, kas dzīvo neuzkrītoši cilvēces vidū, bet šī tauta Mani ir 

uzklausījusi, un vēl vairāk - tā Man ir noticējusi. 

13 Ja Es būtu devis Savu Vārdu visām tautām, lielākā daļa to būtu noraidījusi, jo materiālisma 

iedomība un cilvēku viltus lielība nepieņemtu mācību, kas runā par garīgumu, par pazemību un brālību. 

Pasaule vēl nav gatava saprast mīlestību, tādēļ ne visi būtu bijuši atvērti Manai klātbūtnei šajā formā. 

14 Tāpat kā Kristus toreiz meklēja klints dobumu, lai piedzimtu kā cilvēks, tā šodien Es atklāju šo 

zemes stūrīti, kas bija gatavs Mani uzklausīt un kas ir līdzīgs grotai un silītei, kas tajā svētīgajā naktī 

uzņēma Dieva Dēlu. 

15 Šeit Es jūs sagatavoju klusumā, bet pēc tam pienāks diena, kad jums būs jādodas ceļā, lai 

sagatavotu ceļus, pa kuriem Mans Vārds varētu sasniegt visas sirdis. Tajā laikā pasaule tiks šķīstīta 

ciešanās, un Mans Vārds tai vairs nešķitīs svešvaloda, bet kaut kas tāds, ko sirds un gars var viegli saprast 

un sajust. Es dodu jums grāmatu, kas runā par patiesību un mīlestību, lai jūs to nestu visai cilvēcei. 

16 Nav tādu cilvēku uz zemes, par kuriem es varētu jums teikt, ka jums nav jāiet, jo viņiem šī 

atklāsme nav vajadzīga. Kāda tauta var apgalvot, ka tā ir patiesi kristīga - ne tikai pēc nosaukuma, bet arī 

ar savu mīlestību, žēlsirdību un piedošanu? Kura tauta var pierādīt savu garīgumu? Kurā pasaules daļā viņi 

mīl viens otru? Kur cilvēki patiešām seko Kristus mācībai? 

17 Patiesi, Es jums saku, ka jums ir Mans likums, kas rakstīts grāmatās, dažkārt jūsu prātos, bet Es 

neredzu to īstenotu jūsu dzīvē. Nesakiet Man, ka tā nav taisnība, jo Es esmu jūs pārbaudījis tās dēļ, un, kad 

pienāca laiks piedot, jūs nezinājāt, kā piedot, bet atriebāties par nodarījumu. Kad pie jūsu durvīm klauvēja 

trūcīga roka, jūs ar mīlestību nepiedāvājāt palīdzību, un, kad vajadzēja upurēt sevi, lai kādu glābtu, jūs 

drīzāk upurējāt savu līdzcilvēku, lai glābtu savu dzīvību un to, kas jums pieder. Tāpēc Es jums saku, ka 

cilvēce glabā Manu Vārdu tikai putekļainās grāmatās. 

18 Ja Mans Vārds jums šķiet ļoti pazemīgs, Es jums vēlreiz saku: tā ir tikai ārējā izpausmes forma. 

Ejiet pāri visiem cilvēciskajiem jēdzieniem, un jūs dzirdēsiet Tēva balsi bezgalībā, kurš runā debesu 

valodā, kas jūsu garam nebūs sveša, bet gan pazīstama, jo tās izcelsme ir Dievā. 

19 Vai jūs apzināties misiju un atbildību, ko šobrīd uzņematies? 

20 Lai nevienam Mana mācība nešķiet atsvešinoša, nedz arī viņa krusts apgrūtinošs, jo patiesi Es 

jums saku: grūtāka un nomācošāka ir dzīve, ko jūs dzīvojat šajā pasaulē. Mans mīlestības krusts ir 

maigākais no visiem jūgiem. 

21 Padomājiet, ka jūsu gars ir sekojis Man trīs garīgās attīstības laikmetus, bet jūs joprojām neesat 

sasnieguši ceļa galīgo mērķi. Jūs esat Man sekojuši brīvprātīgi, jo Es nekad nevienu neesmu piespiedis to 

darīt. 

22 Kad no tavas būtības dziļumiem radās tava atzīšanās, kurā tu Man teici: "Skolotāj, Tu esi Mans 

Kungs!", tā bija tavas ticības balss, kas runāja, un kopš šī iekšējās apgaismības brīža tu soli pa solim esi 

sekojis Man pa pēdām, reizēm krītot un arī tad atkal paceļoties, lai sekotu Man. Cik priecīgs ir gars, kas 

jūt, ka uz tā gulstas mīlestības krusta nasta. Tikai tas, kurš to neuzņemas ar mīlestību, pēdējā savas dzīves 

mirklī izrādīs neapmierinātību un nemieru, un savā nesaprātīgumā viņš dažkārt zaimos savu Kungu un 

tādējādi darīs līdzīgi laupītājam, kas tika sists krustā uz Golgātas pa Manu kreisi. Šī zemes dzīve ir tikai 

sagatavošanās, posms, lai sasniegtu patieso dzīvi. 

23 Mana Doktrīna ir Likums, kas māca jums dzīvot harmonijā ar garīgo un dabu. Neskatoties uz 

gaismu, kas spīd tavā prātā un rāda tev drošu un pareizu ceļu, tu reizēm izlieci asaras, jo reizēm novirzies 

no likuma, un tad tava sirdsapziņa tevi tiesā un soda. Kad vien tu izaicini dabu un pārkāpj tās likumus, 

viņa nekavējoties tevi vajā. Taču jūs būtu netaisnīgi, ja teiktu, ka viņa ir atriebusies, jo es esmu dabā, kā es 

esmu visā. Ja jūs gribētu krist bezdibenī, kā jūs varētu izvairīties no kritiena sāpēm? 

24 Sajūtiet, kā jūs garīgi šķērsojat milzīgu tuksnesi; aiz tā atrodas jūsu garam apsolītā miera, pilnības 

un gaismas mājvieta. Apdomājiet savā aizmugurē tālo, grēcīgo pilsētu, cik tālu tā ir. Šodien jūs esat brīvi 

no važām, jo beidzot esat atbrīvojušies no kaislību verdzības. Elki, kuriem jūs noliecāties, palika tālu aiz 

jums, nejūtīgi un miruši. Vēlāk viņus no pjedestāla gāzīs citi, kas nāks pēc jums. Bet, ja tavi ienaidnieki 

tevi vajās, glābjošā jūra aizšķērsos tiem ceļu, lai tu varētu droši sasniegt sava dzīves ceļa galu. 

25 Kurš gribētu griezties atpakaļ? Tā uz priekšu, pie apvāršņa jau spīd cerības gaisma. Aiz tevis 

slēpjas vilšanās tumsa. 
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26 Drosmīgi ejiet uz priekšu, Mana tauta! Tuksnesis ir sauss un karsts, bet manna krīt pār tevi un no 

tā klintīm izplūst ūdens. Esiet nomodā un lūdzieties, jo arī tuksnesī jūs vajā kārdinājumi. Bēdas tam, kas 

nebīstas un nelūdzas! Bēdas tam, kas ir vājš savos lēmumos par atjaunošanu! 

27 Tāpat kā karavīri jūs šķērsosiet milzīgus attālumus un tuksnešus. Es jau esmu jūs iepazīstinājis ar 

jūsu ieročiem. Cīņa sāksies, un tad jūs mērosieties spēkiem ar tiem, kas cenšas jūs apturēt un iznīcināt. Kā 

jums izdosies izdzīvot šajā cīņā? Nezaudējot ticību, ejot cauri tumsai un apjukumam, neizdzēšot savu 

gaismu un sasniedzot tuksneša galu ar sirdi, kurā nav apvainojumu, aizvainojuma vai naida, un mīlot un 

piedodot saviem ienaidniekiem. Tad jūs pieredzēsiet, ka jūsu gars šajā cīņā kļuva ārkārtīgi spēcīgāks, jo 

tas bija spiests ne stāvēt uz vietas, ne atkāpties, izmantojot visus savus zināmos spēkus un spējas un 

meklējot sevī nezināmas vai neaktivizētas garīgās dāvanas. 

28 Esi pazemīgs sava Kunga priekšā, un tu kļūsi liels garā. Nesamazinieties pasaules un miesas 

kārdinājumu priekšā. Cilvēki jums sacīs: kamēr Jēzus jūs padarīs "pēdējos" un zemos, viņi paši jūs padarīs 

"pirmos" un lielus uz zemes, bet jūs viņiem neticiet. 

29 Es arī varu dot vainagus, troņus un scepterus pasaulē, kā Es to darīju Dāvidam un Salamanam, kad 

viņi pazina savu Kungu, bet Es liku viņiem sajust Savu taisnību, kad viņi Mani nodeva un ļāva atņemt sev 

varas, iedvesmas un gudrības dāvanu. 

30 Šodien Es jums nepiedāvāju šīs pasaules valstības, bet gan esmu atņēmis jums zemes īpašumus, lai 

jūs varētu sekot Man ar lielāku brīvību. Valstība, ko Es jums piedāvāju, ir ārpus visas cilvēces. Kam 

izdosies iekļūt šajā valstībā, tas nekad vairs no tās neizstāsies. 

31 Lūk, cilvēki un zemes valdnieki. Cik īsa ir viņu godība un valdīšana. Šodien viņi ir pacēlušies pie 

savām tautām, bet rīt tās gāž no troņa. Neļaujiet nevienam meklēt savu troni šajā dzīvē, jo, domādams, ka 

virzīsies uz priekšu, viņš apstāsies, bet jūsu liktenis ir virzīties uz priekšu bez apstājas, līdz jūs sasniegsiet 

Manas Valstības vārtus. 

32 Ja 1950. gada beigās jūs vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu, jūs nepārstāsiet būt Mani mācekļi, jo 

Mana iedvesma turpinās sasniegt jūsu garu un prātu, lai jūs saprastu visu, ko esat saņēmuši Manā Vārdā. 

33 Trūkst tikai pēdējās grāmatas daļas, septītās nodaļas, kas joprojām ir aizzīmogota. Kad šis zīmogs 

būs atvērts, jūs saņemsiet pēdējo mācību no gara uz garu. 

34 Mans taisnīgums gudri pietuvina cilvēci soli pa solim lielajai atklāsmei. Dzīve kā Skolotājs 

nemitīgi māca un labo, pārbaudījumi ļauj savai garīgajai balsij sasniegt cilvēku caur sirdsapziņu. 

35 Lai pasaulei beidzot izdotos komunicēt ar Mani no gara uz garu, Man vajadzēja iepriekš pie jums 

vērsties šādā formā un sagatavot jūs solim, kas cilvēkiem bija jāsper savā attīstības ceļā. Mans Vārds, kas 

šajā laikā tiek runāts ar balss nesēju starpniecību, kalpos, lai jūs atbrīvotu no lamatām, no šaubām vai 

kļūdām jūsu ceļā. Tajā jūs atklāsiet Manu norādījumu skaidrību. 

36 Es aicinu jūs, cilvēki, sludināt Manu apsolījumu, ka Es sazinīšos ar cilvēkiem no gara uz garu. Es 

vēlos, lai jūs šo gaismu nodotu arī saviem bērniem, lai viņi varētu apgaismot savu ceļu ar cerības gaismu. 

37 Ja jūs gulēsiet, ja aizmirsīsiet modināties un lūgt, ja piepildīsies Mans apsolījums un Mans Gars jūs 

aicinās, tad jūs atkal pārņems apjukums un šaubas, kādas cilvēkus vienmēr ir piemeklējušas, kad Es 

atgriezos pie viņiem, jo viņi nezināja, kā Mani gaidīt. 

38 Es gribu, lai jūs no brīža, kad Es klusēju Savu Vārdu, veltītu sevi tā studijām un garīgiem 

vingrinājumiem, kas dos jums nepieciešamo attīstību, lai jūs varētu tieši savienoties ar Manu Garu. Šajā 

iekšējā, intīmajā, garīgajā attīstībā jūs saņemsiet skaistākos iedvesmas, atklāsmes, garīgās sejas un spēka 

augļus. Tad šī tauta būs uz robežas, kad Mans apsolījums tiks piepildīts, kad tiks noņemts pēdējais zīmogs 

un tas atklās savu saturu pasaulei. 

39 Neizjūtiet vēlmi, kad jums vairs nebūs Manas izpausmes, aizstāt to ar viltus imitācijām vai ārējām 

pielūgsmes formām, jo tad jūs ieslīgtu letarģijā, rutīnā un nespētu sadzirdēt Manu dievišķo balsi, kad tā 

nāk apgaismot jūsu garu. 

40 Es negribu, lai tā būtu tikai neskaidra nojauta, kas liek cilvēkiem gaidīt Manu klātbūtni garā. Es 

vēlos, lai tā būtu pārliecība, pilnīga pārliecība, ka Mana valstība nāks pie cilvēkiem šādā veidā. 

41 Tajā Otrajā Laikā Es pasludināju Savu atgriešanos, bet tas nebija neskaidrā, bet gan skaidrā formā. 

Tomēr tautām apnika gaidīt un galu galā tās aizmirsa Manu solījumu. 

42 Es ļāvu parādīties visām zīmēm, kurām bija jāpaziņo par Manu atgriešanos, bet arī tās palika 

cilvēku nepamanītas, jo cilvēki bija garīgi aizmiguši, atkarīgi no pasaules un apstājušies savās reliģijās. 
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43 Es nevēlos, lai jūs atkal kļūdītos. Klausieties Manu Vārdu, kurā ir teikts, kā Es komunicēšu ar 

cilvēkiem no gara uz garu. 

44 Izdzēsiet no savām sirdīm visu materiālismu, lai jūs varētu sagaidīt šo sadraudzību visaugstākajā 

formā, kādu vien varat iedomāties, un tādējādi neciest ne vilšanos, ne apjukumu realitātes priekšā. 

45 Kad Israēla tautai Pirmajā Laikā tika apsolīts Mesija, tauta gaidīja, ka Viņš būs varens ķēniņš uz 

zemes, bet, kad Viņu ieraudzīja savu acu priekšā, viņi Viņu neatpazina. 

46 Kamēr Es biju pasaulē, Es pasludināju cilvēkiem Savu atgriešanos un devu viņiem saprast, ka tā 

būs garīga. Taču šodien, kopš Es jums sūtīju Savu gaismas staru, kas kļuva par vārdu Manu balss nesēju 

prātos, daudzi ticīgie Man ir Mani nolieguši, jo ir aizmirsuši, ka Es atgriezīšos, vai arī domā, ka tad, kad 

Es atgriezīšos pasaulē, tas notiks tādā pašā veidā, kādā Es reiz nāku, proti, kā cilvēks. 

47 Es runāju par to tagad, lai jūs sagatavotu savus līdzcilvēkus un savus bērnus vērot, un tad, kad 

pienāks stunda un dievišķā balss lūgs jūs sadzirdēt, cilvēki un tautas tiks atrasti lūdzamies, jo viņu prieks 

būs bezgalīgs un atklāsmes, ko viņi saņems, būs nesalīdzināmas. 

48 Šis laiks ir nopelnu laiks, cilvēki. Jau patriarhi jums deva mācības un piemērus, jau pravieši jums 

pasludināja Manus vēstījumus. Jums jau ir bijis Kristus jūsu vidū, kas jums visu atdeva jūsu pestīšanai, un 

vēlāk apustuļi un vēstneši jums nesa gaismu. 

49 Tagad ir jūsu kārta uzņemties krustu, ko agrāk atstājāt citiem. Tagad jums ir jādzīvo caur savu 

kaislību, lai jūs varētu sasniegt savas dvēseles augstāko cieņu. Jūsu uzdevums ir izplatīt gaismu un mieru 

savu līdzcilvēku vidū kā auglīgu un spēcinošu rasu. Nesēdiet atpakaļ, lai gulētu. Vai jūs vēlaties, lai kari, 

kas plosās Austrumos (Eiropā), izplatītos arī Rietumos (Amerikā)? Vai jūs vēlaties, lai jūsu dzimtā zeme 

tiktu aptraipīta ar jūsu tēvu, bērnu vai vīru asinīm, un sievietes ņemtu darba rīkus, lai sagādātu sev 

dienišķo maizi? Vai jūs gaidīsiet, līdz ceļi kļūs par rūgtuma ceļiem? 

50 Atcerieties: kamēr cilvēce cieš un mirst asinīs, jūs nedrīkstat rīkot svētkus vai pat palikt 

vienaldzīgi. Jums vajadzētu nēsāt savu tuvinieku sāpes savās sirdīs, sūtīt savas lūgšanas un domas kā 

pastāvīgu mīlestības un miera vēsti un lūgt žēlastību saviem cietušajiem līdzcilvēkiem. 

51 Es redzu, ka jūs, cilvēki, vēlaties mieru, bet jūs par to necīnāties. Jūs vēlaties, lai Es jums piedodu, 

bet pirms tam neesat piedevuši viens otram. Es mācu jums mīlēt vienam otru, pat ja jūs viens otru 

nepazīstat, un just sava tuvākā sāpes, pat ja jūs viņu neredzat, jo viņš ir tālu. Jūs neesat vieni savā cīņā, Es 

esmu ar jums, Es, kas atnācu šajā laikā "uz mākoņa", lai sniegtu jums atbalstu un mīlestību tuksnesī, kuru 

jūs šķērsojat. 

52 Es esmu sagatavojis visu šajā zemes nostūrī, lai jūs varētu izpildīt savu uzdevumu. Jauna zeme, 

kas plūst ar pienu un medu, mirdzošas debesis, neskarta zeme, auglīga un ražīga, pārpildīta ar brīnumiem 

un skaistumu. Viss bija sagatavots tā, lai jūsu cīņa par dzīvi un zemes pienākumi jūs neapgrūtinātu un 

atstātu laiku un spēku jūsu garam atcerēties savu Debesu Tēvu, būt noderīgiem saviem tuvākajiem un 

mīlēt tos. Bet, tā kā jūs nezinājāt, kā lūgties, lai sasniegtu savu garīgo augšupeju, jūs neuzraudzījāt to, kas 

jums piederēja pasaulē, un tā notika, ka, staigājot pa savām zemēm, jūs jutāties kā svešinieki un, kad jūs 

skatījāties uz savu mantojumu, jums nebija tiesību uz to. Tagad jums ir jāīsteno savs garīgais liktenis, lai 

gan reizēm jūs savā dvēselē nesat rūgtumu un pat postu. Tāpēc Es dodu jums spēku Savā Vārdā, lai jūs 

nenogurtu savā cīņā un zinātu, ka jūs joprojām varat piedzīvot taisnības laiku. 

53 Kad garīgā cīņa ir liela, sniedziet cits citam siltumu un iedrošinājumu; tā ir vienotība, ko es no 

jums lūdzu. Caur Mani tu zini, ka tavā ceļā celsies tie, kas cīnīsies pret tevi. Jau tuvojas 1950. gads, un Es 

jums saku: svētīgi tie, kas lieto Manu Vārdu, jo Mana aiziešana viņu sirdis neskars. 

54 Neviens nav pravietis savā zemē. Jūsu radinieki ir likuši jums asiņot un raudāt ar savām šaubām un 

izsmieklu. Bet esiet neatlaidīgi un esiet līdzīgi Jēzum, esiet līdzīgi praviešiem vai apustuļiem, kuri, tā 

vietā, lai izlītu asaras, devās uz citiem reģioniem un citām tautām sludināt patiesību tur, kur viņi atrada 

ticību. 

55 Pēc 1950. gada jūsu vidū būs tādi, kas dosies uz citām provincēm un arī citām tautām, kur viņi 

atradīs lielāku sapratni, un tur viņu brūces aizvērsies. 

56 Kad Mans Vārds beigsies, Mani pravietojumi piepildīsies viens pēc otra. Tad neticīgie nožēlos 

grēkus un atradīs ticību. 
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57 Pareizi interpretējiet Manu Vārdu, izpildiet Manus rīkojumus, turpiniet atjaunot savu darbu, 

vienojieties patiesībā, un Es jums saku, ka šajā zemē būs miers. Jūs baudīsiet tās augļu pārpilnību un labo 

garšu, un ārzemnieki to redzēs kā bāku, taisnīguma balstu un miera ostu. 

58 Izdzēsiet no sava redzesloka katru nevajadzīgu ilūziju, katru viltus elku, attīriet savus ceļus un 

lūdzieties par tautu mieru. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 125 
1 Lūk, es esmu jūsu pasaulē un runāju ar jums caur jūsu sirdsapziņu, jo es esmu jūsu Tiesnesis. Es 

jums visiem esmu uzticējis kādu uzdevumu, un šodien es nāku, lai pajautātu, ko jūs ar to esat darījuši. 

2 Šajā laikā es neesmu nācis slepeni. Jau kopš pirmajiem laikiem tika pasludināta Mana garīgā 

manifestācija. Tāpēc jūs nedrīkstat būt pārsteigti. 

3 Kāpēc tad neviens nepalika nomodā un negaidīja Manu atnākšanu? Kurš sakopa savu māju, lai es 

tajā ieietu? Kas mazgāja rokas, lai sadalītu maizi uz galda? Kura sirds bija piepildīta ar mīlestību, lai 

pieņemtu Mani? Neviens. Taču es esmu šeit, piepildot savu apsolījumu jūsu vidū. 

4 Kad Es jums parādīšu, ka jums ir jāpilda solījums, saprotiet, ka ir tikai pareizi, ja jūs ņemat Mani 

par paraugu un izpildāt savu uzdevumu. Mīļotā tauta, kad dzirdat Mani pārmetumus, atcerieties, ka jums 

nav bijis miera, lai gan jums ir dots uzdevums lūgt par mieru pasaulē, un tādēļ jūs Man jautājāt: "Kungs, 

kāpēc nāciju vidū nenāk miers, lai gan es vēroju un lūdzu?" Bet es jums saku: Jo ar lūgšanu nepietiek, bet 

ir nepieciešami arī nopelniem bagāti darbi. 

5 Pravieši jau atdeva savas asinis, lai pasludinātu jums patiesību. Es jau biju uz zemes kā cilvēks, lai 

jūsu vidū izdzīvotu pilnīgu kaislību. Arī apustuļi un mocekļi atdeva savu dzīvību cilvēces mīlestības dēļ. 

Tagad ir pienācis laiks jums uzņemties savu krustu un pildīt savu misiju, lai jūs varētu piedzīvot miera 

atnākšanu. 

6 Cilvēki, atveriet savu sirdi un pamodieties no dziļā miega, kas jūs ir pārņēmis. Cīnieties un 

nešaubieties, jo, ja jums šķiet, ka tuksnesis, kuru jūs šķērsojat, ir bezgalīgs, Es jums saku, ka tā vidū, kad 

saule visvairāk karsēs jūsu sejas, parādīsies mākonis, kura klātbūtne liks jūsu sirdīm sajust, ka Es esmu ļoti 

tuvu jums. 

7 Jūs man no sirds sakāt, ka neesat Manas žēlastības un Mana miera cienīgi. Bet kāpēc jūs neesat tā 

cienīgs? Es esmu nodevis jūsu rīcībā visu dabu, lai jūs varētu labāk Man kalpot, Es esmu apbēris jūs ar 

dāvanām un svētībām, lai jūsu dzīve būtu patīkamāka un no jūsu sirdīm varētu skanēt mīlestības himna 

pret Mani. 

8 Šodien man jums bija jāsaka: Vienkāršojiet savu dzīvi, lai jums būtu laiks domāt par 

līdzcilvēkiem. Tikai tā jūs varat dot savai dvēselei iespēju atbrīvoties no materiālisma, kas to ieskauj, un 

pildīt uzdevumu mīlēt un kalpot savam Kungam savā tuvākajā. 

9 Cīnieties, Mani bērni, par miera un brālības lietu, bet nedomājiet, ka uzvara ir tuvu, tā vēl ir tālu. 

Neesiet pašpārliecināti, jo ienaidnieki jūs gaida, un, pat ja viņiem nav garīga spēka, jūs tos uzskatāt par 

spēcīgiem un neuzvaramiem. 

10 Cilvēki, kāpēc es jūs tiesāju? - Jo Es negribu, lai jūsu sirdīs pastāvētu slepeni pārkāpumi un kļūdas, 

jo Es jūs atvedīšu pie tiem, kam no jums jāsaņem Mana vēsts, un Es negribu, lai viņi atrastu jums vainu, jo 

tādējādi jūs nenodarītu godu savam Skolotājam. 

11 Kas būtu ar jums, ja es no jums noslēptu jūsu nepilnības? Vai jūs uzlabotu savu dzīvesveidu, ja 

jūsu pārkāpumiem nebūtu sāpīgu seku? 

12 Redziet, cik daudz ciešanu ir cilvēku vidū. Tas ir viņu sējas auglis. Es uzrunāju viņus caur 

sirdsapziņu, lai viņi nožēlotu grēkus un labotos. Bet viņu sirdis ir kļuvušas kurlas pret Manu balsi. 

13 Jūs, vīri, kas vadāt savu tautu likteņus: vai jūs vēl neesat noguruši no asinīm un (iznīcinātām) 

cilvēku dzīvībām? Vai jūs nedzirdat sirdsapziņas vai saprāta balsi? Jūs esat lepni un augstprātīgi, bet Mans 

taisnīgums sagraus jūsu augstprātību. 

14 Jūs esat augstprātīgi, jo ar savu zinātni esat uzcēluši jaunu Bābeles torni, no kura apstrīdat Manu 

varu, sakot tautām, ka jūsu zināšanas pārspēj Dievišķās atklāsmes. Tā jūs esat saplosījuši Tēva likumu un 

viltojat Jēzus Vārdu, baidoties, ka patiesība kļūs zināma un jūs tādējādi zaudēsiet pasaules slavu un varu. 

15 Es esmu ļāvis tavam tornim augt un tavai zinātnei attīstīties, bet es tev lūdzu: Kas jums ir devis 

tiesības rīkoties ar sava tuvākā dzīvību? Kas jums ir ļāvis izliet viņu asinis? Un, visbeidzot, kurš var 

iejaukties savu brāļu un māsu liktenī, nepārkāpjot likumu? 

16 Cilvēce, gaismas meita, atver acis, saproti, ka tu jau dzīvo gara laikmetā! 

17 Kāpēc tu esi aizmirsis Manu un vēlies mērīt savu spēku ar Manu? Es jums saku, ka Es ieliku savu 

scepteri viņa rokā tajā dienā, kad zinātnieks ar savu zinātni rada jums līdzīgu būtni un apveltī to ar garu un 

dod tai sirdsapziņu. Taču jūsu raža pagaidām būs atšķirīga. 
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18 Uz līķiem un drupām zinātne uzbūvēs savu valstību, kas būs ļoti īsa, lai tad tiktu izveidota 

taisnīguma, miera un mīlestības valstība. Es nāksim un meklēsim tos, kas krituši kaujā, tos, kas 

pazaudējuši ceļu, tos, kam parādīts cits ceļš. Es tos meklēšu, lai celtu tos patiesai dzīvei, neatkarīgi no 

personas, un Es uzspiedīšu Savu mīlestības skūpstu gan uz tīras, gan uz aptraipītas pieres. 

19 Ar jums runā Tēvs, Tas, kuram nav neviena, kam noliekties lūgšanā. Bet patiesi, Es jums saku, ja 

kāds būtu lielāks par Mani, Es tam noliektos priekšā, jo pazemība mājo Manā Garā. Redziet, kā jūs, lai 

gan esat Manas mazās radības, liekat Man nākt lejā, lai runātu ar jums, lai jūs uzklausītu un mierinātu, 

nevis jūs cīnāties, lai paceltos pie Manis. 

20 Mans slepenais kambaris jums ir atvērts, un tuvojas laiks, kad jūs iemīlēsiet patiesību un aizbēgsiet 

no savas izdomātās un tukšās dzīves, ko esat radījuši. Materiālisma laikmeta krāšņums drīz piedzīvos savu 

norietu un ieies savā pēdējā posmā. Šodien jūs maz saprotat to, ko es jums saku, bet drīz visi sapratīsiet. 

21 Kā gan jūsu dzīvē nedrīkstētu dominēt materiālais, ja jūs paši saprotat dievišķo tikai caur materiālo 

un ticat tikai tam, ko uztverat ar savām maņām? 

22 Tie, kas apgalvo, ka pazīst Mani, ir slikti Mani pārstāvējuši uz zemes, un tas ir iemesls, kāpēc 

daudzi ir novērsušies no Manis. Tos, kas sevi sauc par ateistiem, Es nesaucu pie atbildības, jo viņi Mani ir 

izdzinuši no savām sirdīm, bet tos, kas izkropļo patiesību un piedāvā Dievu, kuru daudzi nevar pieņemt. 

23 Viss, kas ir taisnīgs, veselīgs un labs, satur patiesību, ko es vienmēr esmu sludinājis. 

24 Ir pienākusi stunda, lai jūs atkal mīlētu patiesību, tas ir, lai jūs atzītu, kas ir taisnīgs un labs. Tā kā 

esat dzimuši no Manis, jums ir jāsasniedz augstākais, mūžīgais un šķīstais. 

25 Es nevienu neesmu ieslodzījis cietumā, nevienu neesmu piespiedis pamest izvēlēto ceļu. Es esmu 

ļāvis tiem, kas vēlējās pētīt, un tiem, kas vēlējās izklaidēties, Es esmu ļāvis, bet visiem tiem Es esmu licis 

priekšā Savu Likumu, vienīgo Likumu, lai viņi nenovirzītos no ceļa. 

26 Tas, kas būs ceļa, pa kuru cilvēce šodien kļūdaini iet, beigās un ko cilvēks atradīs, kad sasniegs 

mērķi, būs nogurums, nogurums, vilšanās un sāpes. Vai cilvēka gars spēs samierināties ar šādu ražu, un 

vai tas būs auglis, ko tas dāvās savam Tēvam mūžībā? Nē, cilvēki, cilvēka gars pamodīsies savu darbu 

seku priekšā, un tajā stundā viņš būs pats sev tiesnesis, un tad, pēc šī sprieduma, viņš celsies spēka pilns 

un atjaunos un pārbūvēs savu dzīvi, izmantojot savu pieredzi un veltot sevi uzdevumam mīlēt un meklēt 

tikai patiesību. Tad viņš būs atradis ceļu, pa kuru viņš dzirdēs Manu balsi, kas viņam saka: Laipni lūgti, o 

pacietīgais un gudrais Izraēl, tu tagad esi nonācis Miera zemē Trešajā Laikā. 

27 Es esmu jūs sameklējis un saku jums: lai dvēsele ceļas un uzlūko Mani! Es esmu tas pats; laiks pār 

Mani nepagājis. Es esmu Skolotājs, kas daudzās vietās un daudzos veidos jums runāja par Mūžīgo 

Patiesības Valstību Jūdejā. Savukārt jūs esat mainījies. Pasaules egoisms un ļaunums ir saindējis jūsu 

sirdis, un jūs dažkārt jūtaties necienīgi Manas klātbūtnes dēļ. Es esmu atnācis, jo mīlu jūs un vēlos, lai jūs 

labotu savus ceļus un cīnītos par savu garīgo attīstību. 

28 Nezaudējiet laiku, ko es jums dodu. Vērojiet un lūdziet, un es jums pateiksim, kā strādāt. Mīliet, 

un jums būs prieks, radiet mieru, un jūs sajutīsiet, ka dzīve uz zemes ir mūžīgo māju atspulgs. 

29 Atcerieties, ka Es neesmu atnācis, lai dāvātu jums materiālas bagātības, bet gan lai lūgtu jūs dzīvot 

garīgu dzīvi ar atteikšanos un pazemību. Un atkal Es jums saku: "Kas grib man sekot, lai ņem savu krustu 

un seko man." Šis krusts nebūs smags, ja jūs pratīsiet to pacietīgi un drosmīgi nest, un Es jums apliecinu, 

ka jūs vairs nespēsiet dzīvot bez tā, ja tā saldā nasta no jums tiktu noņemta, jūs lūgtu, lai Es to uzlieku 

jums atkal, pat ja jūs to izjustu lielāku nekā iepriekš. Tā iemesls ir tas, ka jūs esat sapratuši, cik svarīga ir 

misija, ko Es jums esmu uzticējis, un ka krusts ir jūsu glābšana. 

30 Tā kā Es visu, kas radīts uz zemes, esmu veidojis cilvēka atspirdzinājumam, vienmēr izmanto to 

savā labā. Tomēr neaizmirstiet, ka jūsu iekšienē ir balss, kas norāda jums robežas, kurās jūs varat izmantot 

visu, ko daba jums piedāvā, un jums vajadzētu paklausīt šai iekšējai balsij. Tāpat kā jūs cenšaties 

nodrošināt mājvietu savam ķermenim, aizsardzību, uzturu un gandarījumu, lai padarītu savu eksistenci 

patīkamāku, tā arī dvēselei ir jādod tas, kas tai nepieciešams labklājībai un augšupejošai attīstībai. Ja tas 

tiek piesaistīts augstākiem reģioniem, kur ir tā īstā mājvieta, ļaujiet tam pacelties. Nepalaidiet viņu gūstā, 

jo viņa meklē Mani, lai es viņu barotu un stiprinātu. Es jums saku, ka katru reizi, kad jūs ļausiet viņai 

atbrīvoties šādā veidā, viņa ar prieku atgriezīsies savā ķermeniskajā čaulā. 

31 Šādā veidā jūs sagatavosieties pildīt gara likumus un tos, kas regulē dzīvi uz zemes. 
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32 Es apgādāju visas būtnes, un, kad Es jums esmu teicis: "Putni nesēj, ne pļauj, ne vērpj, un tomēr tie 

tiek baroti un apveltīti ar tik lielu mīlestību", - kāpēc tad jūs šaubāties par Manu spēku, jūs, kas esat 

priviliģētie bērni? Ikdienas cīņā par iztiku neaizmirstiet, ka ir Tēvs, kurš rūpējas par jums un kurš nekad 

neļaus jums iet bojā. Es jums saku arī to, ka, ja jūs paklausītu Maniem baušļiem, jūsu dzīves cīņa nebūtu 

tik skumja, jo tad jums nevajadzētu tik daudz pūļu, lai izcīnītu savu dzīvi, un pārbaudījumu stundās jūs 

piedzīvotu brīnumus. 

33 Pirmajā ērā Israēla tauta piedzīvoja lielas grūtības, un Mozus, redzēdams izmisumu, kas pārņēma 

ļaudis maizes trūkuma dēļ, sacīja viņiem: Lūdzieties, lai Kungs būtu tik laipns un sūtītu pārtiku Saviem 

ļaudīm. Mozus lūdza un ar pacietību un paļāvību gaidīja dievišķo gribu. Un kā atbilde un atlīdzība par šī 

cilvēka ticību manna krita, lai apmierinātu cilvēku vajadzības. Tā es skaidri parādīju, ka esmu dzirdējis 

viņu lūgšanu un ka esmu ar viņu. 

34 Tagad Es esmu teicis Savai tautai, ka atkal pār to nāks apciemojumi, ka cilvēku vidū būs lielas 

sāpes un ka maizes nepietiks, lai pabarotu cilvēkus; ka zeme, kas šodien vēl ir auglīga, uz kādu laiku kļūs 

neauglīga un ka jūs visur pieredzēsiet sāpes, badu un sabrukumu. No durvīm pie durvīm dosies nožēlojami 

vīriešu un sieviešu gājieni, lūdzot dāvināt mīlestību. Ļoti rūgts būs kauss, bet, ja jūs pratīsiet lūgt, tad uz 

jūsu galda būs maize, un jūs gūsiet mierinājumu sev un saviem līdzcilvēkiem. 

35 Ar lūgšanu un mīlestības darbību jūs piesaistīsiet labos garus, kas jūs aizsargās. Ja jūs vēlaties 

justies Man ļoti tuvi, jums ir garīgi jāatjaunojas, un tad Es ieņemšu goda vietu pie jūsu galda. Jums netrūks 

vajadzību, un jūs nodrošināsiet, ka jūsu līdzcilvēki saņem tādu pašu žēlastību. 

36 Vai jums nepietiek mīlestības, lai aizstāvētu savu tuvāko pārbaudījuma stundā? Tāpat kā Es esmu 

nācis pie jums, arī jūs ejiet pie saviem līdzcilvēkiem un dariet viņiem to, ko Es esmu darījis jums. Vēlreiz 

Es jums saku, ka, pateicoties nelielam skaitam strādnieku, kuri ar patiesu sirsnību sāks izplatīt Manu 

Doktrīnu, Mans Darbs kļūs zināms un paliks iesakņojies to cilvēku sirdīs, kuri vēlāk būs Mani pionieri 

visās tautās. 

37 Zinātne jūsos nav iesakņojusies. Es redzu, ka jums ir pazemīgs prāts, un tādēļ esmu jūs izvēlējies. 

Es jums esmu devis Savu Vārdu, lai jums būtu patiesa zinātne, jo tās zināšanas, kas ir cilvēkiem, nevar 

izārstēt ļaunumu, kas moka cilvēci. Šī gaisma, šī zinātne, ar kuru cilvēks tik ļoti lepojas, neatgriež sirdis un 

neglābj dvēseles. 

38 Manu Vārdu, kas pašlaik bagātīgi plūst caur balss nesējiem, jūs vairs nedzirdēsiet šādā formā pēc 

1950. gada. Tikai tie, kas garīgi celsies ar patiesu ekipējumu, saņems Manu iedvesmu, un, kad viņi runās 

Manā vārdā, viņi atradīs ticību. Jūsu misijai ir nepieciešama garīga atjaunošanās un garīga garīgā 

pilnveidošanās, lai spētu darīt brīnumus. Ikreiz, kad esmu jūs izmantojis kā instrumentu, lai dziedinātu 

kādu slimu cilvēku, Es esmu ņēmis vērā jūsu sagatavotību. Jums ne vienmēr ir jāpieliek pārāk lielas pūles, 

lai pārliecinātu savus līdzcilvēkus par šo patiesību, jo jūs redzēsiet, ka daudzi jau no pirmā brīža jutīs 

ticību, un citi pazemīgi atzīs, ka tieši Mana Vārda dievišķais spēks viņus dziedināja. 

39 Jums ir jākoncentrējas savas sirds dziļumos un jūsu domu savienībā jāveido vienots gars, lai jūsu 

lūgšana kā kristāldzidrs ūdens varētu krist pie šī jaunā kociņa, kuru jūs audzināt, kājām. Tad šis krūms 

kļūs par varenu koku un dos jums bagātīgus augļus, ar kuriem jūs barosieties pārbaudījumu laikā. 

40 Neuztraucieties par to, ka jūs nevarat Mani uzņemt ar greznību un krāšņumu vai grandiozām 

ceremonijām. Jūsu pazemība un vienkāršība ir vislabākā vide, ko jūs varat nodrošināt Manai izpausmei. Es 

gribu dvēseles, jo tās ir tās, kuras Es meklēju; to dēļ Es nāku uz pasauli citā laikā un par tām Es devu 

Savas Asinis. 

41 Es biju tas, kas norādīju vietu un stundu, kad Man nākt kā cilvēkam tajā laikā. Es arī noteicu vietu 

un laiku, kad Es nāksim pie cilvēka Trešajā laikmetā. Viss bija sagatavots ar perfektu taisnīgumu un 

gudrību. Jaunai zemei bija jākļūst par liecinieci Manai jaunajai atnākšanai. Rietumiem bija jātop 

izgaismotiem ar Manas klātbūtnes spožumu. Dzirdēt: Sen atpakaļ jūsu valsts (Meksikas) ziemeļos dzīvoja 

liela tautu cilts, no kuras iznāca pravietis, kuru iedvesmoja Mana Gaisma. Viņš devās ceļā un aizveda šo 

tautu uz skaistu zemi, kur viņam vajadzēja dibināt pilsētu. Ņemot vērā patīkamo apsolījumu, šīs ciltis 

devās ceļā cerībā pierādīt, ka ir šīs žēlastības cienīgas. Viņi šķērsoja pirmatnējus mežus, šķērsoja 

tuksnešus un kāpa kalnos. Nekas viņus neapturēja, un, ja ceļā viņi sastapās ar šķēršļiem, ticība palīdzēja 

tos pārvarēt, līdz viņi, tāpat kā pirmās ēras izraēlieši, nonāca apsolītajā vietā, kas bija Kanaāna tēls, 

izraēliešu apsolītā zeme, zeme, kur piens un medus plūst. 
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42 Apzinieties, ka neviena koka lapiņa nekustas bez Manas gribas un nekas nav svešs Maniem 

dievišķajiem padomiem un plāniem. 

43 Šī cilts, iedvesmota ticības piepildītajam apsolījumam, uzcēla savu pilsētu un tajā kalpoja savam 

Dievam; tā uzcēla savas mājas un piešķīra savai valstij krāšņumu, kas līdzinājās Salamana valstības 

krāšņumam. Saskaņā ar apsolījumiem šī zeme bija labklājības un laimes zeme. Vīrietis bija spēcīgs, 

sieviete - gracioza un maiga, un abi bija skaisti. Bet pienāca laiks, kad šai tautai bija jāpazīst Kristus, Viņa 

Kunga, vārds un darbs; labā vēsts nāca pie viņiem no svešu cilvēku mutēm, kuri bija ieradušies no aiz 

okeāna un kurus viņi jau bija redzējuši savos sapņos. Ļoti liela bija to cilvēku misija, kuri nesa Manas 

mācības gaismu uz šīm zemēm. Bet patiesi, Es jums saku, ka tikai retais zināja, kā pildīt mīlestības, 

žēlsirdības un cilvēcības likumu, ko ieteica Mana Mācība, jo lielākoties šie cilvēki ļāva sev valdīt 

alkatībai, aizmirstot visus brālības principus, izlejot nevainīgu asiņu upes, lai sagrābtu visu, ko viņu acis 

ieraudzīja. 

44 Uzvarētāji gāza šīs tautas elkus, liekot tiem zaimot Dievu, kuru viņi atklāja viņiem ar tik lielu 

netaisnību un nežēlību. Vai šie elku pielūdzēji ar šādu necilvēcīgu rīcību varētu atpazīt Kristu, mīlestības 

Dievu, Dievu, kas nevienam neņem dzīvību, bet atdod Savu, lai glābtu to, kurš Viņu ir ievainojis? - Šīs 

ciltis nonāca verdzībā un spēcīgāko varā, tāpat kā Pirmajā laikmetā Izraēla bija nonākusi faraonu un 

ķeizaru jūgā. Tie bija sāpju, rūgtuma un asaru laiki, kas piemeklēja šo tautu, un tad, kad viņu vaimanas 

atbalsojās debesīs, viņi kā bezgalīgas labestības apmetni uz sevi uzvilka Marijas, visuma labvēlīgās Mātes, 

mīlestību. 

45 Šo cilvēku jūtīguma dēļ viņiem bija lemts pielūgt Mariju, jo, kad viņi atzina un iemīlēja šo 

dievišķo patiesību, viņi atrada debesu garīgās kāpnes, kas ved dvēseles pie Manis. 

46 Kas ir šie cilvēki? - Tā ir jūsu, kas pēc savām cīņām un ilgā attīstības ceļa ir piedzīvojusi Trešās 

Ēras atnākšanu līdz ar Manu Otro Atnākšanu. 

47 Tas ir Mans dzīvais Vārds, ko jūs tagad dzirdat, lai ar to jūs iznīcinātu ikvienu fanātismu un 

elkdievību, ar ko jūs varētu būt apvākuši Manu Vārdu. Es mācu jums Dieva pielūgsmi, caur kuru jūs varat 

meklēt Mani no gara uz garu. Ļoti liela un stipra garā būs šī tauta, kad tā dzīvos un praktizēs Dieva 

pielūgsmi, ko es viņus mācu. Tad tā spēs likvidēt maldus un nest uz citām zemēm garīguma un gaismas 

vēsti, ko tautas gaida. 

48 Šī tauta tiks sagatavota tai cīņai, kurā Mana taisnība vadīs lielo ideoloģiju, ticību un doktrīnu cīņu. 

Visi būs pārsteigti, kad vētras virpulī dzirdēs mierīgu un drošu balsi, kas būs manu mācekļu balss, kuri 

pilda savu garīgās brālības misiju. 

49 Pagaidām saprotiet, ka, kamēr cilvēki nebūs sasnieguši pilnīgu garīgumu, viņiem būs vajadzīgas 

materiālas baznīcas un viņu acu priekšā būs jānovieto skulptūras vai attēli, kas padarīs Manu klātbūtni 

viņiem uztveramu. 

50 Cilvēku garīguma vai materiālisma pakāpi var novērtēt pēc viņu reliģiskā pielūgsmes veida. 

Materiālists meklē Mani zemes lietās, un, ja viņš neredz Mani saskaņā ar savām vēlmēm, viņš kaut kādā 

veidā Mani attēlo, lai viņam būtu sajūta, ka Es esmu viņa priekšā. 

51 Kas Mani saprot kā Garu, tas Mani sajūt sevī, ārpus sevis un visā, kas viņu ieskauj, jo viņš ir kļuvis 

par Manu Templi. 

52 Ik pa laikam Es jums esmu devis arvien progresīvākas atklāsmes, kuras cilvēki nav spējuši aptvert, 

jo viņi ap sevi ir radījuši arvien lielāku elkdievību. Tajā Otrajā Laikā Es sacīju Saviem mācekļiem: "Vai 

jūs redzat, cik liels, majestātisks un krāšņs ir Jeruzalemes templis? Un tomēr no tā nepaliks ne akmens uz 

akmens." Mans vārds piepildījās, jo Es ar Savu mācību izdzēsu visu elkdievību un zaimošanu, kas tajā 

notika. Es apsolīju to atjaunot "trijās dienās", kas piepildās tieši tagad, šajā "Trešajā Laikā", kad Es cilvēku 

sirdīs ceļu jaunu templi, jaunu svētnīcu, kas tiek celta uz cilvēku dvēseles tīrākajiem pamatiem. 

53 Atzīstiet Manu žēlastību kā Tēvs, kad redzat - tiklīdz sabrūk elkdievības altāris - kā Mans Vārds 

jau gaida jūs un jauna gaisma apgaismo jūsu ceļu, lai neļautu jums krist tumsā. 

54 Nebrīnieties un neapvainojieties, kad Es jums saku, ka jūsu reliģiju krāšņumam, varenībai un 

greznībai ir jāpazūd un ka tad, kad tas notiks, jau būs klāts garīgais galds, pie kura paēdīs mīlestības un 

patiesības izsalkušie ļaužu pūļi. 

55 Daudzi cilvēki, dzirdot šos vārdus, noliegs, ka tie ir Mani. Bet tad es viņiem jautāšu, kāpēc viņi ir 

sašutuši un ko viņi patiesībā aizstāv? Viņu dzīve? Tieši to es aizstāvu. Mans likums? Arī es to uzraugu. 
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56 Nebaidieties, jo neviens nemirs, aizstāvot Manu lietu; tikai ļaunums mirs, jo labestība, patiesība un 

taisnība pastāvēs mūžīgi. 

57 Cilvēki, kādu balsi jūs dzirdat savas sirds dziļumos, uz kādiem ceļiem tā jūs ved un kāpēc jūs to 

lūdzat? Es zinu, kāpēc tu seko Man: Jo jūs zināt, ka balss, ko dzirdat, ir jūsu Dieva balss, kuru jūs esat 

meklējuši cauri gadsimtiem un evolūcijai daudzās formās. 

58 Jūs visi zināt, ka šī balss, kas iespiežas jūsu būtības dziļumos, ir jūsu Tēva balss, jo Viņš izturas 

pret jums kā pret bērniem, kā pret maziem bērniem ar pilnīgu mīlestību. 

59 Es jums parādīšu Sevi kā mīlošs Tēvs, kā pazemīgs Skolotājs, kas nekad nav vienaldzīgs pret jūsu 

ciešanām un vienmēr iecietīgs un žēlsirdīgs pret jūsu nepilnībām, jo jūs vienmēr būsiet mazi bērni Manās 

acīs. 

60 Man jūs ir jāsoda, kad redzu, kā radības, kas tika veidotas ar tik lielu mīlestību un paredzētas 

mūžīgai dzīvei, spītīgi tiecas pēc nāves uz zemes, neraizējoties par garīgo dzīvi un nevēloties iepazīt tās 

pilnības, ko šī eksistence jums ir sagatavojusi. 

61 Studējiet Manu Vārdu, lai jūs saprastu, ka tajā ir Mans Likums un ka tādēļ tas ir Ķēniņa Vārds, kas 

nekad netiks atsaukts. Arī jums nevajadzētu atkāpties no ceļa, ņemot vērā, ka jūs savā garā nesat Manu 

Vārdu, kas ir Likums, un ka jūsu ķermenis ir pakļauts jūsu garam. Tāpēc vairāk ieklausieties sirdsapziņas 

balsī, kurā Es esmu klātesošs, nevis miesas balsī. 

62 Mans Dievišķais Vārds nolaižas dvēselē, un jūs jūtaties pilni garīga spēka. Taču, ja šis vārds būtu 

nepatiess, jūsu dvēsele nekad nejustos apmierināta pēc tā uzklausīšanas, un jūs atkal nesanāktu kopā, lai to 

gaidītu ar tādu vēlmi, ar kādu jūs to darāt tagad. 

63 Es esmu rītausma, kas ir pasludinājusi cilvēkiem jaunu laiku, kad viņu gars ieraudzīs apgaismotu 

ceļu, kas ved pie Manis. Vai jūs zināt, uz kura pilnības kāpņu pakāpiena atrodaties? Vai jūs zināt, vai esat 

garīgi augsti, vai arī esat nogrimuši ļaunuma valstībā? Patiesi es jums saku, neviens no jums nevarētu 

apmierinoši atbildēt uz šo jautājumu. 

64 Nedomājiet, ka jūsu dvēselei, inkarnējoties un dzīvojot uz zemes, ir jāaprobežojas ar materiālo 

eksistenci. Nē, jums visiem būtu jāzina, ka jau no savas zemes dzīves jūs varat garīgi dzīvot gaismas 

reģionos, kur ir valstība, kurā jūs reiz dzīvosiet mūžīgi. 

65 Dvēsele uztur sevi uz zemes tikai ar vāja atbalsta palīdzību, kas ir ķermenis, kurš kalpo tai, lai tā 

varētu dzīvot pasaulē un saņemt mācības vai pārbaudījumus, ko Tēvs tai sūta tās labā. Lai cik ilgs un 

bēdīgs arī nebūtu izpirkšanas laiks šajā pasaulē, nekad neuzskatiet to par cietumu. Neviens nav notiesāts 

uz nāvi, gluži otrādi, es jums saku, ka jums visiem ir lemts dzīvot. Katra radība savas dzīves sākumā 

saņēma no Radītāja skūpstu, kas bija pretlīdzeklis ļaunumam un bruņas pret iebrukumiem. 

66 Es esmu jūsu eksistences iemesls, tāpēc apzinieties, ka jūsu izcelsme ir laba. Ja tava pagātne uz 

zemes ir bijusi negodīga, grēcīga vai jebkādā veidā ārpus Mana Likuma, ļauj savai sirdsapziņai tagad 

atspīdēt, celies jaunai dzīvei un atstāj aiz muguras ceļu, kur zemes baudu ļaunprātīga izmantošana noveda 

pie tā, ka tu nokļuvi netikumu un sāpju ietekmē. Piemērā, ko Es jums devu caur Jēzu, meklējiet gaišu ceļu 

savai dvēselei, jo Mani soļi uz zemes, Mani darbi un Mans Vārds bija pilnīga Mūžīgās Dzīvības mācība un 

līdzība, ko Es novēlēju cilvēka garam kā mantojumu. 

67 Jūs esat svaidīti ar Manu dziedinošo balzāmu un Manu piedošanu. Pazīsti Mani, bērniņ, jo 

zināšanas, kas tev ir par Mani, ir vēl ļoti niecīgas. Tas, ko es jums saku mācībā, nav viss, kas man jums 

jāatklāj. Nenogurstoši nāciet pie Manis, un jūsu acu priekšā atvērsies Dzīvības Grāmata. 

68 Jūs jau esat saņēmuši Pirmo Derību, Manu Bauslību un Manu Klātbūtni Mozus laikā. Otrajā 

laikmetā jūs esat saņēmuši arī Otro Derību, ko Kristus caur Savu Dievišķo Vārdu ir novēlējuši cilvēkiem. 

Tagad jūs saņemat tieši no Mana Gara Trešo Derību, lai, apvienojot trīs atklāsmes, jūs kļūtu par Trešās 

Ēras lielajiem mācekļiem. 

69 Cilvēki, klausoties Mani, jūs pārņem sajūsma un ieraugāt Manu Klātbūtni garīgā sejā. Tā nav jūsu 

maņas, kas uzlūko Mani šajā sejā, un tā nav jūsu iztēles izlikšanās: tā ir ticība, ar kādu jūs Mani klausāties, 

tā ir jūsu garīgā pilnība un pacēlums šajā brīdī. Šeit jūs jūtat Manu mieru, bet cik tuvu jums ir tie, kas rada 

sāpes. Tie ir varas alkstošie, kuri, lai triumfētu, nekautrējas nogalināt savus līdzcilvēkus. Gatavojieties 

cīņai, lai viņi drīz iemācītos, ka viņiem nav jātiecas pēc augstiem amatiem, kas balstās uz viltus pamatiem, 

jo dievišķais taisnīgums iznīcina visu, kas ir tukšs. 
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70 Slimie, nāciet pie Manis, Es jūs dziedināšu. Ļaujiet izsalkušajam zināt, ka es viņu gaidu. 

Nogalinātājs, kura dzīslās plūst naids, nāc pie Manis, jo Es viņa tumšo apjukumu pārvēršu gaismā un viņa 

rūgtumu - labklājībā. Nāciet visi Mani uzklausīt un sagatavojiet savu dvēseli, jo pēc 1950. gada sāksies 

Gaismas valdīšanas spožums. Šodien jūs esat tikai sēkla, bet rīt jūs būsiet augi, un visbeidzot jūs nesīsiet 

mīlestības augļus. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 126 
(pasludināts 1944. gadā) 

1 No kurienes nāk balss, kas iespiežas līdz jūsu sirds dziļumiem? Kur tas jūs ved un kāpēc jūs pēc tā 

ilgojaties? - Jūs meklējiet to, jo tajā jūs atrodat klātbūtni Tā, kurš neatlaidīgi meklē cilvēkus. Un, tā kā jūsu 

garam ir nepieciešamība pielūgt savu Dievu, kad tas jūt Viņu tuvu, tas vairs nevēlas nošķirties no Viņa. 

2 Daudzos veidos cilvēki nāk Mani meklēt. Tās ir dažādas reliģiskās kopienas, kas eksistē uz zemes, 

un tajās tie, kas Mani jūt vistuvāk, ir tie, kam piemīt lielāks garīgums, tie, kas, veicot savu darbību, sēj 

mīlestību. 

3 Mana balss ir Tēva balss, jo tā jūs glāsta. Mans vārds ir Skolotāja vārds, jo tas jūs pamāca. Es jūs 

uzskatu par zīdaiņiem un bērniem mācekļiem, un tādēļ Es jums veltu Savu gādību. 

4 Es zinu, ka šai formai, kādā Es ar jums komunicēju, šim vārdam, ko Es jums dodu šajā laikā, 

daudzi pretosies un noliegs to. Bet es arī zinu, ka pēc tam tas tiks saprasts un tam noticēs. Tad Mana 

gaisma sāks spoži spīdēt cilvēku sirdīs. Šis laiks cilvēcei būs kā jauna diena. Bet ne tāpēc, ka Dievišķā 

Gaisma spīd intensīvāk nekā iepriekš, jo tā ir nemainīga. Iemesls būs tas, ka jūsu gara acis atvērsies un 

iedziļināsies patiesībā. 

5 Šodien es satieku cilvēci, kas ir garīgi novājināta, jo tā ir ļaunprātīgi izmantojusi brīvas gribas 

dāvanu. Es izstrādāju taisnīguma, mīlestības, žēlsirdības un labestības ceļu. Cilvēks ir radījis vēl vienu 

šķietamu gaismu, kas viņu ir novedusi līdz bojāejai. 

6 Kad Es atkal atnākšu, Mans Vārds parādīs jums ceļu, kuru jūs negribējāt iet, un būtu netaisnīgi un 

nepamatoti, ja kāds teiktu, ka šī mācība jūs mulsina vai dara apātiskus. 

7 Mana gaisma no bezgalības spīd dvēselēs un liek jums ar lielāku skaidrību atpazīt ceļus, kurus esat 

izveidojuši, - vai doties prom no Manis, vai meklēt Mani. Virzieties uz Mani, uz pilnību. Tikai tie, kas 

uzkāpj kalna virsotnē, var zināt, cik daudz ir palikuši zem kalna, cik lielu progresu viņi ir panākuši un no 

cik daudz kā ir atbrīvojušies. Vai tu, cilvēce, domā, ka Es tevi nemeklēšu un neglābšu no tava grēka, jo tu 

esi tik zemu noslīdējusi? Šeit jums ir Mana Klātbūtne, Es dziedināšu jūsu brūces un nožāvēšu jūsu asaras, 

mierināšu jūs jūsu bēdās un pavadīšu jūs jūsu vientulībā. Es sarunāšos ar jūsu garu, lai jūs sajustu Manu 

dievišķo skūpstu. 

8 Mana mīlestība izvilks no purva tos, kas tajā iekrituši, un izglābs tos, jo arī viņi ir nākuši no 

dievišķajām dzemdēm, lai pildītu mīlestības misiju. 

9 Apzinieties, ka ikreiz, kad krītat maldos, jūs meklējat nāvi, neapzinoties, ka esat radīti, lai dzīvotu. 

Jūs dzenājaties pēc ciešanu kausa, lai gan Es esmu apsējis jūsu eksistenci ar augstiem priekiem un īstu 

svētlaimi. 

10 Redziet, ļaudis, cik atšķirīgs ir Mans taisnīgums no tā, ko jūs iedomājaties, ja domājat, ka Mana 

Valdnieka zizlis uzkritīs jums, lai jūs iznīcinātu, jo jūs neievērojat Manus likumus. Es esmu aicinājis tos, 

kas sevi visvairāk aptraipījuši, lai dotu viņiem skaistus uzdevumus un cēlus uzdevumus, kas padarīs viņus 

cienīgus kopā ar citiem un izglābs viņus no viņu kļūdām. Šis svētīgais darbs ir jāpazīst ar darbiem, un, lai 

jūs varētu būt starp tiem, kas ir piemērs citiem, jums ir garīgi jāsagatavojas. 

11 Savu Vārdu, kas ir likums, mācība un sēkla, Es ievietoju jūsu garā, nevis jūsu "miesā". Gars ir 

pārvaldnieks, atbildīgais. Ja tu tur turēsi šo Vārdu, tas nekritīs tukšumā, tas necietīs no sabrukuma. 

12 Es esmu rītausma, kas sāk spīdēt šajā laikā, un jūs esat vieni no pirmajiem, kas pamostas šajā 

rītausmā. Tā nav jauna gaisma, tā ir tā pati gaisma, kas izgaismojusi jūsu sirdsapziņu visos laikos. Balss, 

kas jums šodien saka: "Celieties pie Manis caur garīgumu", ir tā pati balss, kas reiz jums teica: 

"Uzturieties labestībā, un jūs tiksiet pestīti", un kas jums teica: "Mīliet cits citu". Šis garīgais ceļš, par kuru 

Es jums tagad runāju, ir tas pats ceļš, kuru Es atklāju Jēkabam tālās dienās, kad atklāju viņam kāpnes uz 

pilnību. Katras dvēseles priekšā ir debesu kāpnes kā ceļš, kas aicina jūs uzkāpt. Tavs sākumpunkts ir šī 

cilvēku pasaule, bet apakšā vēl ir bezdibeņi, kurus es tomēr neesmu radījis. Augšup ir bezgalīgi daudz 

pakāpienu kā kalnā, kas ved uz garīguma virsotni. 

13 Kurš diez vai būs uz pirmā pakāpiena? Kas bezdibeņa tumsā? Kurš būs augstākajā līmenī? - Tie ir 

noslēpumi, kurus zina tikai Mans taisnīgums. 

14 Es jūs sūtu uz līdzenu zemi, uz ieleju, lai tur sāktu savus klejojumus, un pie apvāršņa parādītu jums 

kalnus, kuros jums jākāpj. 
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15 Redziet, cik šī mācība ir noderīga jūsu dvēselei, jo, kamēr miesas matērija ar katru dienu arvien 

vairāk tuvojas zemes klēpim, dvēsele, no otras puses, arvien vairāk tuvojas mūžībai. 

16 Ķermenis ir pamats, uz kura dvēsele balstās, kamēr tā dzīvo uz zemes. Kāpēc ļaut tai (ķermenim) 

kļūt par ķēdi, kas savalda važās, vai par cietumu, kas iesloga? Kāpēc ļaut tam kļūt par jūsu dzīves stūri? 

Vai aklajam ir tiesības vadīt to, kura acis redz? 

17 Es esmu tas, kas jums atklāju dzīvi visos tās posmos. Tā kalpo gan ķermeņa, gan dvēseles 

saglabāšanai. Tas, kurš pilda gara un cilvēka likumus, ir veltījis visu savu dzīvi Radītājam. 

18 Es būšu jūsu priekšgājējs, kad jūs nāksiet uz garīgajām mājām. Es vienmēr eju jums pa priekšu. 

Jūsu dvēsele nekad neieslīgst dīkstāvē, tā vienmēr centīsies spert vēl vienu soli garīgā progresa ceļā, kas ir 

pilnība. 

19 Neesiet apmierināti ar to, ka sakāt: es ticu Kungam. 

- parādiet savu ticību tam, ko darāt. Nesakiet tikai vārdos: "Es mīlu Tēvu!" - pārbaudiet sevi, lai uzzinātu, 

vai jūs patiesi mīlat Mani. 

20 Es esmu runājis ar jums, un Mans Vārds ir svaidījums. Tādēļ Es jūs esmu aicinājis būt par 

skolotājiem. 

21 Kāpēc cilvēki turpina arvien vairāk un vairāk kļūdīties, lai gan cilvēka prāts ir kļuvis 

apgaismotāks, pateicoties jauniem sasniegumiem? - Tā kā viņi ir centušies kultivēt tikai zinātnes koku, 

viņi ir atstājuši novārtā dvēseles pilnību. 

22 Reiz es jums sacīju: "Es jums sacīju: "Esiet nomodā un lūdzieties, lai jūs neiekristu kārdinājumā." 

Bet pat lūgšana, kas ir valoda, kurā Gars runā ar savu Kungu, ir aizmirsta. Tā ir valoda, kas šī laika 

cilvēkiem nav zināma. 

23 Kad viņi jūt vajadzību lūgt, viņi neatrod vārdus, kā izteikties Man. Taču es lieliski saprotu, ko visi 

lūdz, un man nav vajadzīgi ne vārdi, ne domas. Bet, kad Mans Gars viņiem atbild, viņi Mani nesaprot, jo 

nav sagatavojušies. Tad viņu Skolotāja balss, kurai vajadzētu būt viņiem pazīstamai, viņiem ir sveša. 

24 Ja lūgšana, ko Es esmu mācījis cilvēcei, tiktu pielietota ar tīru sirdi, cilvēki no paaudzes paaudzē 

katru reizi sasniegtu augstāku garīgumu, lai dzirdētu Manu balsi. Tad viņu garīgā saikne ar Dievišķo šajā 

laikā kalpotu viņiem, lai radītu mīlošāku, taisnīgāku un patiesāku pasauli nekā tā, ko viņi ir radījuši ar savu 

materiālismu. 

25 Kāpēc jūs uzskatāt, ka spirituālisms (spiritualizācijas doktrīna) ir kaut kas tāds, kas ir pretējs jūsu 

materiālās dzīves attīstībai? Kad es esmu nosodījis jūsu zinātni, kad tā tika pielietota cilvēces labā? Ja kāds 

uzdrošinātos to teikt, viņš nebūtu taisnīgs pret savu Tēvu. 

26 Ar garīguma palīdzību cilvēks sasniedz tādu pacēluma pakāpi, kas ļauj cilvēkam saņemt idejas, kas 

pārsniedz viņa prāta iespējas, un iegūt varu pār materiālo. 

27 Uz mirkli padomājiet: ja dvēseles garīgais pacēlums tiek likts lietā, pētot materiālo radību, ko jums 

piedāvā Daba, vai jebkuru citu cilvēcisko mērķi, tad jūs varat iedomāties, kādus augļus jūs varētu gūt, ja 

jūsu atklājumi nebūtu attiecināmi tikai uz pētniecību ar intelektu, bet ja jūs piedalītos arī garīgajā 

atklāsmē, ko jums dotu Tas, kas visu radījis. 

28 Es jums vēlreiz saku: "Vērojiet un lūdzieties, lai jūs iemācītos atpazīt Manu balsi, lai Mana 

iedvesma nāktu pie jums un jūs to saprastu, jo jums vēl ir daudz mācību, kuras Man jums ir jādod. 

29 Es glābšu jūs no kuģa bojāejas. Es esmu bāka, kas spīd tumsā. Meklējiet Mani, paļaujieties uz 

Mani, un Es palīdzēšu jums pārveidot savu dzīvi par miera, tikumības un garīgās augšupejas pasauli. 

30 Dalieties ar Mani priekā, kas piepilda Manu Garu ikreiz, kad jūs stādāt kādu no kokiem, kas dos 

ēnu cilvēkiem. 1944. gadā durvis vēra septiņas pulcēšanās vietas, kas ir kā to septiņu vietu atveidojums, 

kuras 1866. gadā dibināja Roke Rojass (Roque Rojas). Bet, ja tie pirmie bija sašķelti un nezināja, kā 

dzīvot saskaņā vienam ar otru, tad jums, no otras puses, vajadzētu savu misiju pildīt paklausīgi un brālīgi. 

Ņemiet par piemēru sesto sanāksmes vietu, no kuras jūs iznācāt, un palieciet uzticīgi Maniem baušļiem. 

Padariet no septiņiem vienu aizsargājošu toni un dodiet visiem tos pašus augļus. Pirms jūsu sirdis dod 

solījumu sekot Man, Es jūs pārbaudu, šķīstu un stiprinu, lai jūsu apņēmība būtu nesalaužama un jūsu 

sirdsapziņa jums apliecinātu, ka šis solījums ir rakstīts Jaunās Derības šķirsta priekšā. 

31 Derība, ko jūs noslēdzat ar Mani, nav zemes pienākums, tā ir garīga misija, ko jūs esat gatavi 

pieņemt no sava Tēva - no Tā, kas radījis visas radītās lietas. Es jums parādīšu, kā pildīt savu garīgo 

misiju. Bet es arī mudinu jūs pildīt visas apņemšanās un solījumus, ko dodat cilvēciskās lietās, lai jūs 
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varētu pazīt pēc jūsu gara patiesuma un sirds sirsnības. Lai tavs "jā" vienmēr ir "jā" un tavs "nē" vienmēr ir 

"nē". Tad jums tiks uzticēts, ka jūs spēsiet stingri pildīt savus lēmumus. Nekad nepārkāpiet svētu derību, 

piemēram, laulības, vecāku un draudzības derību. 

32 Ja atteikšanās no cilvēciskiem pienākumiem un solījumiem rada tik lielas ciešanas, kas notiks, ja 

jūs novērsīsieties no garīgās misijas, kuru esat uzticējuši savam Kungam? Tā ir taisnība, ka Mana lieta 

prasa atteikšanos un upurus, bet tajā pašā laikā Es jums saku, ka tas ir ideāls, kas nekad nepieviļ to, kurš 

tam seko. Tas, kurš sasniedz mērķi, iegūs nemirstību. Tagad Es jums saku: rūpīgi studējiet Manu Vārdu, 

lai jūs neveidotu nošķirtu grupu uz zemes. Sasniedziet tādu izpratnes un sagatavotības pakāpi, kas ļaus 

jums garīgi dzīvot kopā ar visiem, nevis atsevišķi. Mana mācība nevēlas sēt nesaskaņas sēklas. 

33 Tuvojas laiks, kad patiesība, saprāts un gaisma gūs virsroku pār varu, vardarbību un bailēm. Bet 

kad cilvēks, līdzīgi Kristum, spēs teikt: "Mana valstība nav no šīs pasaules", un apzināsies, ka zemes 

labumi ir pārejoši, - neko no tā, kas radīts, nepazaudējot, un visu izmantos ar īsto mēru. Saprotiet, ka 

patiesais spēks slēpjas garīgajā, ka zemes vara, tās iedomība, tās godība un zinātnes spožums, lai cik ilgi tā 

valdītu, padodas mūžības priekšā. 

34 Tiecoties pēc viltus varenības, cilvēce ir piedzīvojusi daudzas vilšanās, un patiesi, es jums saku, ka 

tā piedzīvos vēl lielākas. Kas notiks ar cilvēkiem, kad viņu sirdsapziņa, kas ir viņu tiesnesis, pamodinās 

viņus un viņi pārdomās savus darbus? Viņu sāpes būs nežēlīgas, viņu nožēla būs liela, un tad viņu reakcija 

būs meklēt garīgu veidu, kā izpirkt savus pārkāpumus. Šis laiks iezīmēsies ar reliģisku izšķērdību, kas 

sasniegs augstāko fanātisma pakāpi. Tam sekos cīņas un "kaujas" starp reliģiskajām kopienām un sektām. 

Tomēr jums ir jāpaliek modriem un nav jāgaida, līdz tas ir kaujas troksnis, kas jūs pārsteidz, jo tad jūs 

nezināsiet, kur ir jūsu kaujas ieroči. Redziet, kā es pašlaik palielinu šo pulcēšanās vietu skaitu, kuras es 

simboliski saucu par kokiem, lai to zari varētu izplatīties un nest augļus. 

35 Pašlaik es ceļu Svētā Gara templi. Taču, kad tas būs uzcelts, vairs nebūs sapulču namu, baznīcu un 

svētceļojumu vietu, vai arī tās būs zaudējušas savu pastāvēšanas jēgu, reliģiskos simbolus, rituālus un 

tradīcijas. Tad jūs sajutīsiet Manu varenību un Manu klātbūtni, kā baznīcu jūs atzīsiet Visumu un kā 

pielūgsmi - mīlestību pret savu tuvāko. No Mātes Dabas krūtīm nāks jaunas zināšanas, kas padarīs jūsu 

zinātni par labklājības ceļu, jo sirdsapziņa, kas ir Dieva balss, to ievirzīs uz pareizā ceļa. 

36 Smadzenes vairs nebūs pasaules saimnieks, bet gan gara līdzstrādnieks, kas to vadīs un apgaismos. 

37 Šajos laikos, kad mīlestība un žēlsirdība ir pazudusi no cilvēku sirdīm, Tēvs jums saka: esiet 

mierīgi un nebēdājiet. 

38 Es esmu jūs pārbaudījis visos laikos, bet vēl jo vairāk šajā. Jūs esat jautājuši sev, kas ir jūsu sāpju 

cēlonis. Tu pacel savu garu, lai runātu ar Mani un sacītu: "Manas ciešanas ir lielākas par manu līdzcilvēku 

ciešanām." Nē, Mani bērni, karš ar visām tā sekām nav sasniedzis jūsu tautu. Citi cieš vairāk nekā jūs. Ja 

jūs jūtat sāpes, tad tas ir tāpēc, ka uz jums gulstas lielas atbildības nasta un ka jūs jūtat citu sāpes. Ja jūs 

ciešat viņu dēļ, esiet svētīti, jo jūsu darbs nesīs labus augļus. Strādājiet starp cilvēkiem, un Mans Vārds jūs 

vienmēr iedrošinās. 

39 Jūs jūtat, ka šajā laikā Tiesnesis ir ļoti tuvu jums, un ikviens ir gatavs atskaitīties par savu darbu. 

Tu iedziļinies savā iekšējā savākšanā, pārmeklē savu sirdi un sagaidi, ka sirdsapziņas balss parādīs tev 

tavas kļūdas. Bet es jums saku: Es esmu redzējis, ka jūs esat ieguldījuši savu prātu un sirdi savos darbos, 

ka dažkārt esat darījuši vairāk, nekā pienākas, un esat gājuši līdz pat upurim, lai izpildītu Manus 

norādījumus. Par to es jūs svētīju, bet patiesībā es neesmu prasījis no jums upurus. Ir darbi, kurus es darīšu 

jūsu labā, jo tie pārsniedz jūsu spējas. Jums vajadzētu tikai lūgt un uzticēties. 

40 Šodien, kad Es atklāju Sevi cilvēkiem, Es redzu, ka viņi paši un viņu ieražas ir mainījušās, un, lai 

Mani saprastu un Man sekotu, viņiem ir jāpieliek lielākas pūles. Grēks ir vairojies, un vide ir piesārņota. 

Ļaunās ietekmes izplatās un rada apjukumu, aptumšo prātu un sirdi, un šīs atmosfēras vidū "Izraēla tauta" 

cīnās, lai panāktu savu atbrīvošanu un palīdzētu cilvēcei. Jūsu nopelni būs lielāki, ja jūs pacietīgi un 

pazemīgi strādāsiet Mana Darba labā un pārvarēsiet grūtos dzīves apstākļus, no kuriem ciešat. 

41 Ja jūtaties gatavi runāt par Manu mācību, dariet to. Ja vēl neesat ieguvis skaidrību un jūsu vārdam 

nav pārliecinoša spēka, veltiet vairāk laika. Turpiniet klausīties Mani, līdz esat padarījuši Manu mācību 

par savu. 

42 Cik daudz ir tādu, kas, lai gan ir dzirdējuši Manu Vārdu, kas dots caur cilvēka saprašanas orgānu, 

tomēr nav ne noticējuši Man, ne pārliecinājuši sevi! Cik vēl daudzi jūs apšaubīs, ja jūs nesagatavosieties! 
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Pasaule nāks pie jums ar saviem ieročiem, ar savām teorijām, un, ja jūs nebūsiet gatavi, tad kļūsiet vāji. 

Viņi jūs nežēlīgi iztaujās, izjautās par to, kā jūs saņēmāt atklāsmi par Manu atnākšanu, kādā veidā jūs 

saņēmāt Manu mācību, un jūs atbildēsiet uz visiem viņu jautājumiem. Jums jābūt labvēlīgiem un 

labvēlīgiem, jums jācenšas visvienkāršākajā veidā izskaidrot Mana Vārda patiesību, lai viņi saprastu tā 

nozīmi, un jums jāpalīdz viņiem, lai viņi varētu atrast apgaismību. 

43 Es atstāju Savu Mieru jūsu vidū, baudiet to, priecājieties par to, ciktāl to atļauj jūsu dzīve, jo Miera 

valstība vēl nav nolaidusies pie cilvēkiem, tomēr Es esmu atnesis jums pretlīdzekli pret ikvienu ļaunumu 

un, piepildot Savu pagājušo laiku Vārdu, apsolīju jums, ka miers uzliesmos kā spoža rītausma un 

apgaismos jūsu dvēseli, un ka no šī sāpju laika nepaliks ne miņas. 

44 Jau tuvojas laiks, kad zemi apdzīvos jaunas paaudzes, kas būs pilnas dievišķas labestības un nesīs 

līdzi svētītu misiju. Tad piepildīsies Mans Vārds, kas jums saka: "Pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie." 

Lai katrs savā dzīves laikā izpilda savu misiju, jo jūs nezināt, vai Es jums došu iespēju atgriezties miera 

laikā. 

45 Sajūti Manu mierinājumu, cilvēce. Dzīvojiet Manī, un jums nebūs jābaidās no pārbaudījumu 

skarbuma. 

46 Marija, jūsu aizbildne, svētī jūs. Arī es jūs svētīju. 

47 Kristietība bieži aizmirst par Jēzus garīgajiem darbiem, jo tā piešķir lielāku nozīmi dažiem Viņa 

materiālajiem darbiem. Piemēram, tā sajauc Viņa cilvēcisko nabadzību ar Viņa pazemību un Viņa fiziskās 

sāpes ar patiesajām ciešanām, ko Viņš izcieta garā. Un viņa domā, ka Viņa fiziskās asinis ir tās, kas 

nomazgā pasaules grēkus, aizmirstot, ka patiesās asinis, kas ir mūžīgā dzīvība dvēselei, ir Viņa Vārda 

būtība. 

48 Skolotājs jums saka: Ja šai miesai būtu bijis kāds iemesls mūžīgi dzīvot jūsu vidū, Tēvs to būtu 

pasargājis no tās katariem; vai arī, ja pēc nāves tā būtu kaut kādā veidā noderējusi jūsu pestīšanai, Viņš to 

būtu atstājis jums. Bet pēc tam, kad Viņa uzdevums pie krusta bija pabeigts, jūsu acis vairs nevarēja Viņu 

redzēt, lai jūs varētu meklēt no Dievišķā Skolotāja to, kas jums no Viņa bija jāpaņem: Viņa vārds, Viņa 

darbi, Viņa pazemība un visi Viņa pilnīgas mīlestības piemēri. 

49 Pēc tam, kad šī cilvēciskā forma bija pazudusi no zemes, cilvēku apziņā palika tikai "Vārda" 

dievišķā būtība, kas runāja no Jēzus. Tas ir tas, pēc kā jums vajadzētu ilgoties - pēc šīs dzīves un 

mīlestības vēsts būtības, garīgās nozīmes. 

50 Atturieties no sava Tēva pielūgsmes materiālās pielūgsmes formās, lai jūs varētu iemācīties mīlēt 

Viņu tieši ar garu. 

51 Kad kāds jautāja Jēzum: "Vai Tu esi Ķēniņš?", Skolotājs atbildēja: "Tāpēc Es atnācu." Bet visi 

šaubījās - ņemot vērā Viņa drēbju nabadzību -, vai Viņš varētu būt ķēniņš. Nevienam nebija ne jausmas, 

ka aiz šī cilvēka pieticības slēpjas Tā varenība, kas runāja, ne arī kāds nojauta, ka šī vārda dziļumā ir 

apsolījums par miera, mīlestības, laimes un taisnīguma valstību. 

52 Cilvēka skatiens vienmēr ir piesaistīts ārējam. Tā neiedziļinās dziļāk, un tieši no turienes nāk 

cilvēku netaisnīgās un kļūdainās interpretācijas. 

53 Vai jūs zināt, ka Jēzu iztaujāja, apvainoja un pat pavisam noraidīja? Vai jūs zināt, ka pat Viņa 

mācekļi nespēja pateikt, kas Viņš bija, kad Viņam jautāja? Tāpat arī pasaule šajā laikā brīnīsies, kas ir Tas, 

kurš ar jums runāja, un daudzi noliegs, ka Kristus bija tas, kurš ar jums sazinājās. Tad daži no Maniem 

mācekļiem būs apmulsuši un brīnīsies, kas ar viņiem runāja, vai Tēvs, vai Vārds, vai Svētais Gars. Uz to 

Es jums saku, ka tāpat kā patiesība ir viena, arī Dievišķā Būtība ir viena, ko Es jums esmu devis cauri 

gadsimtiem, neatkarīgi no tā, vai jūs to saucat par Likumu, Doktrīnu vai Atklāsmi. 

54 Kas mīl šo patiesību un seko šai gaismai, tas mīl savu Tēvu un seko Viņam. 

55 Garīgi domājošam māceklim vienmēr jāmeklē Manu darbu būtība, lai viņš atklātu patiesību Manos 

dievišķajos vēstījumos. Tad jūs pieredzēsiet, cik viegli ir atklāt dziļāko jēgu visam tam, ko vieni apvij ar 

noslēpumiem un citi sarežģī ar savām teoloģiskajām dogmām. 

56 Spiritualizācija nozīmē vienkāršību. Kāpēc tad sarežģīt to, kas ir tik vienkāršs, skaidrs un 

caurspīdīgs kā gaisma? 

57 Šajā laikā jūs esat devušies meklēt Manu Vārdu, lai tajā remdētu savas slāpes pēc taisnīguma un 

mīlestības. Jūs klausāties Mani kā labi mācekļi un uzmanīgi vērojat, kā garām jums iet pamācību grāmatas 

lappuses. Jūs esat izredzētie, nebrīnieties, kad Es jums došu šīs mācības. Taču jūs neesat vienīgie 
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priviliģētie. Savā Vienlīdzības un Mīlestības darbā Es esmu apveltījis visas dvēseles ar vērtīgām īpašībām. 

Jūs, kas esat aicināti agrāk, nedomājiet, ka esat labāki. Tikai iekšēji sagatavojieties, lai jūs varētu izpildīt 

savu uzdevumu, lai jūs saprastu jūsu līdzcilvēki un lai viņi jums sekotu. 

58 Jūs vienmēr esat Mani meklējuši, lai pateiktos par labumiem, ko Es jums dodu. Un Mans Gars, 

kuru jūs nespējat redzēt, ir Tas, kas skaidri runā ar jums šajā pašreizējā formā. Es neļaušu melot balss 

nesējiem, kurus izmantoju. Es darīšu Sevi jūtamu viņu sirdsapziņā, un viņi zinās, ka viņu darbs ir 

patīkams, jo viņu sirdis jutīs mieru. 

59 Es piepildīšu jūsu vēlmi pēc progresa. Es jūs visus novietoju ceļa sākumā, lai jūs varētu sākt dienas 

darbu. 

60 Apzinieties, ka iemesls, kāpēc Es esmu pie jums nācis trešo reizi, ir Mana mīlestība pret cilvēci. Es 

esmu nācis Garā, lai piepildītu Savu apsolījumu. 

61 Es jums reiz teicu: "Kas pazīst Dēlu, tas pazīst Tēvu." Es sniedzu liecību par Sevi. Šajā laikā ar 

Savu Gara gaismu Es izskaidroju to, kas cilvēcei bija noslēpums. Es jūs apgaismoju, lai jūs varētu 

apvienot vienā grāmatā Jehovas baušļus, Jēzus Vārdu un atklāsmes, ko Mans Svētais Gars jums sniedz 

šajā laikā, un jūs apliecināt, ka Es esmu nācis pie jums, lai liecinātu par Savu Patiesību Trīs Laiku laikā. 

62 Iepriekšējo laiku Mans Vārds nav pareizi interpretēts, bet sēkla ir dvēselēs, un tur Es to 

izaudzināšu. 

63 Izraēla var runāt ar savu Dievu no augsta garīgā līmeņa. Nāciet pie Manis un, ja šaubāties, 

jautājiet. Tā bija Mana Griba, lai jūs paliktu pastāvīgā vienotībā ar Mani, bet jūs esat aizrāvušies ar 

aizraušanos vai fanātismu savā vēlmē pēc garīguma. Bet Mana griba ir, lai jūs saprastu Manu Vārdu, kas 

iesaka vienkāršību un šķīstību visos jūsu darbos. 

64 Šodien jūs nākat mazskaitlīgā skaitā, lai dzirdētu Mani, bet garīgie leģioni, kas pulcējas ap Mani 

šajās manifestācijās, ir neizmērojami. Mans Vārds ir kā attīrošs ūdens, kas attīra visu. Es jūs pamācu, lai 

jūs justos atbildīgi un vēlāk Man neteiktu: "Es nezināju, ko daru, man trūka apgaismības, mani vecāki 

nedeva man padomu, manā mājā valdīja nesaskaņas." - Esmu redzējis, ka bērni nepareizi vērtē savus 

vecākus, ka vecāki nedod labu piemēru saviem bērniem, ka brāļi un māsas cīnās savā starpā, un tāpēc es 

jūs lūdzu: Kad jūs būsiet vienoti savā starpā? Es vienmēr esmu sūtījis jums uz zemi tikumīgas būtnes, lai 

tās varētu jums dot padomus un iedvesmot jūs uz garīgu attīstību jūsu pasaulē. 

65 Ja esat vīrs un sieva, tad ziniet, ka vīram un sievai, kas apvienojušies laulībā, ir jāpadara savs nams 

par svētnīcu, lai tajā varētu aprūpēt un audzināt savus bērnus. Neatstājiet viņiem bēdīgu mantojumu. Katrs 

atradīs taisnīgu atlīdzību par saviem darbiem savas dzīves laikā. 

66 Tāpat kā jūs cenšaties izpatikt draugam, tā arī jūs cenšaties izpatikt Man. Lūdziet, lūdziet, un es 

jums došu. Es jūs radīju sava Gara priekam, un Man sagādā gandarījumu jums dot to, kas jums palīdz 

attīstīties. 

67 Kārdinājums iedveš tev naidu, un cilvēks, kas pēc savas dabas ir vājš, nodara postošu kaitējumu 

savu līdzcilvēku sirdīs. Bet es jums jautāju, kādas jums ir tiesības iznīcināt to, ko es esmu radījis? Kāpēc 

jūs nogalināt ticību, kāpēc jūs tiesājat? Šobrīd cilvēce nedara Man tīkamus darbus, bet Mana Gara gaisma 

spīd un sagatavo jūs cīņai pret ļaunumu. Es lūdzu jūs atmest visu, kas ir kaitīgs, visu, kas liek jums atpalikt 

savā evolūcijā. 

68 Stipriniet sevi kopā ar Mani. Barojiet sevi ar Manu Vārdu, lai jūs nekad nebūtu izsalkuši. Šodien 

jums ir mielasts pie Mana galda, jūs baudāt Manu maizi, un jūs mūžīgi atcerēsieties, ka Skolotājs sēdināja 

Savus mācekļus pie sava galda, runāja ar viņiem un pabaroja viņus mūžībai. Es jums esmu teicis, ka 

vienmēr, kad jūs Mani piesaucat ar tīru sirdi, Es esmu ar jums. Es esmu dzirdējis jūsu lūgšanu, un tāpēc 

esmu nācis lejā. Skatieties uz Mani ar ticības acīm, ko Es esmu sagatavojis. Es esmu jūsu priekšā, un Es 

esmu darījis jūs cienīgus Manas klātbūtnes. Pazīstiet Mani pēc Mana Vārda patiesības. Tas ir dzemdē, no 

kuras jūs paši sevi bijāt izņēmuši. Bet, ja pasaule novēršas no Manis, jums ir jāpieliek pūles, lai atgrieztos, 

un šī mīlošā Sirds vienmēr būs atvērta, lai jūs uzņemtu. 

69 Tāpat kā Es atnācu pie jums Otrajā Laikā kā vienotības ar cilvēci zīme un pēc tam atgriezos pie 

Tēva, tāpat arī šodien Es esmu atnācis uz kādu laiku, bet 1950. gadā Mans universālais stars tiks aizturēts. 

Tāpēc Es jums esmu teicis, ka pēc šī gada jums vairs nebūs šīs izpausmes. Tad jūs savienosieties ar Mani 

no gara uz garu, un Mana žēlastība nāks pār jūsu sirdi. Pienāks diena, kad jūs jutīsieties Man ļoti tuvi, jūs, 
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vienkāršās Manas tautas sirdis. Kalpojiet Man, kalpojot saviem līdzcilvēkiem. Kļūstiet par ārstiem, un, ja 

jūsu mīlestības darbs tiks atalgots ar smaidu, jūs būsiet apmierināti. Turpmāk es pierakstīšu jūsu darbus. 

70 Mīliet Mariju, savu mīlošo Māti, meklējiet Viņu garīgi. Nenovietojiet priekšā attēlu, lai sajustu, ka 

viņa ir jums tuvu. Viņa ir Jehovas mātišķā mīlestība, kuru jūs esat redzējuši izpausties visos laikos. Viņa ir 

jūsu Dievišķā Aizstāve. Mīliet viņu, lai es viņai atkal varētu sacīt: "Māte, šis ir tavs Dēls! 

Mans miers lai ir ar jums! 



U 127 

89 

Instrukcija 127 
(pasludināts 1945. gada 1. janvārī) 

1 Šajā manifestācijā aizveriet savas fiziskās acis, jo tas ir jūsu gars, ar kuru Es gribu runāt. 

2 Es jums apsolīju, ka atgriezīšos, un tāpēc es nevarēju nepiedalīties šajā garīgajā tikšanās reizē ar 

jums. 

3 Esiet mierā, lai jūs uzmanīgi klausītos Mani un ļautu Mana Vārda kaltam veidot jūsu dvēseli. 

4 Jūs esat daudz klejojuši, meklējot vietu, kas varētu dot jums mieru, un neesat to atraduši, un, kad 

pirmo reizi ieradāties šajās pazemīgajās sanāksmju telpās, lai klausītos Manu Vārdu, jūs pat iedomāties, ka 

tajās - nabadzīgās un vienkāršās - jūs atradīsiet mieru, pēc kura tik ļoti ilgojāties. 

5 Es vēlos jūs iegūt sev caur mīlestību. Tādēļ Es jums dodu šo pamācību, lai jūs ar tās palīdzību 

mācītu savus līdzcilvēkus, ceļiniekus, ceļabiedrus, ar tādu pašu rūpību un mīlestību, ar kādu Es jūs 

uzņēmu. 

6 Cilvēks nedzīvo tikai no maizes, jo viņā ir izsalkums un slāpes, kas nenāk no miesas, un, lai tās 

remdētu, ir jāmeklē garīgais ūdens un garīgā maize. Bet ir nepieciešams, lai sāpes jūs nomocītu, lai jūs 

saprastu Manas mācības. 

7 Daži Man jautā: "Kungs, varbūt cilvēciskā mīlestība Tavā priekšā ir nepieņemama un pretīga, un 

vai Tu atzīsti tikai garīgo mīlestību?" 

8 Nē, cilvēki. Tā ir taisnība, ka visaugstākās un tīrākās mīlestības jūtas pieder garam, bet Es arī 

ieliku cilvēka ķermenī sirdi, lai tā varētu mīlēt, un Es devu tai jūtas, lai caur tām tā varētu mīlēt visu, kas 

tai apkārt. 

9 Es uzticēju cilvēka dzīvi garīgām būtnēm, lai tās dzīvotu uz zemes un, nonākušas uz tās, pierādītu 

savu mīlestību pret Mani. Šim nolūkam es sadalīju cilvēkus divās daļās un vienai piešķīru spēcīgāku, bet 

otrai - vājāku īpašību. Šīs daļas bija vīrietis un sieviete. Tikai apvienojušās abas būtnes varēja būt stipras 

un laimīgas, un šim nolūkam tika izveidota laulība. Es svētīju cilvēcisko mīlestību, ja to rosina gara 

mīlestība. 

10 Mīlestība, kuras saknes meklējamas tikai fiziskajā, ir raksturīga bezjūtīgām būtnēm, jo tām trūkst 

sirdsapziņas, kas izgaismotu viņu ceļu. Turklāt Es jums saku, ka no labām savienībām vienmēr nāks labi 

augļi un tajās iemiesosies gaismas gari. 

11 Tagad ir pienācis laiks jums, tauta, attīrīt savu sēklu, lai jūs varētu izveidot garīgi un fiziski stipru 

ģimeni. Saprotiet Mani, Mani bērni, lai jūs varētu pareizi interpretēt Manu Gribu, jo jau tuvojas 1950. 

gads, un jūs nedrīkstat aizmirst, ka tas ir gads, kuru Es esmu izraudzījies kā pēdējo Manas manifestācijas 

gadu. Es gribu, lai tajā dienā jūs būtu gatavi, jo tikai tie, kas būs sagatavojušies, spēs palikt stingri savās 

pozīcijās. Tie būs tie, kas nākotnē patiesi liecinās par Mani. 

12 Atcerieties, ka tikai tie, kas ir spējuši sevi garīgi pilnveidot, var darīt zināmu Manu darbu; jo tie, 

kas nav sagatavojušies jaunajai savienības formai, - kā viņi varētu būt pietiekami iedvesmoti, lai saņemtu 

Manas domas un reproducētu Manus vēstījumus? 

13 Es vēlos, lai jūs visi gūtu panākumus, lai jūsu liecība kalpotu cilvēces labumam. Redzi, ja vieni 

domātu vienādi, bet citi citādi, tie tikai radītu cilvēkiem apjukumu. 

14 Šī Vārda būtība nekad nav mainījusies kopš tā parādīšanās sākuma, kad Es uzrunāju jūs caur 

Damianu Ovjedo. Manas mācības jēga ir nemainīga. 

15 Bet kur ir šo vārdu būtība? Kas ar viņiem notika? Slēpti ir to Dievišķo vēstījumu raksti, kas bija 

pirmie šajā laikā, kad Mans Vārds tik bagātīgi izplatījās jūsu vidū. Ir nepieciešams, lai šīs mācības nāktu 

gaismā, lai rīt jūs varētu liecināt par to, kā sākās šī manifestācija. Tādējādi jūs uzzināsiet Manas pirmās 

mācības datumu, tās saturu un pēdējās mācības datumu, kas jums norādīs 1950. gadu - noteikto gadu, ar 

kuru beigsies šis atklāsmes laiks. 

16 Šodien jūs vēl nenojaušat, kāds haoss iestāsies cilvēcē pēc tam, kad Mans Vārds tiks apklusināts, 

un nevarat iedomāties, kādu vētru šāds notikums izvērsīs tautās. Jums jārūpējas, lai jūsu atbildība katru 

reizi pieaugtu, jo ar katru jaunu reizi jūs iegūsiet arvien lielāku un lielāku apgaismību. Jūsu mantojums jau 

ir ļoti liels, un jums ir obligāti jādalās tajā ar saviem līdzcilvēkiem, trūcīgajiem, pirms jūs pametat šo zemi. 

17 Padariet savas sirdis jūtīgas, lai jūs saprastu Manu Vārdu, jo jūs to vēl neesat sapratuši. Kā tad jūs 

varēsiet saņemt un saprast Manu Vārdu, ja Es jums to rīt došu intuitīvi? 
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18 Esiet vienoti patiesībā un garā un neatdalieties pat vislielākajos pārbaudījumos. Viens Dievs, viena 

griba un viens Vārds ir bijis ar jums. Tāpēc nākotnē nevarēs parādīties nekādi citi norādījumi, kas atšķirtos 

no tiem, kas jums ir sniegti pašlaik. 

19 Vai kāds uzdrošināsies nepaklausīt Manai gribai? Tas nozīmētu, ka šo ļaužu vidū rastos 

nesaskaņas un ienaids, jo, kamēr vieni turētos pie patiesības, citi izmantotu nepatiesus vārdus, lai novestu 

baznīcas no patiesā ceļa. 

20 nekļūstiet vāji, cilvēki, atcerieties katru brīdi, ka Es jūs esmu aicinājis "stiprs". Ja Es neesmu 

maldinājis jūsu ticību un esmu jums pierādījis, ka Mana Vārda nozīme nav mainīga, kā jūs varētu maldināt 

savus līdzcilvēkus, rādot viņiem sliktu piemēru? Ir pienācis laiks sagatavot to, ko atstāsiet nākamajām 

paaudzēm. 

21 Daudzi savā sirdī Man saka: "Skolotāj, vai Tu paredzi, ka mēs Tev būsim neuzticīgi? Kā tas būtu 

iespējams?" Un Es jums atbildu to pašu, ko sacīju Saviem apustuļiem Otrajā Laikā: "Uzmanieties un 

lūdzieties, lai jūs neiekristu kārdinājumā!" Jo jūs visi zināt, ka starp tiem bija viens, kas Mani nodeva un 

pārdeva, un jūs nezināt, kas to dara šinī laikā, lai gan viņš sauc sevi par Manu mācekli. 

22 Mans Gars jūs aicina, Mana balss nāk kā skolotāja uz jūsu sirdīm, un mūžīgi jūsu Debesu Tēva 

Gars būs ap jums, meklēdams jūs, lai jūs glāstītu. 

23 Es esmu Augstākais līmenis, uz kuru katram garam būtu jātiecas, jo tas, kurš to sasniegs, pratīs 

ieraudzīt visu radības skaistumu un sava Tēva darbu godību. 

24 Mans Vārds darbojas kā kalts jūsu sirdīs, veidojot jūsu dvēseles, līdz tās kļūst līdzīgas Manam 

Garam gaismā. 

25 Atcerieties, ka jūs neesat apjukušu prātu priekšā, bet gan Viņa priekšā, kas jums pierāda sava Gara 

pilnību un patiesību. Es esmu jūs pievedis tuvāk dzīvības kokam, uz kura zariem karājas labie augļi. 

Šodien Manā namā ir svētki, daudzi ir pie Mana galda. Bet kurš no klātesošajiem rīt novērsīsies no Manis? 

Tikai es zinu. 

26 Ikviens, kas vēlas garīgu mantojumu, lai nāk pie Mana galda, sēž kopā ar Mani un ēd no šīs 

maizes, lai tad, kad viņš celsies, viņš justos Mana Miera īpašnieks un viņa gars kļūtu par vēl vienu posmu 

mīlestības ķēdē, kuru Es pašlaik veidoju un ar kuru Es vienoju Savus bērnus. 

27 Nāciet, nāciet un klauvē pie Manām durvīm. Nāciet tuvāk, jūs, atstumtie, ēdiet un apģērbieties, bet 

pēc tam ejiet pa Manām pēdām. Mācieties likumus, ko Es esmu noteicis, un ievērojiet tos, lai jūs nedzertos 

no rūgtuma kausa. Izpratne: Tas, kurš novirzās no perfektā ceļa, atstāj Manu valstību un atrodas nāves 

briesmās. 

28 Es jums dodu vairāk, nekā ikvienam var būt vajadzīgs. Kāpēc? Lai jūs varētu dot saviem 

līdzcilvēkiem no daudzām lietām, ko Es jums esmu uzticējis. Bet garīgi pilnveidojiet sevi tā, lai jūs 

aizkustinātu ne tikai tās ciešanas, ko redz jūsu acis, bet arī tās, kas ir ārpus jūsu redzesloka, jo tās nav 

ārpus jūsu mīlestības darbības sfēras. Jūsu jūtīgumam nevajadzētu aprobežoties ar šīs pasaules būtņu 

ciešanu izjūtu. Nē, jums vajadzētu arī sajust, kad kāda dvēsele neredzamā veidā tuvojas jums, vēloties 

saņemt mīlošu palīdzību. Šādos gadījumos viņu vajadzības jums atklāsies tikai garīgā ceļā. 

29 Kāds prieks piepildīs Manu Garu, kad tas redzēs dzīvības straumi, kas izplūst no Manām krūtīm, 

plūstot no viena uz otru, remdējot viņu slāpes un mazgājot tos no netīrumiem. 

30 Izmantojiet savu dzīvi pēc iespējas labāk, jo tā ir īsa; gads ir mirklis, kas pazūd laika bezgalībā. 

Labprāt sekojiet Tēva nodomiem, un jūs nepazaudēsiet nevienu dārgo mirkli no jums uzticētās dzīves. 

31 Es jums esmu teicis, ka Mana labā griba ir beigusies un ka jums ir dziļi jāpārdomā, lai jūs saprastu, 

ko Es jums gribu teikt. Pacietība, ko esmu izturējis pret jūsu egoistisko un materializēto dzīvi, ir sasniegusi 

savu robežu. Tomēr Es jums došu jaunu labvēlību, bet tā būs garīga rakstura. 

32 Grāmata ir atvērta, es biju tas, kurš to atvēra. Tās lapas pastāvīgi rādīs savu dievišķo saturu. 

33 Mans skatiens apskalo jūs šajos brīžos, kad jūsu lūgšana ir Mani sasniegusi. Uz jūsu garu ir 

nolaidusies Mana Gaisma kā Tēvs, kā Skolotājs un kā Tiesnesis. Jā, tauta, jo tā ir diena, kad Es nāku 

saņemt jūsu upurus, lai pajautātu jums, kādi ir to darbu augļi, kurus jūs Man šodien dāvājat. 

34 Tavs prāts klusē, tava sirds uz brīdi apstājas, un tava sirdsapziņa seko tavam spriedumam. 

35 Es vairs neuzskatu jūs par maziem bērniem, jo jūs esat lielas dvēseles, kuras Es jau kopš Pirmās 

ēras esmu ievirzījis garīgās pilnības ceļā. Tāpēc Es jūs esmu nosaucis par pirmdzimtajiem un darījis jūs 

par Mana Gara uzticības personām un mantiniekiem. Tāpēc tagad Es no jums prasīšu atskaiti un jautāju, 
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ko esat darījuši ar savu dvēseli un arī ar šo ķermeni, kas jums ir uzticēts kā instruments. Es esmu jūs sūtījis 

šajā Trešajā Laikā ar grūto misiju - darīt zināmu Sestā Zīmoga Gaismu, lai ap jums pulcētos lieli ļaužu 

pūļi, kas veidos Manu tautu. Es esmu atklājies caur cilvēka prātu, lai jūs mācītu un sagatavotu, un esmu 

noteicis 1950. gadu kā šīs manifestācijas beigas. Paturiet to prātā, jo šī diena tuvojas, un jums laikus 

jāpārbauda sevi sirdsapziņas gaismā, lai jūs zinātu, vai esat izmantojuši jums uzticēto laiku. 

36 Es esmu jums dāvājis žēlastību sazināties ar garīgo gaismas pasauli, lai tā varētu atvieglot jūsu 

darba dienu, un Es esmu sūtījis jums priekšā Eliju, lai viņš jums bruģētu ceļu un iedrošinātu jūs 

pārbaudījumos. Es jums esmu sūtījis Miera eņģeli, lai jūs sajustu viņa ietekmi, kas pasargā jūs no karu 

draudiem un dabas spēku izrāvieniem. 

37 Es runāju ar jums kā Tēvs, bet nemeklējiet Mani kā Tiesnesi. Es jūs mīlu un ilgi esmu jūs gaidījis, 

bet neaizmirstiet, ka Mans spriedums pār visumu būs nesaudzīgs un ka jūs būsiet vienoti Manī, lai visur 

nestu Skolotāja Vārdu. 

38 Ja jūs vēlaties mieru un laimi, ja vēlaties, lai jums būtu tiesības uz veselību un labklājību, tad 

apzinieties, ka šīs žēlastības dāvanas jūs saņemsiet tikai tad, ja mīlēsiet savus tuvākos, piedosiet tiem, kas 

jūs aizvaino, un dalīsieties savā maizē ar trūkumcietējiem - tajā neizsmeļamajā Gara maizē, ko Es jums 

esmu devis pārpilnībā. 

39 Esiet miera gari šajos kara laikos, kad jūsu lūgšanai vajadzētu būt kā brālības apmetnim, kas 

izplešas pār visu zemi. 

40 Es apceru cilvēku asinīm apsūbējušo zemi un cilvēkus, kas neaptur savus noziegumus. Ielieciet 

Manu mieru pār pasauli, jo citādi Mans taisnīgums notiks no tautas tautai, un arī jums nāksies atbildēt 

Man par jūsu žēlsirdības trūkumu. 

41 Es negribu redzēt jūs Savā priekšā kā apsūdzētos, Es vienmēr vēlos jūs uzskatīt par Saviem 

bērniem, kuriem Mana Tēvišķā mīlestība vienmēr ir gatava palīdzēt. Es jūs esmu radījis sava gara godam, 

lai jūs varētu atjaunoties Manī. 

42 Es negribu kavēties, redzot jūsu pārkāpumus, nedz arī gribu skatīties uz jūsu grēku. Es gribu redzēt 

jūsos apņēmību laboties un garīgo dedzību Manā darbā. 

43 Mācieties mīlēt Mani garīgi, kā Es mīlu jūs, un noslaucīt jūsu traipus ar Manu piedošanu. Ja šī 

dzīve asaru ielejā tev ir izsūtījums, raudi un remdē savas sāpes kopā ar Mani, uzņemies jaunu drosmi, jo 

tava dvēsele šajā procesā tiek šķīstīta. Nesiet savu krustu ar pacietību un nodošanos, un ļaujiet ticības un 

cerības liesmai spīdēt jūsu sirdī. 

44 Apskatieties apkārt un ieraugiet cilvēci, kas palikusi bez miera. Bet piedodiet viņai, ja kara sekas 

jūtat arī jūs. 

45 Es svētīju tos, kas izturēja pārbaudījumus, kurus Es viņiem sūtīju, Es svētīju tos, kas strādāja Manā 

vīna dārzā. Es svētīju rokas, kas ir dziedinājušas slimos, un vīriešus un sievietes, kas ir tikuši morāli 

atjaunoti. Es svētīju tos slimniekus, kuri svētīja Mani savās sāpēs, un visus tos, kuri saņemtos labumus 

saista ar Manu mīlestības pilno aprūpi. Bet Es svētīju ne tikai to, kas Mani mīl vai atzīst, bet Es svētīju 

visus Savus bērnus ar tādu pašu mīlestību. 

46 Tā ir Mana Griba, lai jūs likvidētu visu fanātismu un arī visu, kas jūsu reliģiskajā kultā ir 

nelietderīgs, jo Es vēlos jūsu garā atrast patiesu svētnīcu Savai Dievišķībai. 

47 Ielieciet manu dziedinošo balzāmu slimajos, bet, ja ar visu savu iekšējo sagatavotību un žēlsirdību 

jūs nespējat kādu no viņiem izdziedināt, atstājiet šo lietu Man, un Es par to atbildēšu. Es jums saku: Ja 

kāds no Maniem mācekļiem sasniegtu pilnīgu garīgumu, viņš būtu līdzīgs Jēzum, kurš dziedināja slimos 

un uzmodināja mirušos ar redzi, balsi, gribu vai tikai ar pieskārienu. 

48 Mācekļi, tāpat kā Es esmu nācis, lai saņemtu šīs tautas augļus, tāpat Es savāksim ražu un nodevu 

no visa Visuma, no visiem dabas spēkiem, no visām valstībām, no visām pasaulēm un mājokļiem, no 

visām cilvēkiem zināmajām un nezināmajām būtnēm, no vispilnīgākajām līdz visattālākajām no pilnības. 

Uz visiem Es izlieju Savu gaismu un liku tiem sajust Manu klātbūtni. 

49 Cilvēce garīgi dzīvo Trešajā laikmetā. Bet ikvienam, kas nezina, ko nozīmē "Trešā ēra", vajadzētu 

studēt un iegremdēties Manā Vārdā, kas jums sniedz lielas atklāsmes, lai gan daudz ko no tā, kas jums vēl 

ir jāiemācās saprast, jūs šajā dzīvē neuzzināsiet, jo jūsu intelekts nav pietiekams, lai to aptvertu. Kad jūs 

ieiesiet garīgajā dzīvē, Es jums došu jaunas atklāsmes. 



U 127 

92 

50 Šobrīd es runāju ar zemes tautām. Visiem ir Mana gaisma; ar to viņi pārdomās, ka viņi ir 

uzdrīkstējušies rīkoties ar dzīvību tā, it kā viņi būtu tās īpašnieki. Patiesi Es jums saku, ka jūsu iznīcība un 

sāpes ir izraisījušas dziļu nožēlu daudzos un pamodinājušas uz gaismu miljoniem cilvēku, kuri Mani 

meklē un Mani piesauc, un no viņiem uz Mani paceļas raudas, lūdzot: Tēvs, vai 1945. gadā karš 

nebeigsies, vai Tu neizžāvēsi mūsu asaras un nedosi mums mieru? 

Pravietojums saņemts 1945. gada 1. janvārī 

51 Šeit Es esmu jūsu vidū, septiņas tautas! Septiņas galvas, jūs, kas esat cēlušies Manā priekšā 

pasaulē! 

52 ANGLIJA: Es jūs izglītoju. Mana taisnība jūs joprojām smagi skars, bet Es jums dodu spēku, 

pieskaras jūsu sirdīm un saku jums: jūsu ambiciozie mērķi tiks gāzti, jūsu bagātības jums tiks atņemtas, un 

tās netiks dotas nevienam. 

53 VĀCIJA: Šobrīd Es vajāju jūsu lepnumu un saku jums: sagatavojieties, jo jūsu sēkla nepazudīs. 

Jūs esat Man lūguši jaunas zemes, bet cilvēki ir traucējuši Maniem Augstajiem padomiem. Es tev noliecu 

kaklu un saku: Pieņemiet Manu spēku un paļaujieties uz Mani, un Es jūs glābšu. bet, ja jūs neuzticēsieties 

Man un ļausieties savam lepnumam, jūs kritīsiet un kļūsiet pasaules vergi. Bet tā nav Mana griba, jo tas ir 

laiks, kad Es gāzu kungus un atbrīvoju vergus un gūstekņus. Ņem manu gaismu un celies. 

54 KRIEVIJA: Mans gars redz visu. Pasaule nebūs tava. Es būšu tas, kas valdīšu pār jums visiem. Jūs 

nevarēsiet izdzēst Manu Vārdu, jo Kristus, kas runā uz jums, valdīs pār visiem cilvēkiem. 

55 Atbrīvojiet sevi no materiālisma un gatavojieties jaunai dzīvei, jo, ja tas nenotiks, Es salauzšu jūsu 

augstprātību. Es dodu jums Savu gaismu. 

56 ITĀLIJA: Jūs vairs neesat kungs kā agrāk; šodien izsmiekls, verdzība un karš jūs ir iznīcinājuši. 

Jūsu deģenerācijas rezultātā jūs tagad piedzīvojat lielu attīrīšanos. Bet Es jums saku: atjaunojiet sevi, 

atmetiet savu fanātismu un elkdievību un atzīstiet Mani par Kungu no visiem kungiem. Es izliešu pār jums 

jaunu iedvesmu un gaismu. Ņemiet Manu dziedinošo balzāmu un piedodiet cits citam. 

57 FRANCIJA: Jūs nesat savas sāpes Manā priekšā. Tavas vaimanas sasniedz Manu augsto troni. Es 

jūs pieņemu. Agrāk tu celies pret Kungu, bet tagad tu man rādi tikai ķēdes, ko velc sev līdzi. Jūs neesat ne 

vērojuši, ne lūguši. Tu esi nodevies miesas baudām, un pūķis tevi ir padarījis par upuri. Bet Es jūs 

izglābšu, jo jūsu sievu vaimanas un jūsu bērnu raudas nāk pie Manis. Jūs gribat sevi glābt, un Es jums 

sniedzu savu roku, bet patiesi Es jums saku: vērojiet, lūdziet un piedodiet! 

58 APVIENOTĀS VALSTIS: Šobrīd arī es jūs uzņemu. Es skatos uz tavu sirdi - tā nav no akmens, 

bet no metāla, no zelta. Tavas metāla smadzenes es redzu sacietējušas. Es neatrodu tevī mīlestību, 

neatrodu tevī garīgumu. Es redzu tikai megalomāniju, ambīcijas un alkatību. 

59 Turpiniet, bet es jums jautāju: Kad Mana sēkla dziļi iesakņosies jūsu vidū? Kad jūs nojauksiet savu 

"zelta teļu" un savu "Bābeles torni", lai tā vietā uzceltu patieso Tā Kunga Templi? Es aizskaršu jūsu 

sirdsapziņas, no pirmās līdz pēdējai, un piedodu jums. Es jūs apgaismoju, lai augstākajā stundā, kad 

pārbaudījums sasniegs kulmināciju, jūsu prāti nekļūtu apjukuši, bet domātu skaidri un atcerētos, ka Es 

nāku jūsu priekšā. 

60 Es dodu jums gaismu, spēku un varu. Netraucējiet Maniem Augstajiem padomiem, jo, ja jūs 

nepaklausīsiet Maniem rīkojumiem vai pārkāpsiet robežu, ko Es noteikšu, jūs piemeklēs sāpes, iznīcība, 

uguns, mēris un nāve. 

61 JĀPĀNIJA: Es jūs pieņemu un runāju ar jums. Es esmu iegājis Tavā svētnīcā un visu esmu 

apskatījis. Jūs negribat būt pēdējie, jūs vienmēr esat gribējuši būt pirmie, bet patiesi Es jums saku: šī sēkla 

Man nav tīkama. Ir nepieciešams, lai jūs dzertu ciešanu biķeri, lai jūsu sirds tiktu šķīstīta. Ir nepieciešams, 

lai jūsu valoda sajauktos ar citām valodām. Ir nepieciešams, lai pasaule tuvojas jums. Kad pasaule atradīs 

sevi sagatavotu un tīru, tā nesīs jums sēklu, ko Es tai došu, jo Es neredzu nevienu gatavu. 

62 Es neredzu jūsos Manas dievišķības sēklu. Bet es bruģēšu ceļu. Drīzumā Visumā iestāsies ideju 

haoss, zinātņu, viedokļu un teoriju juceklis, un pēc šī haosa jūs sasniegs Gaisma. 

63 Es jūs visus sagatavoju un piedodu, un gādāšu, lai jūs izvēlētos pareizo ceļu. Kad pienāks laiks un 

nācijām iestāsies miers, nepadodieties, netraucējiet Maniem Augstajiem padomiem un neiebilstiet pret 

Manu gribu. Kad tautas būs noslēgušas mieru, neizdodiet tās, jo tad Es jūs sodīšu. 
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64 Septiņas valstis! Septiņas galvas! Tēvs jūs ir iecerējis. Tava priekšā, Tavā varā ir visa pasaule. Tu 

esi par to atbildīgs pret Mani! 

65 Ļaujiet "Septiņu zīmogu grāmatas" gaismai būt katrā tautā, lai cilvēki varētu sevi aprīkot tā, kā ir 

Mana griba. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 128 
1 Es nesu jums Savu Vārdu, kas ir kāpnes, kuras ved uz Manu Valstību. Ja jūs sapratīsiet, ko Es 

jums mācu, jūs pamodīsieties jaunai dzīvei. Katrs, kurš vēlas sevi pilnveidot, atradīs bruģētu ceļu. Mana 

balss jūs aicina, jo jūs visi esat Mani ļoti mīlēti bērni. 

2 Nāciet pie Manis un iemantojiet Manu valstību! Nāciet, bērni un jaunieši, jo Man ir patīkami 

uzklausīt jūsu lūgumus. Jūs, vientuļās sievietes, Es esmu šķīsts laulātais, kas vēlas jūs pavadīt; mīļie 

vīrieši, piederiet Man. Es redzu jūs visus uzvarētus pārbaudījumos, bet Es jūs no tiem uzmodināšu. 

Nebrīnieties, ka es jūs par to meklēju. Vai jūs neesat redzējuši, kā mīlestība atspoguļojas Manā gādībā? 

Vai jūs neesat redzējuši, kā Māte raud par cilvēces mīlestību? Kauss, ko jūs visi dzerat, ir ļoti rūgts, bet tas 

jūs šķīstī, jo šīs asaras, ko jūs izlejat, ir kā esences, ko Magdalēna izlēja, svaidot Jēzus kājas. Tagad, tāpat 

kā toreiz, Es piedodu jūsu grēkus. 

3 Jūs ejat cauri pasaulei, sastopoties ar ļaunumu, un jums ir jāiet tam pāri, neaptraipot sevi. Bet Mans 

spēks jūs uztur, lai jūs nekrītat, jo bez tā jūs kļūtu vāji. Esi gudrs, modri vēro, lūdz, un tu būsi neuzvarams. 

4 Es redzu cilvēci garīgi nabadzīgu, jo vara, ko tā ir ieguvusi, ir materiāla. Salīdzinot ar garīgo, 

materiālie darbi ir mazi, tie nepadarīs dvēseli nemirstīgu. Tikai nopelni, kas gūti cīņā par labo, dos tai 

mūžīgo dzīvību un padarīs to stipru. 

5 Lepnais cilvēks tic, ka viņam ir spēks, lai gan apmeklējumi ik uz soļa atgādina, ka viņš nav 

suverēns, ka viņa "varenība" ir maldinoša. Izmantojiet spēku, ko Es jums dodu, lai darītu labu. 

6 Nešaubieties par Maniem vārdiem. Es nesu jums ticības sēklu, lai jūs to kultivētu un caur to 

mācītos novērtēt Manus brīnumus. Es esmu ielicis jūsu garā sirdsapziņas gaismu, lai jūs zinātu likumus, 

kurus Es jums esmu devis, un pēc tiem vadītos jūsu dvēsele un ķermenis. Manā pamācībā jūs atradīsiet 

veselību, mieru un prieku. Tāpēc Es jums esmu teicis, ka tas, kas nobaudīs šo maizi, nekad vairs nebūs 

izsalcis. 

7 Es parādīju jums Sevi, lai jūs varētu Mani atpazīt un vēlāk nodot tālāk zināšanas, ko Es jums tagad 

dodu kā mantojumu. 

8 Jūs dzīvojat tagadnē un nezināt, ko Es esmu paredzējis jūsu nākotnei. Es gatavoju lielus garu 

leģionus, kas dzīvos uz zemes, nesot sev līdzi delikātu misiju, un jums jāzina, ka daudzi no jums būs 

vecāki tām radībām, kurās iemiesosies Mani vēstneši. Jūsu pienākums ir iekšēji sagatavoties, lai jūs zinātu, 

kā tos uzņemt un vadīt. 

9 Es esmu sagatavojis zemi, un tā ir tik tīra, kā Es to radīju. Ja uz tās ir kaut kas slikts, tad tas ir 

cilvēka nopelns. Cik daudz ļaunuma esat radījuši ar savu grēku, cilvēce, lai gan kāds varētu teikt, ka neesat 

atbildīgi par to, kas notika pagātnē. Bet es tev atbildu: tava dvēsele jau ir apdzīvojusi zemi citkārt, tā ir 

bijusi prombūtnē un ir apgānījusi zemi. Vai jūs zināt, kas esat? Cik daudz pūļu jums jāpieliek, lai cilvēcei 

atlīdzinātu par visu, ko esat tai lieguši. 

10 Kad esat noguruši, atspiedieties uz lūgšanas zizli, jo caur to jūs atgūsiet spēku. Klausoties Manu 

Vārdu, jūs pacelsieties uz augstākiem reģioniem, no kurienes sajutīsiet Manu Klātbūtni. Saprotiet, ka, lai 

piepildītu Manu Bauslību, nepietiek ar dvēseles pacelšanu ar lūgšanu, jums ir jādara arī mīlestības un 

žēlsirdības darbi. 

11 Jau tuvojas laiks, kad šis rallijs beigsies. Bet vienmēr ziniet, ka Mans Gars no jums neatkāpsies. 

12 Kad Es pārtraucu izpausties šajā formā, tā būs zīme, ka sagatavošanās periods ir beidzies. Es 

apzīmogoju to prātus, kas Man kalpojuši, un došu tiem atpūtu lielajā darba laikā, un tiem, kas bijuši 

paklausīgi kalpi Manā vīna dārzā, došu atalgojumu. Viņiem Es atstāju Savā Gara mieru. Taču viņi turpinās 

būt augstākās atklāsmes instrumenti. 

13 Tāpat kā "Vārds" pēc tam, kad tas bija Jēzū, vairs nekļuva miesa, tā arī šī Mana Gara izpausme 

caur cilvēku vairs neatkārtosies. Tikai Mana gaisma turpinās starot no bezgalības, lai jūs garīgi vadītu pa 

patieso ceļu. 

14 Pievērsiet uzmanību šai gaismai, un jūs nenovirzīsieties no pareizā ceļa. Ievērojiet Manus likumus, 

tad ticība un paļāvība uz jūsu garīgajām dāvanām būs ļoti liela. Saprotiet, kādi ir Marijas, Jēzus un Elijas 

spēki, jo Es jums esmu devis daļu no tiem. 

15 Esiet dzīvespriecīgi, pildot Manus rīkojumus, kas nebūs upuris, bet drīzāk prieks jūsu garam. Esiet 

kā mazi bērni pie sava Tēva, paļaujoties un cerot uz Viņu. 
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16 Esmu redzējis, ka šie cilvēki lūdzas par cilvēci, mīl to un iedvesmo Skolotāja mīlestība. Arī jūsu 

sāpes ir lielas, bet tieši tās jūs apvienos un padarīs par īstu ģimeni. Es jūs mierināšu visā jūsu dzīves ceļā, 

līdz jūs sasniegsiet apsolīto zemi. 

17 Miers, uz kuru jūs cerat, pienāks, un tas būs tikpat liels, cik lielas ir bijušas sāpes. Pienāks arī (visu 

garīgo kopienu) apvienošanās, bet pirms tam Es jums sūtīšu paziņojumus, kas vēstīs par to, ka tuvojas 

laiks, kad šie pravietojumi piepildīsies. 

18 Esiet sveicināti, jūs, kas esat pārkāpuši jaunā laikmeta slieksni. Jūs esat dzirdējuši nomierinošā 

zvana zvanu un esat sapulcējušies pie tā aicinājuma balss, jo esat sapratuši, ka tā ir jūsu Tēva balss, kas 

aicina jūs Viņā ieklausīties. Šī vēlme un paklausība lika jums atpazīt Manu balsi, kad tā sasniedza jūsu 

sirdi. 

19 Tā kā jūs nezināt, cik ilgs jums ir dots (zemes) mūžs, ir nepieciešams, lai jūs no šī brīža dotos ceļā, 

jo, lai cik tālu būtu jūsu dzīves ceļš, tas vienmēr būs pilns ar stimuliem, lai jūs sasniegtu mērķi. Katru reizi 

jūsu acu priekšā ir atklājies kāds noslēpums. Šajā Trešajā Laikā, kad Mans Vārds kļūs par garīgiem 

augļiem, kas jūs baros, Es jums atklāsim to, kas tiek glabāts jūsu garam. Mans Vārds izplūst pār garīgi 

pazemīgajiem un tiem, kas ir vienkārši savā prātā, jo tas ir kā kristāldzidra ūdens straume, kas, plūstot caur 

prātu un no prāta uz sirdi un no turienes uz garu, nav aptraipīta ar netīrumiem, ar kuriem tā ceļā sastopas. 

20 Šajā laikā es neesmu iekļuvis pasaules putekļos. Tikai Mans Gars ir atrodams iekšējā templī, kas 

atrodas jūsu būtības dziļumos, kur Es atstāju Savu pēdu pēdas. Jūs, kas esat sēdējuši pie sava Kunga galda, 

zināt šīs maizes, šī vīna un šo augļu garšu, lai jūs nekad neiekristu maldos. 

21 Es atradu tavu dvēseli slimu, bet Es nostādīju Sevi tās priekšā un teicu tai: "Es esmu Ceļš, Es 

piedāvāju tev Savu palīdzību. Sekojiet Maniem vārdiem, un jūs sasniegsiet zemi, kuru meklējat." 

22 Kad jums nebija nekāda priekšstata par garīgo dzīvi, jūs zaimojāt Dievu, kad jutāties izmisumā un 

vēlējāties mirt, lai atpūstos, - kā jums likās, - nezinot, ka atpūta, kā jūs to iedomājaties, neeksistē, jo gars 

atrod pilnīgu laimi tikai darbībā. Bezdarbība ir egoistiska, un egoisms pieder miesai, nevis garam. Tikai 

ķermenis atrod mieru, kad tajā ir izdzisis pēdējais dzīvības elpas vilciens. Apdvesmojiet sevi, tauta, lai jūs 

varētu ieraudzīt sava Skolotāja vaigu, kurš smaida jums ar maigumu un mieru. 

23 Tāpat kā sēkla, kas vairojas un izplatās, Mana mācība izplatīsies pār cilvēci, lai to glābtu. Tiks 

glābti ne tikai tie, kas Mani dzirdēs, bet arī tie, kam nav bijusi privilēģija dzirdēt šo Vārdu. 

24 Uz šo tautu Es esmu izlējis garīgās dāvanas, kas rīt padarīs auglīgus laukus, kuros dīgst mīlestība, 

saskaņa un miers, jo Mana sēkla ar Maniem vēstnešiem tiks nesta uz plašo zemi, uz provincēm un 

pilsētām. 

25 Es esmu jūs meklējis jūsu kamerā, jo jūs bijāt materiālisma, egoisma un grēka gūstekņi. Bet es 

esmu jūs atbrīvojis, lai jūs nestu šo Labo Vēsti sirdīm. Jūs nekad nevarēsiet attālināties no Manis. Jūs esat 

maigas lapiņas uz varenā dzīvības koka, jūs esat zari vai dzinumi. Caur tavu dvēseli plūst koka sulas. Tā ir 

derība, kas jūs vieno ar Mani un kas nekad nevar tikt iznīcināta. Koks ir ģimene, tajā tēvs, māte un bērni ir 

vienoti uz visiem laikiem. Tajā visiem Tā Kunga bērniem ir jāatpazīst sevi kā brāļus un māsas: Brāļi un 

māsas ne tikai pēc principa vai izcelsmes, bet arī pēc mīlestības. 

26 Šī koka simbols bija krusts, pie kura jūs Mani piesita. 

27 Šeit ir Skolotājs, lai saldinātu jūsu ceļu ar Savu Vārdu; jo tie, kas reiz ir sajutuši mieru uz šī ceļa, 

diez vai atkāpjas no tā, vai arī atgriežas atpakaļ savas iepriekšējās dzīves maldos, kur viņus plosīja 

viesuļvētras. Mans Vārds, vienmēr pilns ar jaunām mācībām un atklāsmēm, jūs atdzīvina, lai jūs nestāvētu 

uz vietas un neatkāptos. 

28 Atkal un atkal Es jums saku, lai jūs izmantotu laiku, kad Es jums dodu Savas mācības ar Savu 

Vārdu, jo, kad pienāks Mana aiziešanas stunda, jūs vairs nedzirdēsiet šo "lakstīgalu" pukstēšanu. 

29 Es vēlos, lai "pirmie" būtu labi skolotāji "pēdējiem". Atzīstiet, ka viņu vidū būs lieli garu cilvēki, 

kuri, izgājuši cauri ciešanu tīģelim 

- ar lielu mīlestību uzņemsies Manu garīgo darbu un ar Manu mācību savās sirdīs un Manu iedrošinājumu 

savā garā sāks savu cīņu starp cilvēkiem. 

30 Ļaujiet Man jūs mācīt, sagatavot un pārbaudīt, lai jūs kļūtu stipri un jūsu ticība būtu patiesa. Es jūs 

izmantošu kā Savas gribas instrumentus, un ar jūsu starpniecību Es paveikšu daudzus darbus. Caur jūsu 

lūpām Es runāsim ar ļaudīm, un no viņu vidus Es izraudzīšos tos, kas sekos Man šajā laikā. 
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31 Esiet piepildīti ar mīlestību, izjūtiet cilvēces traģēdiju, izprotiet tās pārbaudījumus un izpirkšanu, 

lai jūs varētu par to lūgt un rūpēties. Atcerieties, ka Skolotājs neatstāj jūs krīzes brīžos, lai jūs kā Mani 

mācekļi darītu to pašu saviem līdzcilvēkiem. 

32 Vai jūs domājat, ka esat neaizstājami, lai Mana vēsts sasniegtu jūsu līdzcilvēku sirdis? Nē, cilvēki, 

bet jums ir jāpilda misija, kuru Es jums esmu uzticējis un kuras izpildei Es jums dodu visu nepieciešamo. 

Vai jūs zināt, ko tie, kuriem šodien nav nekā, ko jums piedāvāt, rīt var darīt jūsu labā? 

33 Cilvēces priekšā ir liela attīrīšanās, un jūs varat sajust Manu taisnīgumu pat gaisā, ko elpojat. Taču 

tieši šis ciešanu kauss pārveidos cilvēci morāli un garīgi. 

34 Centieties atjaunoties un vairs neesiet mazi bērni Manas pamācības priekšā, lai pamazām kļūtu par 

mācekļiem - ne tikai tāpēc, ka saprotat, bet arī tāpēc, ka to īstenojat praksē. 

35 Atpūtieties šī koka ēnā, ak, nogurušie klejotāji, un tad, kad būsiet atguvuši spēkus, kļūstiet par 

koka sargiem un rūpējieties par to. Šīs rūpes un mīlestība pret tās saglabāšanu būs kā ūdens, kas padara 

zemi auglīgu un atsvaidzina to. Tad tu liksi zariem augt, lai ēna izplatītos un daudzi trūkumcietēji atrastu 

zem tās patvērumu. Daudz ļaužu nāks, vēloties veselību un garīgu mieru, un tad jūs būsiet gatavi, jo uz šī 

koka viņi atradīs augļus, kādus nevar atrast nevienā citā vietā. 

36 Lai no jūsu gara paceļas lūgšana par mieru pasaulē un par apgaismību tiem, kas pārvalda tautas, jo 

jums nevajadzētu būt cietsirdīgiem un grūtsirdīgiem, lai Mans Darbs neapstātos. Pašlaik es stādīju un 

izplatīju Manus "kokus" daudzās vietās, lai glābtu nomaldījušās sirdis. Šo "koku" uzdevums ir izskaust 

cilvēku (reliģisko) fanātismu un elkdievību. 

37 Atkal es jums saku: Es esmu Ceļš; neejiet vairs pa bīstamiem ceļiem. 

38 Visas šīs kopienas, apvienojušās, veidos šķērsli, ko Elija liks savam Kungam. Bet jūs, kam uzticēts 

uzraudzīt šīs kopienas, turiet savas ausis atvērtas, lai dzirdētu Manu Vārdu, kas būs gaisma, ar kuru jūs 

iztaisnosiet līkločus. 

39 Patiesi, Es jums saku, ka Es esmu jums ļoti tuvu ar savu Vārdu, un jums ir arī Mana "garīgā 

pasaule", kas jums palīdz, aizsargā un dod padomus. Mana žēlastība stiprina jūs, lai jūs ceļā nepadotos 

apbēdināti, jo misija, ko esat saņēmuši šajā laikā, ir ļoti delikāta. Bet es atstāju jūs apveltītus ar 

nepieciešamajām garīgajām dāvanām, lai jūs varētu iet uz priekšu. 

40 Nesiet savu krustu nevis kā nastu, bet kā svētību. 

41 Lai Mana žēlastība kā Tēva un Mana pamācība kā Skolotāja ir ar jums! Jūtiet Manu siltumu un 

Manu mieru, un Es jums apliecinu, ka pēc Manas pamācības jūsu ticība būs lielāka un jums būs vairāk 

drosmes stāties pretī cīņai. 

42 Mans vārds būs vairogs jūsu sirdīs un zobens jūsu lūpās. Bet ziniet, kā to pareizi izmantot gan 

kaujā, gan mierā. 

43 Šeit ir tavs Glābējs. Vai jūs neesat Mani cītīgi meklējuši visos veidos? Vai jūs neesat Mani 

aicinājuši ar himnām un psalmiem, lai es jūs glābtu? Nu, es esmu šeit, lai gan tagad esmu atnācis tādā 

formā, kādu jūs negaidījāt. Taču šī forma, kas nav jauna, nedrīkst jūs atstumt. Drīzāk centieties meklēt 

Manas mācības būtību, un jūs pārliecināsieties, ka šis tonis, ar kādu Es uz jums runāju, šī mīlestība, ar 

kādu Mani vārdi jūs aplaimo, un šī gudrība, kas spīd katrā Manā mācībā, ir jūsu garam saprotama valoda. 

44 Izmantojiet Mana Vārda gaismu un atbrīvojieties no tās, jo ilgu laiku esat nodarbojušies tikai ar 

zemes lietām un kļuvuši par zemes labumu sargiem, neņemot vērā, ka dvēselei ir lemts atgriezties savās 

vecajās mājās un ka jums ir jāsagatavo krājumi un spieķi, kas palīdzēs tai ceļā. 

45 Cilvēki tiecas pēc nemirstības šajā pasaulē un cenšas to sasniegt ar materiālo darbu palīdzību, jo 

zemes godība - pat ja tā ir īslaicīga - dzelo acīs, un viņi aizmirst gara godību, jo šaubās par šīs dzīves 

pastāvēšanu. Tieši ticības trūkums un garīguma trūkums ir tas, kas cilvēku acu priekšā ir uzklājis 

skepticisma plīvuru. 

46 Ja šai cilvēcei būtu ticība Manam Vārdam, ja tā Mani nēsātu savā sirdī, tad viņiem vienmēr būtu 

klātesošs tas Mans teikums, ko Es reiz teicu ļaudīm, kas Mani klausījās: "Patiesi Es jums saku: pat ja jūs 

dāvināsiet tikai glāzi ūdens, tas nepaliks bez atlīdzības." 

47 Bet cilvēki domā: ja viņi kaut ko dod un neko pretī nesaņem, viņi saglabā to, kas viņiem ir, paturot 

to tikai sev. 
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48 Tagad Es jums saku, ka Manā taisnīgumā ir pilnīgs līdzsvars, lai jūs nekad nebaidītos atdot kaut ko 

no tā, kas jums pieder. Vai jūs redzat tos cilvēkus, kuri vāc un uzkrāj dārgumus un nekad neļauj nevienam 

dalīties savā īpašumā? Šie cilvēki sevī nes savu mirušo garu. 

49 Savukārt tie, kas sevi veltīja uzdevumam dot savam tuvākajam visu, kas viņiem pieder, līdz pat 

pēdējam savas eksistences elpas vilcienam, līdz brīdim, kad viņi redzēja sevi vientuļus, pamestus un 

nabadzīgus savā pēdējā stundā, - tos vienmēr ir vadījusi ticības gaisma, kas tālumā rādīja viņiem 

"Apsolītās zemes" tuvumu, kur Mana mīlestība viņus gaida, lai dotu viņiem atlīdzību par visiem viņu 

darbiem. 

50 Patiesi Es jums saku: šodienas varenie beigsies, lai atbrīvotu vietu tiem, kas mīlestības un 

žēlsirdības dēļ pret saviem tuvākajiem būs lieli un stipri, vareni un gudri. 

51 Mācekļi, pieņemiet Manu Vārdu kā vēl vienu pierādījumu Manai mīlestībai uz jums. Sajūtiet savā 

ķermenī un dvēselē Manu dziedinošo balzāmu. Bet, ja jūsu sirdsapziņa jums saka, ka jūsu sāpes ir jūsu 

grēka rezultāts, izdzēsiet to no savas būtības, jo Manā mācībā jūs atradīsiet spēku, lai pārvarētu savas 

miesas vājumu. Nāciet visi pie Manis, lai Es dotu jums spēku sasniegt garīgo atbrīvošanos. 

52 Ļaujiet bērniem nākt pie Manis. Ļaujiet jauniešiem tuvoties Man. Vīrieši un sievietes - vieni 

labākajos gados, citi vecumdienās nāk pie Manis, es gribu priecāties Tavā klātbūtnē, gribu dzirdēt Tavu 

balsi, saucot Mani par Tēvu. 

53 Grēcinieki, raudājiet pie sava Skolotāja, lai jūsu asaras jūs šķīstītu. Bet jūsu raudāšana lai ir kā 

Magdalēnas nožēla, lai jūsu mīlestība sasniegtu Mani kā grēcinieces, kas nožēlo grēkus, lūgšana. 

54 Pārvariet savu lepnumu, lai jūs kļūtu pazemīgi pret saviem brāļiem un māsām. Pazemība ir uzvara, 

iedomība ir sakāve, pat ja pasaulē jūs šīs lietas vērtējat atšķirīgi. 

55 Ar ko tu vari lepoties, ja nekas uz zemes nav tavs? Es neesmu darījis jūs par šīs pasaules 

mantiniekiem. Es jums to uzticēju tāpat kā zemes īpašnieks saviem strādniekiem: viņš sadala starp viņiem 

atbildību par lauku apstrādi un kopšanu, un tad viņš novāc ražu un dod katram viņam pienākošos daļu. 

56 Ņemiet no zemes, kas jums nepieciešams, priecājieties un priecājieties par visu labo, ko tā jums 

dāvā. Taču nekad nenonāciet tik tālu, lai savu zemes dzīvi uzskatītu par garīgo mājvietu, un nekad 

neuzskatiet to, kas jums pieder šajā pasaulē, par savu lielāko dārgumu. 

57 Zeme nav aptraipīta, tā ir svētīta un tīra. Vīrieši ir tie, kas ir apgānījuši viņas sirdi. Ja zeme būtu 

grēkojusi, Es jau būtu to iznīcinājis un aizsūtījis jūs uz dzīvi citā pasaulē, bet Es neatrodu uz tās nekādu 

traipu. Tāpēc Es jums saku, ka jums ir jāstrādā pie cilvēces atjaunošanas, lai tā no jauna varētu nest jums 

mieru, labklājību, mīlestību, pārpilnību un patiesu progresu. 

58 Redziet, ar kādu pacietību es jūs mācu, lai arī jūs būtu pacietīgi, mācot savus līdzcilvēkus, un, kad 

kāds trūkumcietējs klauvē pie jūsu durvīm, jūs nekad neatteikt viņam savu klātbūtni un neuzņemt viņu ar 

nepatiku. Ko jūsu rokas varētu piedāvāt Viņam, ja jūsu sirdī nav mīlestības? Es jums saku, ka, ja kāds jūt 

nogurumu, tas ir tāpēc, ka viņam nav patiesa garīguma. No otras puses, tas, kurš vienmēr ir gatavs dot, ir 

spējis pacelt savas jūtas pāri miesas egoismam. 

59 Dažkārt Es aizturos no jums Savu žēlastību, lai jūs tiktu mudināti domāt par tiem, no kuriem arī jūs 

to atņemat. Bet es nekad neatņemu tev mantojumu, jo tas, ko reiz esmu tev devis, ir tavs. 

60 Vai jums šķiet, ka esat saņēmis daudz vilšanos no cilvēkiem? Tas notika tad, kad jūs no viņiem 

kaut ko gaidījāt un kad jums nebija, ko viņiem piedāvāt. Bet tagad, kad jūs pamazām atmetat materiālās 

intereses un savu egoismu, kad jūs zināt, ka Es esmu tas, kas jūs sargāju, pat tad, kad pasaule jums neko 

nevar piedāvāt, jūs vairs nevarat runāt par nepateicību, vilšanos vai maldināšanu. Jums vajadzētu aizvērt 

acis un sirdi pret visu cilvēku postu un atvērt tās tikai tādēļ, lai kalpotu saviem līdzcilvēkiem ar patiesu 

žēlsirdību un mīlestību. 

61 Tie, kuri liek jums visvairāk ciest, ir tie, kuri var palīdzēt jums visvairāk garīgi attīstīties. Veiciniet 

ilgas pēc garīga progresa, novērsiet savas dzīves vienmuļību un rutīnu. Vai jums nešķiet, ka Mana 

izpausme caur cilvēka prātu ir visnozīmīgākā? Vai jūs neapzināties visu to garīgo dāvanu vērtību, ko Es 

jums esmu piešķīris? 

62 Es esmu Tas, kas saņem visu nepateicību; Es esmu Tas, kas jūs mīlu un dodu jums visu. Tomēr, 

vai esi kādreiz dzirdējis, ka es esmu vīlies tevī? Nekad, Mani bērni. Kas var zināt jūs labāk par Mani, lai 

Mani pieviltu, zinot, ka jūs Mani mīlat un sasniegsiet Manas Valstības mirušos? Ja es domātu tā, kā jūs 
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domājat tagad, tas būtu tā, it kā es prasītu no jums asinis, kuras es izlēju kā cilvēks citā laikā. Bet es jums 

saku, ka šīs asinis bija tās, kas bruģēja jums ceļu uz augšupeju. 

63 Ir nepieciešams, lai jūs saprastu savu uzdevumu un varētu to veikt, kā tas ir jūsu pienākums. 

Atcerieties: ikreiz, kad jūs dziļi izjūtat kāda tuvākā sāpes, padarāt tās par savām un nesat tās Manā priekšā 

lūgšanā, jūs kļūstat par patiesu aizlūdzēju un starpnieku starp Dievu un saviem līdzcilvēkiem. Uz jūsu 

dzīves ceļa Es novietošu gan to, kam vēl jādzīvo šajā pasaulē, gan arī to, kam no tās jāaiziet, jo jūs 

zināsiet, kā modināt ilgas pēc atjaunošanās tajā, kurš turpina savu ceļu uz zemes, un jūs spēsiet norādīt 

ceļu, kas ved uz gaismu, tam, kurš drīz aizies uz garīgo sfēru. Es esmu jums devis garīgās dāvanas, lai jūs 

tās izmantotu savu līdzcilvēku un sava paša labā, bet ne tādēļ, lai jūs tās slēptu no pasaules, baidoties no 

tās, vai lai jūs ar tām dižotos un pat lielītos. Izpildiet žēlsirdību tā, lai nezinātāji, trūkumcietēji un 

nevainīgie sajustu vēlmi iemantot jūsu dāvanas, kā arī vēlmi kalpot arī saviem tuvākajiem. Tad jūs viņiem 

mācīsiet un atklāsiet, ka katra radība nes sevī Dievišķā Gara dāvanas. 

64 Neļaujiet nevienam uzdrīkstēties aizvainot ar mācībām, kuras Mans Darbs viņam nav atklājis, jo 

tās būtu iemesls, lai Mana Mācība tiktu vajāta, un jums par to būtu jāatbild Manai Taisnībai. Runājiet par 

Manu Patiesību, nekad to nemainot. Nekad neklusējiet bailēs, jo, patiesi, es jums saku, ja jūs klusētu, 

akmeņi runātu. Padomājiet, ka jūsu planētas struktūra ir veidota no iežiem un ka no tās iekšienes varētu 

atskanēt skaļš troksnis, kas vēstītu par taisnības laiku. Negaidiet uz šo liecību, drīzāk runājiet paši. Bet lai 

šī balss nāk no jūsu sirds, jo tajā runās jūsu gars. 

65 Cilvēki, Es esmu atnācis, lai saldinātu jūsu eksistenci, lai dotu jums mūžīgās dzīves maizi. Padariet 

Mani par savu uzticības personu, un Es ieliku jūsos Savu mieru. 

66 Man ir patīkami dot jums Savu Vārdu šoreiz, kā Es jums to devu Otrajā Laikā: vienkāršu Vārdu, 

lai jūs to saprastu, un, kad to dzirdat, jūs piesātinātu savas sirdis ar drosmi un tikumiem. Redziet, kā tā 

dievišķā būtība ir iekarojusi jūsu garu un bijusi balzāms jūsu brūcēm, lai rīt arī jūs varētu dziedināt savus 

līdzcilvēkus, liekot viņiem dzirdēt Manu Vārdu. 

67 Ja jūs garīgi sagatavosieties, jūs redzēsiet brīnumus, kļūsiet veseli, un jūsu līdzcilvēki saņems 

žēlastības un labumus. 

68 Cilvēcei nāks lielas nelaimes, un jums ir jābūt pravietim un aizsargam. Lūdzieties, strādājiet, un 

dabas spēki pāries pāri jums bez pēdām. Paceliet savu aizlūgumu, un es jums apsolu, ka mīlestības un 

aizsardzības apmetnis pasargās jūsu mīļos. Es neprasu no jums gandarīšanas vai upurus. Lai būtu Man 

patīkami, pietiek pacelt savu garu, un Es jūs pārpludināšu ar mieru. Mīliet cits citu, un Es jūs svētīšu. 

69 Es neesmu lūdzis jūs doties uz tālām vietām, lai izplatītu Manu mācību; šis laiks vēl nav pienācis. 

Bet pienāks brīdis, kad jūs kopā ar saviem mīļajiem pārcelsieties uz citām vietām, kur apmetīsieties uz 

dzīvi un turpināsiet būt nenogurstoši dārgās sēklas sējēji, ko Es jums esmu uzticējis. 

70 Mani ļaudis meklēs dažādu rasu un ticību cilvēki, un ir nepieciešams, lai Mani mācekļi, mācot 

viņiem mīlēt vienam otru, parādītu viņiem īsāko ceļu, kā nākt pie Manis. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 129 
1 No Manas valstības Es nāku uz cilvēka mājām un meklēju viņa ticības lukturi. Es esmu klauvējis 

pie katras sirds, lai katrā no viņiem saskatītu labo gribu steigties uz Manu aicinājumu. Dažās no tām es 

atradu svētnīcu, ko izgaismoja lampas liesma, citās - tikai tumsu. Dažas ir tīras vietas, kur Es varu ienākt, 

citas ir aptraipītas, un tām vispirms ir jāattīrās, lai varētu Mani uzņemt. Bet es svētīju viņus visus ar tādu 

pašu mīlestību. 

2 Tas, kas klauvē pie jūsu durvīm, nenāk ar karaļa tērpiem, kaut arī viņš ir karalis. Viņš nāk klaidoņa 

tērpā un meklē viesnīcu. Ikreiz, kad Es redzu jūs nomodā, modrus un gaidošus Mani, Mans Vārds ieplūst 

jūsos kā neizsīkstoša straume, lai padarītu jūsu sirdis auglīgas. Šī sirds, kas pukst jūsos, ir piemērota 

augsne, lai sētu dievišķo sēklu. Tavs gars ir dievišķības templis, tās ir Manas mājas. Jūsu sirdsapziņa ir 

Mana taisnīguma balss tulks un Mana sceptera balsts. Visi šie spēki jums saka, ka jūs neesat neatkarīgs, 

bet nākat no visvarenās Būtnes, kurai jums jāpakļauj sava griba, jo Tā ir pilnīga. 

3 Tēvs tuvojas Saviem bērniem, lai savāktu no viņiem viņu nopelnus kā labāko ražu, ne tikai jūsu 

ciešanu asaras, jo tās nav tas, ko Es glabāju Savās klētiņās. Gandrīz vienmēr jūsu raudāšana ir jūsu 

nepaklausības Manam likumam auglis. Tikai retos gadījumos jūs raudājat no mīlestības vai nožēlas. 

4 Šajā laikā es esmu atradis jūsu sirdi nocietinātu. Bet, ja Es izcirtu Savu Bauslību akmenī Pirmajā 

Laikā, kāpēc gan Es to nevarētu izkalt jūsu sirds akmenī šajā laikā? Tur Es jums parādīšu Savā Vārda 

spēku un uzrakstīšu ne tikai lapu, bet grāmatu, kurā būs Mani apslēptās gudrības noslēpumi, ko tikai Es 

varu atklāt. 

5 Es runāju ar jums kā Tēvs un kā Skolotājs, bet, kad Es runāju ar jums kā Tiesnesis, baidieties no 

Manas taisnības, bet nebēdziet no tās, jo arī šī balss ir draugs, un, kad tā aicina jūs atskaitīties, tā to dara, 

jo mīl jūs. Tā Es parādīšu Sevi jūsu acu priekšā, lai jūs varētu Mani iepazīt. Kā jūs to varētu darīt, ja es 

mūžīgi dzīvotu paslēpies aiz noslēpumainā plīvura? Saprotiet, ka Mana vēlēšanās bija pamazām atklāt 

Sevi jūsu gara priekšā, lai beidzot jūs varētu ieraudzīt Mani visā Manā godībā. Ja jūsu garīgās attīstības 

sākumā Es būtu parādījis Sevi jūsu garam visā Savā varenībā, ko jūs būtu redzējuši, sajutuši vai sapratuši? 

Nekas! Ja jūs būtu jutušies Man tuvu, jūs būtu saskatījuši bezgalīgu tukšumu vai arī, cenšoties aptvert 

dziļo patiesību, būtu konstatējuši, ka jūsu prāts ir nespējīgs un jūsu gars pārāk vājš. Šodien Es atkal 

mazliet nolaižu malā Savu noslēpumu plīvuru, lai jūs varētu labāk iepazīt savu Dievu. 

6 Kas ir akls, ka neredz Mani? Kas ir nejūtīgs, lai nevarētu Mani sajust? Ilgu laiku Es esmu jūs 

gatavojis, lai jūs dzirdētu Mani šādā formā, kas līdzinās: skatoties uz Manu vaigu, vienlaikus sagatavojot 

jūs nākamajiem laikiem, kad jums vajadzēs vairāk uzzināt par Mani. Tāpēc, ja jūs ilgojaties pēc gaismas, 

ja jūs alkstat un slāpstat pēc patiesības, klausieties Mani ar visām savām maņām un dvēseles spēkiem, un 

jūs Mani ieraudzīsiet. Nepieradiniet pie šī Vārda kā pie kaut kā ikdienišķa un neiekļaujieties 

dievkalpojuma rituāla rutīnā. Neuztveriet Manu mācību kā kaut kādu materiālu ideoloģiju un 

neizmantojiet to, lai gūtu labumu no savu līdzcilvēku labticības vai fiziskām vai garīgām ciešanām. 

7 Jums ir pienācis sapratnes laiks, apgaismības brīdis ir klāt, un pavisam drīz pienāks laiks, kad jums 

būs jādodas, lai šī gaisma spīdētu citās sirdīs. Es dodu jums jūtīgumu un zināšanas, lai jūs varētu pildīt 

savu garīgo misiju. Jūs visi spējat sniegt gaismas piepildītus padomus tiem, kam tas ir nepieciešams, lai 

nosusinātu asaras tam, kurš raud. Es jums esmu devis pārpilnībā dārgo dziedinošo balzāmu, kas ne dienu 

nepaliks neizmantots. Sāpes jūs ir šķīstījušas, lai jūs varētu attīstīt savas garīgās dāvanas. Neaiztrauciet 

sevi no jauna aptraipīt ar grēku. Tavas lūpas un sirds arī ir šķīstītas - viena, lai kļūtu par labdarības un labu 

jūtu avotu, un otra, lai tā varētu paust šķīsto, cildeno. 

8 Šeit ir Mana mācība, skaidra, caurspīdīga kā ūdens, ar kuru jūs remdējat slāpes. Es pārvēršu jūsu 

sirdi par strūklaku, lai tā varētu uzkrāt šo ūdeni un tās caurspīdīguma dēļ jūs varētu redzēt līdz pašam 

dibenam, it kā jūs skatītos uz Manu Garu bez jebkādas formas vai pārklājuma. 

9 Klausieties Mani, mācekļi, jo no Manis nāk visa gudrība. Es nāku pie jums ar vārdiem un darbiem, 

lai pārsteigtu jūs miegā. Bet patiesi Es jums saku: pirms Es nāku pie kādas tautas vai pie kādas sirds, Es 

sūtu tai vēstnesi vai ceļa rādītāju, lai tā Mani atpazītu un uzņemtu, Man atnākot. Tagad pajautājiet sev, 

kurš no Maniem ierašanās gadījumiem bija patiesi gatavs Mani uzņemt. 
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10 Pirmā laikmeta pravieši, kas pasludināja Skolotāja atnākšanu, tika izsmieti, vajāti un nomētāti ar 

akmeņiem pilsētās. Elija, kurš šajā laikā runāja caur iedvesmota un taisna cilvēka vārdā Roka Rojasa muti, 

sludināja "tuksnesī", un tikai nedaudzi dzirdēja viņa balsi. 

11 Ja paskatās uz Mozus cīņu tajos pirmajos brīžos, tad redzēsiet arī ticības trūkumu, sagatavošanās 

trūkumu izšķirošajos brīžos. Atcerieties: Kad Mozus lika tautai atbrīvojuma naktī nevienam negulēt un 

pavadīt nakts stundas, stāvot lūgšanā ar sandalēm un spieķiem rokās, daudzi atteicās gulēt, un, kad viņi 

pamodās, tauta jau bija devusies ceļā. Kad Mozus atstāja ļaudis vienus, lai lūgtos Sinaja kalnā, atgriezies 

viņš atrada lielo ļaužu pulku nodotu elku pielūgsmei; viņi bija pilnīgi aizmirsuši sava vadoņa un pravieša 

paziņojumus par Jehovas apsolījumiem. 

12 Es nekad negribēju jūs atrast nesagatavotus vai pārsteigt grēkojot vai guļot pasaules un miesas 

klēpī. Tāpēc Es iepriekš sūtīju jums Savus vēstnešus, lai tie varētu panākt, ka Mana balss sasniedz jūs no 

visskumjākās būdas līdz viskrāšņākajai mājvietai. Septiņi lieli pravieši, kurus Es liku piedzimt tai pašai 

tautai, lai viņi tai pasludinātu pasaules Glābēja atnākšanu - septiņi vīri, kas bija šīs tautas brāļi un kuriem 

piederēja tās asinis un valoda. Tajās Es ieliku Savu balsi, lai tās būtu kā cerības bāka nabagiem un 

apspiestajiem, kā taisnības vēstnesis augstprātīgajiem, netaisnajiem un netaisnajiem. 

13 Kad Apsolītais nāca pie Savas tautas, Viņam sekoja tikai nedaudzi - tikai tie, kas alka un slāpēja 

pēc taisnības. Bet tie, kuriem tika piešķirti daudzi goda nosaukumi, kuri bija tukšuma pilni un tieksmes 

pēc varas un juta, ka Mans taisnības rādītājpirksts ir vērsts pret viņiem, tie bija tie, kuri turēja krustu Dieva 

Dēlam. 

14 Jums ir jānes Labā vēsts cilvēcei, ka tā jau dzīvo Svētā Gara laikā, laikā, kas ir pasludināts ar 

lielām zīmēm dabā, lai atvērtu zinātnieku acis patiesībai, iekustinātu grēcinieku sirdis uz atgriešanos un 

liktu pasaulei domāt. Bet šī cilvēce, nevēloties interpretēt šīs (dabas norišu) balsis to patiesajā nozīmē, - 

kad tā nevarēja visu saistīt ar materiālajiem cēloņiem, tā ļāvās māņticīgām bailēm. Tāpēc šajā laikā Mans 

Vārds ir nācis uz sirdīm, kas ir akmeņi, un ar to ir sākusies jauna kaislība pret Mani. 

15 Gaisma, ko Mans Gars ir izlējis pār jums šajā laikā, ir asinis, ko Jēzus izlēja pie krusta par cilvēci. 

Kā šo atklāsmju priekšvēstnesi jūs Pirmajā laikmetā upurējāt jērus un ar to asinīm apzīmējāt savu māju 

durvis. Asinis ir dzīvība, upuris ir mīlestība. Mīlestība ir gara gaisma. Tā vienmēr ir bijusi tava īpašība vai 

pazīme. 

16 Ak, tauta, kas esat sekojuši šai balsij - nekad neaizmirstiet, ka Kunga mīlestība jūs ir iezīmējusi 

lielai misijai. Šī dievišķā zīme ir Mans mīlestības skūpsts, tas ir aizsargājošs spēks, ierocis un vairogs. 

17 Dzīve, kuru jūs šodien pārdzīvojat, ir vēl lielāks tuksnesis nekā tas, kuru Izraēla pārdzīvoja Pirmajā 

Laikā. Bet, ja jums netrūks mīlestības un ticības, ejot cauri tai, jums netrūks ne bada, ne slāpju. Dzīves 

ceļojumā būs manna un ūdens, oāzes un prieki. Tie, kas nebēg no karstajām smiltīm, neatkāpjas no 

ienaidniekiem un nenogurst garajā ceļā, drīz sajutīs, ka tuvojas Apsolītajai zemei. Bet tie, kas ceļā meklē 

ērtības, baudas un līdzekļus, lai kļūtu lieli, apstāsies savā ceļā un aizkavēs savu ierašanos pie pilsētas 

vārtiem. Ceļš ir augšupejoša attīstība, tuksnesis ir pārbaudījums ticībai un stiprinājums garam. 

18 Neveidojiet no šī ceļa ceļu pēc savas patikas, necentieties pielāgot Manu Likumu un Manu Darbu 

savai dzīvei, saviem ieradumiem un savām kaislībām. Jums ir jāpielāgojas Manam Likumam. 

19 Reizēm tu nesaproti, kāpēc es tevi tik ļoti mīlu, kāpēc es tev piedodu visas tavas kļūdas. Tad Es 

jums parādīšu jūsu kaimiņus, lai jūs darītu viņiem to, ko Skolotājs ir darījis jums. 

20 Kurš var apšaubīt Manas mācības labestību šajā laikā? Es esmu teicis cilvēkiem, kā kādreiz: 

"Mīliet cits citu", bērniem: "Cieniet savus vecākus", vīrietim: "Cieniet savu sievu", vecākiem: "Rādiet labu 

piemēru saviem bērniem". Tā nav tumsa. Mana sēkla nes mieru, mīlestību, harmoniju. Tādējādi jūs 

pārtraucat to izpirkšanu, kas jau no vissenākajiem laikiem ir pārgājusi no vecākiem uz bērniem, - bēdīgo 

gandarījumu, kas ir bijusi sēkla, kuru jūs esat sējuši un atkal un atkal pļāvuši. Ir nepieciešams, ka katrs 

pārkāpums ir jānomazgā, un patiesi Es jums saku, neviens pārkāpums izvairās no mana taisnīguma. Var 

paiet gads, gadsimts un pat gadsimts, bet tiesas laiks pienāks. 

21 Mīliet šķīstību, dzīvojiet saskaņā ar likumu, ko jums rāda sirdsapziņa. Izmantojiet šo mācību laiku, 

lai praktiski pielietotu to, ko esat iemācījušies. Nemiegojiet, kamēr citi raud, nepieradiniet pie kara ziņām. 

Atcerieties, ka šīs ziņas ir pilnas raudu, žēlošanās un baiļu. Saprotiet, ka šie ziņojumi, kas jūs sasniedz, ir 

jūsu brāļu un māsu sāpju saucieni. Jums būtu labāk, ja jūs, pamatojoties uz Manu Vārdu, sajustu šo 

cilvēku sāpes un, līdzjūtības iedvesmoti, lūgtos par viņiem un iegūtu nopelnus, lai viņi atrastu mieru un 
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karš nepārsteigtu arī jūsu tautu, un tad, dzerot ļoti rūgtu kausu, sauktu: "Tagad es saprotu, ko šīs tautas ir 

piedzīvojušas!" 

22 Kas notiktu ar šo tautu, ko esmu sapulcinājis, ja es viņus nemācītu ar taisnības, patiesības un 

mīlestības vārdiem? Vai jūs neticat Manam šī laika Vārdam, jo Es to nesu jūsu ausīm caur Saviem 

bērniem? 

23 Ja jūs nogalinājāt Pirmās ēras praviešus uz ceļa un vēlāk pakļāvāt moku moku nāvei Manus 

apustuļus, tad Es jums saku, ka arī šiem balss nesējiem jūs radāt nāvi, kad Vārds, kas nāk no viņu lūpām, 

netiek ticēts. Vai jūs esat tik ļoti pakļauti savām materiālajām maņām, ka nejūtat šī vārda dievišķo būtību? 

Atcerieties, ka es jums teicu: "Koku pazīst pēc augļiem." 

24 Es jūs gatavoju laikam, kad jūs vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu, jo tad cilvēki jūs dēvēs par tautu 

bez Dieva, par tautu bez pielūgsmes vietas, jo jums nebūs greznu baznīcu ēku, kurās jūs Mani pielūgsiet, 

nedz svinēsiet svinīgus dievkalpojumus, nedz meklēsiet Mani tēlos. Bet es jums atstāju grāmatu kā 

testamentu, kas būs jūsu aizstāvība pārbaudījumos un ceļš, pa kuru jūs virzīsiet savus soļus. Šie vārdi, 

kurus jūs šodien dzirdat caur balss nesēju, rīt izplūdīs no Svētajiem Rakstiem, lai jūs atkal varētu tos 

atsvaidzināt, un tos dzirdēs cilvēku pūļi, kas tajā laikā jums pievienosies. 

25 Nepārmetiet to, kas rakstīts citos laikos, jo jūs būtu fanātiķi. Neļaujiet kaislībām kontrolēt jūs un 

iemācieties cienīt savus brāļus, kuri citos laikos ar savu mīlestību, ticību un pat asinīm rakstīja tās 

Grāmatas lappuses, kurā ir ierakstīti to vārdi un piemērs, kuri ir liecinājuši par Manu patiesību. 

26 Vai jūs Mani mīlat un atzīstat? Vai jūs mīlat Mariju, savu Debesu Māti? Jo starp šīm lappusēm ir 

viena, kas rakstīta ar jūsu Glābēja asinīm un Marijas asarām - tās, kas savā klēpī glabā Dieva mātes 

mīlestību. 

27 Ja vēlaties, lai jaunās paaudzes cienītu Trešo Derību, cieniet iepriekšējās Derības. 

28 Lielie apmeklējumi satricinās pasauli, un tad cilvēki pievērsīs uzmanību jaunajai Atklāsmes 

grāmatai, kuru viņi sastaps cietu kā klinti, iegravētu cilvēku sirdīs. 

29 Pareizi izprotiet Manu Vārdu. Daudz Es jums esmu runājis par Savu prombūtni un aiziešanu. Bet 

saprotiet, ka es jums runāju pārnestā nozīmē. Es vairs nerunāšu ar jums šādā veidā, bet vai jūs varat 

iedomāties, ka Es varētu aiziet no viena no jums, ja Es esmu jūsu gara dzīvība un mājošu tajā mūžīgi? Vai 

jūs spēsiet pārstāt dzirdēt sava Tēva balsi savā būtībā? Nekad, ja zināt, kā sagatavoties. 

30 Jūs ejat uz šo mērķi, un šim nolūkam Es atnācu, lai ar šo izpausmju palīdzību jūs sagatavotu. Ja 

būsiet sagatavoti, jūs dzirdēsiet Manu balsi tīru un skaidru; ja nebūsiet, jūs būsiet apjukuši un nespēsiet 

nodot neko citu kā tikai liecību. Ko tad jūs nodosiet, par ko jūs runāsiet pēc Mana Vārda atvadīšanās? 

31 Es gribu, lai jūs neatkāpjoties no dabiskas un vienkāršas dzīves un neiekrītot stāvoklī, ko varētu 

uzskatīt par kaut ko, kas nav normāls, jūs vienmēr paliktu sagatavoti un uzturētu savās sirdīs garīgumu, lai 

jebkurā brīdī, kad jūs tiksiet aicināti, jūs būtu gatavi pildīt savu misiju. 

32 Es jums esmu teicis, ka 1950. gadā Es sapulcināšu 144 000 iezīmēto uz zemes. Bet neviens nezina, 

kurā brīdī uz zemes Es ļausim piedzimt tiem, kas vēl ir garīgajā, lai viņi varētu pildīt Manu misiju. 

33 Jūsu liktenis ir Manī, jo Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Vēlāk jūs atkal pulcēsieties kopā 

Garīgajā Mājā, un no turienes jūs pabeigsiet savu darbu. 

34 Spiritualizējiet sava uzdevuma izpildi. Jau tuvojas 1950. gads, un jums nevajadzētu palikt 

nesagatavotiem. Es vēlos, lai jūs pildītu savu misiju ar degsmi, bet ne fanātiski. Izmantojiet laiku, kas ir 

gaisma un glābiņš dvēselei. 

35 Lai gan cilvēce ir nogājusi garu ceļu, tā joprojām ir garīgi sašķelta. Vai katrai tautai ir zināma 

atšķirīga patiesība? Nē, patiesība ir viena. 

36 Cilvēku garīgā nošķirtība ir saistīta ar to, ka vieni paņēma vienu zaru, bet citi - citu. Ir tikai viens 

koks, bet tā zaru ir daudz. Taču cilvēki nav vēlējušies pieņemt Manu mācību šādā veidā, un strīdi viņus 

šķeļ un padziļina domstarpības. Ikviens uzskata, ka viņam pieder patiesība, ikviens uzskata, ka viņam ir 

taisnība. Bet Es jums saku: kamēr jūs nogaršosiet viena zara augļus un noliegsiet pārējo, jūs nesapratīsiet, 

ka visi augļi nāk no dievišķā koka, kura kopums ir absolūtā patiesība. 

37 Kad Es jums runāju par šīm patiesībām, nedomājiet, ka Skolotājs domā par dažādu reliģiju ārējām 

pielūgsmes formām, bet gan par pamatprincipiem, uz kuriem balstās katra no tām. 

38 Pašlaik jūtama spēcīga negaisa brāzma. Tās vēja brāzmas, kratot koku, liks tā dažādajiem augļiem 

nokrist, un tos varēs nogaršot tie, kas tos iepriekš nepazina. Pēc tam viņi teiks: "Cik aplami un akli mēs 
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esam bijuši, kad sava fanātisma vadīti noraidījām visus augļus, ko mums piedāvāja mūsu līdzcilvēki, tikai 

tāpēc, ka tie mums nebija pazīstami!" 

39 Daļa Manas gaismas ir katrā cilvēku grupā, katrā kopienā. Tāpēc lai neviens nelepojas ar to, ka 

viņam ir visa patiesība. Saprotiet, ja vēlaties iedziļināties Mūžīgā būtībā, ja vēlaties sasniegt tālāk, nekā 

esat nonākuši, ja vēlaties uzzināt vairāk par Mani un par sevi, jums vispirms ir jāapvieno zināšanas par 

vienu un par otru, un tāpat arī par visām citām. Tad no šīs harmonijas, kuru līdz šim esat meklējuši 

pasaulē, bet neatraduši, izstarosies skaidra un ļoti spoža gaisma. 

40 "Mīliet cits citu" - tas ir Mans princips, Mans augstākais bauslis cilvēkiem, bez jebkādām ticības 

vai reliģijas atšķirībām. 

41 Tuvojieties cits citam, pildot šo augstāko bausli, un jūs atradīsiet Mani klātesošu katrā no jums. 

42 Esiet uzmanīgi vērotāji, un jūs sapratīsiet, ka ideju, ticību un reliģiju cīņa jau sākas. Jūsu cilvēcisko 

cīņu rezultāts soli pa solim ved jūs šajā jaunajā cīņā. 

43 Ak, ja vien cilvēki būtu atvērti, kad Mana gaisma pietuvojas viņiem, cik daudz sāpju un apjukuma 

viņi sev ietaupītu! Taču viņi vēl nesaprot, kā sagatavoties miera saņemšanai. Viņi tikai cenšas sagatavoties 

karam vai vismaz aizsardzībai. 

44 Vai pēc tam, kad Es jums to visu paziņoju un jūs brīdināju, jūs joprojām varētu būt izbijušies kā 

kāds nezinātājs, kad ir pienācis kaujas laiks? 

45 Sūtiet sevi par mieru, par harmoniju, par izlīgumu un brālību. 

46 Jūs redzēsiet, kā lielās reliģijas uzbrūk viena otrai, kā apjukušas cilvēku masas bēg savvaļā. Tajā 

stundā šī tauta pilnībā apzināsies savu uzdevumu, tā būs brīva no aizspriedumiem, traipiem vai kļūdām, lai 

izstieptu savu līdzjūtības pilnu roku tiem, kam nepieciešams miers, mierinājums, gaisma un veselība. 

47 Atjaunojiet savu dzīvi, garīgojiet savus darbus, studējiet Manu Vārdu, jo tajā Es jums dodu 

nogaršot visus dievišķā koka augļus, lai tad, kad jūsu līdzcilvēki jums piedāvās augļus, kas viņiem pieder 

un ko viņi ir izaudzējuši, jūs, zinot jums Manis dotā augļa garšu, varētu ar mīlestību pieņemt tā augļus, ja 

tos atradīsiet tīrus, vai ar laipnību tos noraidīt, ja tos neatradīsiet tīrus. 

48 Garam piemīt augstāka sajūta, kas ļauj atklāt patieso, tīro, perfekto. Taču ir nepieciešams, lai šī 

dāvana attīstītos, lai nekļūtu par upuri kļūdām, tas ir, lai barotos ar neveselīgām mācībām un noraidītu to, 

kas patiešām ir barība jūsu garam. 

49 Es jums došu Savu Mācību, bet vispirms nolieciet pie Manis savas bēdas, raudājiet pie Skolotāja 

sirds, atveseļojieties, un, kad būsiet nomierinājuši savas sāpes, kad asaras uz jūsu vaigiem būs izžuvušas, 

paceliet savu garu, lai Mana Mācība varētu nākt pār to. 

50 Es negribu, lai kāds no Maniem mācekļiem būtu izsalcis vai izslāpis; Es gribu redzēt jūs sātīgus, 

kas ēduši un dzēruši pie Mana galda. Tikai tā jūs varēsiet darīt Manis cienīgus darbus šajā pasaulē. 

Neaizmirstiet, ka ar katru nākamo dienu tuvojas Mana aiziešana, un tas, kurš neizmantos šo pamācību 

laiku, vēlāk jutīsies kā bārenis. 

51 Tā nebija nejaušība, kas jūs ieveda Manā klātbūtnē. Mana balss jūs aicināja pa dzīves ceļiem, un 

Mana žēlastība jūs vadīja. Tagad jūs zināt, ka esat iepazinuši uzdevumu, ko Es jūs esmu sūtījis pildīt uz 

zemes. Manā Vārdā jūs esat uzzinājuši, kāda ir jūsu izcelsme un kāds ir jūsu mērķis. Jūs esat saņēmuši 

atklāsmi, ka esat daļa no tautas, kas saņēma Gara mannu trīs posmos. 

52 Ja visu, kas notika ar Israēla tautu pirmajos divos laikmetos, pārnesīsiet uz garīgo pasauli, jūs 

sapratīsiet, ka tas pats ir noticis ar jums tagad. 

53 Šīs tautas dzīve, tās vēsture ir mācība visai cilvēcei, tā ir līdzība, tā ir grāmata, kuras akmens 

pamats ir likums, ko Es jums atklāju Sinaja laikā. Tās saturā ir saglabāta praviešu balss, tautas attīstība, tās 

cīņas, uzvaras un sakāves, prieki un rūgtumi. Tāpat tajā ir aprakstīts Kristus pilnīgais darbs starp cilvēkiem 

un to cilvēku misija, kuri Viņam sekoja. 

54 Šodien šī grāmata atveras jūsu gara priekšā, un jūs redzat jaunus gaismas starus, kas izplūst no tās, 

jo tas, kas tolaik nebija saprotams, šodien jums ir izskaidrots. Šodien jūsu gars var klauvēt pie aizsaules 

vārtiem, vēloties gudrību. Šodien jūsu garīgās spējas ļauj jums tuvoties Skolotājam, lai Viņš varētu jums 

parādīt jaunas mācības no Saviem Dievišķajiem noslēpumiem. 

55 Mana tauta, lai gan Mana Gara godībā ir miers, Es nevaru atturēties sūtīt jums Savu palīdzību, jo 

Es redzu, ka jūs staigājat pa pasaules ceļiem, velkot līdzi grūtību un nepilnību ķēdes. 
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56 Jūs esat ceļā, lai šķērsotu tuksnesi, un tā vidū Es esmu licis augt palmām, lai jūs varētu atrast ēnu 

un atpūtu. Es esmu radījis neizsīkstošu avotu, kas izplūst no jūsu pasaules neauglīgās klints, lai jūs varētu 

no tā dzert un vairs nepūst slāpes. Šodien Es nedodu jums apstrādāt laukus pasaulē, bet jūs atradīsiet savus 

laukus sirdīs. Daži ir tikko sākuši audzēt, citi pabeidz sen iesākto darbu, bet vēl citi jau pļauj sējas augļus. 

57 Ģimenes tēviem nevajadzētu aizbildināties ar to, ka viņiem ir daudz bērnu, ka viņu laiks ir veltīts 

tikai un vienīgi dienišķās maizes sagādei un ka tāpēc viņi nevar domāt par to, kā darīt labu citiem. 

58 Lai cilvēki Man nesaka, ka viņi jūtas nespējīgi mācīt Manu Bauslību. Es jums visiem saku, ka jūsu 

dzīves ceļā ir vairāk nekā pietiekami daudz iespēju, kur jūs varat sēt Manu sēklu, netērējot savu laiku un 

neatstājot novārtā savus pienākumus. 

59 Kalpojiet Man, un Es kalposim jums. 

60 Jūsu sirds nedrīkst būt vīlusies, ja jūs sējat mīlestību savos bērnos vai līdzcilvēkos, bet saņemat no 

viņiem tikai sāpes. Jūs precīzi zināt, ko Kristus sēja pasaulē un ko Viņš pļāva. Bet Viņš zināja, ka raža nav 

pasaulē, bet gan debesīs, kad pienāks īstais laiks. Arī jūs, mācekļi, kad jūs līdzināties Skolotājam 

pacietībā, nemeklējiet balvas vai atlīdzību uz zemes, bet gaidiet savu svētlaimes stundu aizsaulē. 

Mans miers lai ir ar jums! 



U 130 

104 

Instrukcija 130 
(Lielās nedēļas Zaļās ceturtdienas pasludinājums) 

1 Pasaule ir dziļi saviļņota, atceroties Manas ciešanas. Šajā pēcpusdienā, kad jūs pieminēsiet šos 

notikumus un kad Mans dievišķais stars nolaidīsies, lai atnestu 

Lai dāvātu cilvēku dvēselēm iekšējo mieru, Jēzus redz jūsu emocijas. 

2 Jūs, kas Mani mīlat un piedāvājat Man savu dzīvi kā apustulis, kas piedāvājat savas mīlestības 

kristāldzidro ūdeni slāpstošajam rabīnam, - jūtiet, ka patiesībā jūsu vidū ir Skolotāja Svētais Gars. 

3 Tagad ir pienācis laiks, lai valdītu patiesības gars un no cilvēku sirdīm tiktu izdzīts reliģiskais 

fanātisms. 

4 Šobrīd Mans Gars izjūt ļoti lielu prieku, jo Es esmu starp Saviem mācekļiem, kuriem Es piedāvāju 

vīnu pie Savas mīlestības galda - nevis vīnogu vīnu, kas nekad nebeigsies kā vīnogulāju sula, bet gan Savu 

garīgo dzīvi. 

5 Ir pagājis laiks, kad Es jums teicu, lai jūs pieminētu Svēto Vakarēdienu, ņemot maizi un vīnu, lai 

pieminētu Mani. Šodien Es mācu jūsu garam baroties ar Manas mīlestības mācības nozīmi un atteikties no 

jebkādas simbolikas. 

6 Es nemēģinu jums atgādināt ciešanas, kas pieder citam laikmetam, un tomēr jūs raudat pēc 

Maniem norādījumiem, bet šīs raudas būs no nožēlas. 

7 Pasaule ir rūgtuma kauss, bet Kristus, Tēva "Vārds", nāk pilns mīlestības un turpina bezgalīgās 

mīlestības mācību, ko Es esmu devis cilvēkiem. Šajā laikā Es jums parādīšu ceļu, pa kuru jums jāiet, lai 

sasniegtu pestīšanu no grēkiem. Taču es gribu, lai jūs savās domās nēsātu tikai Kristu, bet liecinātu par 

Viņa mācības patiesumu ar mīlestības darbiem. 

8 Redziet, cik daudzi no Maniem bērniem mūsdienās kļūdaini simbolizē to vakariņu, kurā Es pēdējo 

reizi apvienojos ar Saviem mācekļiem; Mans Vārds, Mana Mīlestības Doktrīna ir viltota. Šobrīd 

Dievišķais Vārds, būdams tiešā vienībā ar visām dvēselēm, dāvā jums savu mīlestību, tāpat kā Viņš 

izdalīja maizi saviem apustuļiem. 

9 Šeit ir Kristus, Miera Princis, kuru pūļi uzskatīja par nemiernieku un dumpinieku. Atcerieties, ka 

Dievs-cilvēks nāca pasaulē un sacīja: "Šie ir Mani bērni, par kuriem Es došu pat pēdējo pilienu Savu 

asiņu." Šodien, Mani mīļotie bērni, Es runāju ar jums vienkāršā veidā. Tolaik Es jums runāju līdzībās, un 

bieži vien jūs Mani nesapratāt, jo jūs Maniem vārdiem piešķīrāt nepareizu nozīmi. 

10 Cilvēce, Es jūs bezgalīgi mīlu! Es esmu atgriezies pie jums ne tāds, kādu jūs Mani dzirdējāt 

Pirmajā Laikā, ne tāds, kādu jūs Mani redzējāt un dzirdējāt Otrajā Laikā. Šodien Es dodu jums Savu 

pamācību ar smadzenēm, ko sagatavojusi Mana gudrība. 

11 Manas tautas vidū vienmēr ir bijuši gan tādi, kam piemīt garīguma izjūta, gan tādi, kas meklē tikai 

materiālās vērtības. Pirmajā Laikā bija situācijas, kad daži pielūdza "zelta teļu", bet citi raudāja bailēs no 

Jehovas, un Otrajā Laikā starp Maniem apustuļiem bija kāds, kas vēlējās saņemt no Manis varu pārvērst 

akmeņus zeltā, aizbildinoties ar to, ka tā būtu labi atbalstīt ar naudu nabagus, kas cieš badu. Uz to es 

viņam atbildēju: "Dodot cilvēkiem naudu, viņi to vairs nevērtēs, jo to ir viegli dabūt." Un viņš atbildēja: 

"Tā kā naudu ir viegli dabūt, tad, ja to dotu cilvēkiem, viņi to vairs nevērtētu." Un es piebildu: "Kas seko 

Man, tas būs nabags kā viņa Skolotājs." Tāpēc arī Es pazemīgi noliecos, lai nomazgātu kājas saviem 

mācekļiem, un sacīju viņiem: "Nekad neuzskatiet sevi par pirmajiem, bet par pēdējiem Tēva priekšā." 

12 Jums, Mani jaunie mācekļi, Es saku: "Ko jūs redzat, ka Es daru jums, to dariet arī jūs saviem 

brāļiem." 

13 Jūs esat sagatavojuši savas sirdis, lai saņemtu Mana Vārda būtību un līdz ar to arī jums 

nepieciešamo mierinājumu, iedrošinājumu un gaismu. Jūs uzticaties Man, jo zināt, ka jūs, tāpat kā visas 

būtnes, saņemat Manu aizsardzību. Tomēr Es jums esmu teicis, ka jūs dzīvojat labošanas un attīrīšanās 

laikā un ka jūs joprojām izjutīsiet vislielākās sāpes. 

14 Nākotne cilvēcei joprojām nes lielas cīņas un ciešanas, un arī jums kā daļai no šīs cilvēces ir jācieš. 

Tikai lūgšana un "nomodā būšana" padarīs ciešanas panesamas. Daudzi šajos pārbaudījumos zaudēs 

orientēšanos, izmisīs un meklēs risinājumu savām ciešanām citos veidos. Bet tikai tad, ja viņi atgriezīsies 

uz labestības, miera un taisnīguma ceļa, viņi atgūs mieru. Un pat starp šiem cilvēkiem, kas šajā laikā ir 
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saņēmuši savu zīmi, no 144 000, kas ir iezīmēti uz pieres, - cik daudzi no viņiem Mani atstās, lai gan tagad 

tie ir ap Mācītāju un dzird Viņa bezgalīgās mīlestības mācību? 

15 Tāpēc Es esmu atnācis šajā laikā, lai sniegtu jums spēku jūsu cīņā, lai parādītu jums, ka jāstrādā 

par augstu ideālu, par kuru Es esmu cīnījies visos laikos, - par jūsu garīgo attīstību. 

16 Padariet visas savas garīgās dāvanas par savām un augstu novērtējiet tās, lai spētu izturēt šo lielo 

pārbaudījumu. Neatdodiet tās, lai nejustos bāreņi, jo jums būs jāuzkrāj liels ticības, garīgā spēka un 

drosmes krājums, lai nenonāktu izmisumā. 

17 Taču viss, ko Es jums paziņoju, neveicinās jūsu iznīcināšanu, bet gan padarīs jūs lielus, jo jūs 

atradīsiet neskaitāmas iespējas darīt labu un izplatīt savu mīlestības darbību. Ja jūs zināt, kā sagatavoties, 

jūs aizmirsīsiet sevi, lai nāktu palīgā saviem līdzcilvēkiem, un viņu dvēseles būs atvērtas kā pirmatnēja 

augsne, lai uzņemtu jūsu mīlestības darbu sēklu un labvēlīgo lietu. 

18 Šādā veidā Es sagatavoju savu bērnu garu, lai tad, kad pienāks laiks, viņi varētu liecināt, ka visi 

notikumi, ko viņi piedzīvo, ir runājuši ar viņiem par Mani, ka viņi ir sajutuši, ka Mans Gars ir bijis ap 

viņiem. 

19 Jo es neesmu tikai vārds, es esmu darbs. Es nemitīgi cīnos Savu bērnu dvēselēs, lai tās pārveidotu, 

un Es esmu uzmanīgs, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, atbildētu uz jūsu aicinājumiem un nāktu jums 

palīgā, lai jūs varētu piepildīt savu likteni. 

20 Tas ir laiks, kad Mana gaisma ir izlieta uz katru garu. Ikviens, kurš ir vēlējies praktizēt Manu 

mācību, ir juties pilns spēka, atdzīvināts ar augstāku gribu, un darbi, ko viņš ir paveicis, ir devuši viņam 

dzīvību un stiprinājuši viņa ticību. Šāds cilvēks vairs nevar novirzīties no pareizā ceļa, pat ja viņam nāktos 

iet pāri ērkšķiem, jo viņa gara spēks ir pieaudzis un viņš zina, kā pārvarēt ciešanas, lai sasniegtu savu 

ideālu. Tam, kurš vēl nav sācis šo darba ceļu, tas būtu jāsāk jau šodien un nedrīkst apstāties. Es ņemšu 

vērā pat mazāko no viņa darbiem. Jūs neatradīsiet lielāku gandarījumu uz zemes kā tas, ka varat nākt 

palīgā kādam savam tuvākajam, jo jūtat viņa sāpes. 

21 Visus darbus, ko Es darīju Otrajā Laikā, lai parādītu jums Savas mācības par aktīvo labdarību, jūs 

atkārtosiet arī tagad. Jūs esat redzējuši, ka Es aklajiem atgriezu redzi - jūs varat darīt tā, lai šī laika aklie, 

kas dzīvo šī laikmeta tumsā, varētu ieraudzīt Manas Mācības spožo gaismu. Padariet paralizēto, kurš ir 

apstājies, jo nav saņēmis pamācību, staigājošu. Atdzīvini to, kurš ir miris žēlastības un garīguma dzīvei. 

Padari, lai runā mēmie, kas nespēj izrunāt mīlestības un piedošanas vārdus. Visu, ko jūs vēlaties sasniegt, 

Es jums piešķiršu, jo Es esmu apveltījis jūs ar nenovērtējamām dāvanām, lai jūs varētu liecināt par Manu 

patiesību. 

22 Mana mīlestība pret cilvēci ir bijusi nemainīga. Ne tikai tad, kad Es esmu nācis uz zemes, Es esmu 

darījis brīnumus; Mans darbs, sniedzot cilvēkiem mīlestību un aizsardzību, ir mūžīgs, un arī Mani 

norādījumi ir neizsmeļami. Kad jūs sapratīsiet Manu cīņu, kad jūs atpazīsiet Eliju, kurš nenogurstoši 

darbojas jūsu vidū? 

23 Jau tuvojas laiku beigas, un man ir jāsavāc raža. Tikai nogatavojušos kviešus Es pieņemšu, tikai 

pabeigtus un pilnīgus mīlestības darbus Es ievedīšu Savā klētiņā. Un jums kā Maniem mācekļiem ir 

jāparāda Man savs darbs šādā veidā un jāpalīdz saviem līdzcilvēkiem. Visās tautās ir Mani mācekļi, 

pravieši, celmlauži, kuru garīgās dāvanas atklājas tāpat kā tavas. Viņi lūgšanā meklē balzāmu, kas 

dziedina slimos, viņi garīgi komunicē ar Mani, viņi meklē gaismu, kas apgaismo viņu ceļu, un atzīst Mani 

par savu Vadītāju un Skolotāju. 

24 Nebrīnieties, ja viņi, nesaņēmuši Manu pasludinājumu caur cilvēka intelekta orgānu, zina šo 

mācību, jo Es jau esmu jums teicis, ka dvēsele ir attīstījusies un katrai radībai ir uzdevums, kas jāizpilda. 

Tās dvēsele ir attīrījusies sāpēs, un, tā kā tā nav atradusi patiesus vadītājus uz zemes, tā ir meklējusi Mani, 

jo zina, ka Es dzīvoju garīgajā un apgaismoju un vadu visus Savus bērnus. 

25 Es esmu šeit - gatavs uzņemt jūsu domas un jūsu sirdis, lai piedāvātu jums Mana Vārda nozīmi kā 

patieso mūžīgās dzīvības vīnu, par kuru Es jums saku, ka tas, kurš to dzer, nekad vairs nejutīs slāpes. 

26 Nejauciet Manu Vārdu, kas ir Dzīvības Maize, ar kulta formām, kas ir tikai tā attēls. 

27 Svētā Gara gaisma apgaismo jūsu ceļu un piepilda jūsu dvēseles ar mieru. Kāda žēlastība pastāvēs 

uz zemes, kad Mana tauta, izkaisīta cilvēces vidū, veltīs savu dzīvi uzdevumam mācīt līdzcilvēkus mīlēt 

vienam otru. Ikreiz, kad es jums runāju par vienotību, jums jāsaprot, ka es redzu jūsu nesaskaņotību un 
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harmonijas trūkumu. Bet ziniet, ka es šo pārmetumu adresēju visiem cilvēkiem un visām tautām, jo 

nesaskaņas sēkla ir savairojusies un ieviesusies visās sirdīs. 

28 Nesaskaņas ir nemanāmi pārpludinājušas cilvēku dzīves visdziļāko iekšieni un ir satricinājušas 

impērijas, nācijas, ģimenes, reliģiskās kopienas un sektas. Ļoti rūgti ir bijuši augļi, ko nesaskaņas trūkums 

starp cilvēkiem ir devis, un joprojām viņiem trūkst, lai nogaršotu rūgtos augļus. Taču Mana griba nav 

bijusi tāda, ka cilvēkiem būtu vajadzīgs šis ciešanu biķeris, lai viņi saprastu savu kļūdu un atvērtu acis 

patiesībai. Jo, lai gan Es jūs šobrīd tiesāju, Es nekad nepārstāju būt jūsu Tēvs un vēlos, lai pārdomas un 

grēku nožēla jūs glābtu no bezdibeņa, kurā jūs pašlaik esat iegrimuši. Kurš būs tas, kas ļaus Man ienākt 

savā sirdī? Kuras tautas atvērs Man savas durvis? Kas būs tie, kas neklausīs savas sirdsapziņas 

aicinājumam? 

29 Lūdzieties! Ko jūs varat darīt šajā brīdī, kad es jūs vēl redzu mazus jūsu garīgās attīstības ziņā, kad 

jūs vēl esat vāji un neveikli? Kļūstiet stipri, praktizējot Manas mācības! Jūsu dzīve dienu pēc dienas 

piedāvā jums iespēju iegūt nopelnus un pilnveidot sevi. Esiet tauta, kas atspoguļo Mana Gara gaismu visos 

savos darbos, un Es drīz jūs sūtīšu kā pazemīgus Manas mācības apustuļus, lai jūs pildītu savu misiju. 

30 Ja jūs domājat, ka Es esmu atstājis Savu troni, lai darītu Sevi zināmu jums, jūs maldāties, jo troņa, 

ko jūs iedomājaties, nav. Troņi ir domāti iedomīgiem un augstprātīgiem. Tā kā Mans Gars ir bezgalīgs un 

visvarens, Viņš nedzīvo kādā noteiktā vietā: Viņš ir visur, visās vietās, gan garīgajā, gan materiālajā. Kur 

ir šis tronis, ko jūs Man piedēvējat? 

31 Neuztveriet Manus vārdus kā pārmetumu par jūsu vāju izpratni un patiesības atzīšanu. Es neesmu 

atnācis pie jums, lai jūs pazemotu, uzsverot jūsu nenobriedušību. Gluži pretēji, es esmu atnācis, lai 

palīdzētu jums pacelties patiesības gaismā. 

32 Vai jūs domājat, ka es nezinu par jūsu ticības un zināšanu progresu un attīstību, ko esat sasnieguši, 

kopš esat dzirdējuši šo vārdu? Patiesi Es jums saku: Es labāk par jums pašiem atpazīstu soļus, ko jūs 

pašlaik sperat garīgajā ceļā. 

33 Kad jūs nonācāt pie Manas Manifestācijas, jūs neticējāt Maniem norādījumiem ar cilvēka prāta 

palīdzību, domādami, ka varat atrast Mani tikai jūsu reliģisko kopienu iesvētītajos tēlos, simbolos un citos 

objektos. Pēc tam, kad, neraugoties uz ticības trūkumu, jūs sajutāt, ka Mana mācība aizkustina jūsu sirdis 

un ka jūsu dvēsele jūt Manu mieru, jūs sapratāt, ka dievišķā gaisma izpaužas caur tām būtnēm, kurām bija 

lemts nodot Manu dievišķo vēsti. Tavā sirdī dzima jauna ticība, iedegās gaisma, kas tev iemācīja saprast, 

ka cilvēks var tieši sazināties ar savu Dievu. Bet tas vēl nebija viss, jums vēl bija jāiemācās saprast, ka 

cilvēciskais prāts nav absolūti nepieciešams, lai Tēvs dotu jums Savus norādījumus. Tad jūs zinājāt, ka šī 

dievišķā izpausme caur balss nesēju būs īslaicīga, jo vēlāk pienāks laiks, kad pienāks savienošanās starp 

gariem, kad cilvēki no sava prāta atbrīvosies no materiālisma, fanātisma un visas nezināšanas, ko satur 

viņu tradīcijas un rituāli. 

Baznīca ir jāatbrīvo no saviem dievkalpojumiem, ticējumiem un rituāliem. 

34 Daži no jums to jau ir sapratuši, citi dzīvo saskaņā ar to. Bet jums vēl daudz kā pietrūkst, lai 

sasniegtu šo mērķi, no kura jūs varētu saprast Mani Manā patiesībā un Manas godības realitātē, nevis jūsu 

mazās cilvēciskās iztēles izdomātajās fantāzijās. 

35 Pārstājiet piešķirt Man materiālu veidolu tronī, līdzīgu zemes tronī, atbrīvojiet Mani no cilvēciskā 

veidola, ko jūs Man vienmēr piedēvējat, pārstājiet sapņot par debesīm, ko jūsu cilvēciskais prāts nespēj 

aptvert. Kad jūs no tā visa atbrīvosieties, būs tā, it kā jūs būtu pārrāpuši ķēdes, kas jūs saistīja, it kā būtu 

pacēlusies bieza migla un ļāvusi jums ieraudzīt horizontu bez robežām un bezgalīgu, starojošu debesu 

plašumu, kas vienlaikus ir taustāms arī jūsu garam. 

36 Vieni saka: Dievs ir debesīs, citi: Dievs dzīvo aizsaulē. Bet viņi nezina, ko viņi saka, un nezina, 

kam viņi tic. Tā ir taisnība, ka Es "dzīvoju" debesīs, bet ne tajā vietā, kā jūs to iedomājāties: Es dzīvoju 

gaismas, spēka, mīlestības, patiesības, taisnīguma, svētības un pilnības debesīs. 

37 Jā, es atrodos ārpusē, bet ārpus cilvēciskā grēka, ārpus materiālisma, lepnības, nezināšanas. Tikai 

tādēļ Es jums saku, ka Es "nāku" pie jums, jo Es nāku pie jūsu pazemības, jo Es runāju ar jums tā, lai jūsu 

maņas varētu Mani sajust un jūsu prāts varētu Mani saprast, nevis tāpēc, ka Es nāku no citām pasaulēm vai 

mājām, jo Mans Gars ir mājās visur. 

38 Jūs esat cīnījušies un ilgu laiku esat mainījuši savus uzskatus, un jums vēl ir daudz darāmā, lai 

sasniegtu garīgo mērķi, uz kuru Es esmu jūs aicinājis, proti, iepazīt savu Tēvu, mīlēt Viņu un izrādīt 



U 130 

107 

Viņam cieņu caur Garu. Tad jūs sāksiet sajust patieso gara godību, to pacēluma, harmonijas, miera un 

labklājības stāvokli, kas ir patiesā paradīze, uz kuru jums visiem ir jātiecas. 

39 Šodien jūs atveriet savas sirds un prāta durvis Manas pamācības gaismai. Ar kādiem darbiem jūs 

Mani pagodināsiet? 

40 Jūs visi klusējat, gars klusē un ķermenis klusē Manā priekšā. Jūs nolieciet kaklus un pazemojieties. 

Bet Es negribu, lai Mani bērni pazemotos Manis priekšā. Es gribu, lai viņi būtu cienīgi pacelt savu seju un 

skatīties uz Mani, jo Es nemeklēju ne kalpus, ne vergus, nemeklēju būtnes, kas jūtas kā izstumtie, 

atstumtie. Es nāku pie Saviem bērniem, kurus tik ļoti mīlu, lai, dzirdot Mana Tēva balsi, viņi varētu pacelt 

savas dvēseles uz garīgās augšupejas ceļa. 

41 Bet, lūk, es nāku Jēkaba namā, bet tur atrodu tikai bailes; es ceru atrast mielastu, bet tur ir tikai 

klusums. Kāpēc, Mana tauta? Jo tava sirdsapziņa tev pārmet tavu pārkāpumu un neļauj tev sajust prieku 

par Manu atnākšanu. Iemesls ir tas, ka jūs neesat mīlējuši paši sevi, ka neesat strādājuši tā, kā Jēzus jums 

mācīja. 

42 Jums trūkst garīgā aprīkojuma, lai sajustu sāpju ēnu, kas jūs gaida, tāpēc jūsu Tēvam ir 

nepieciešams, lai Viņš kļūtu dzirdams materiāli un runātu ar jums jūsu valodā, lai jūs zinātu, ka tuvojas 

kara eņģelis, ka viņa ieroči ir ļoti spēcīgi un ka pretī viņam raud miera eņģelis. 

43 Uz vēja spārniem jājot, mēris tuvojas arvien vairāk un vairāk, un garīgajā telpā peld tūkstošiem 

būtņu, dienu no dienas krītot uz naida un nesaskaņas laukiem, un viņu neprāts aptumšo jūsu prātus un 

sirdis. 

44 Dabas spēki ir atraisījušies un pamodina zinātniekus no sapņiem, bet viņi, spītīgi iedomājušies par 

sevi, turpina savu postošo darbu cilvēces vidū. Kamēr jūs aizmirstat lūgties, jūs nepildait uzdevumu, ko 

Tēvs jums uzticējis. 

45 Jūs ļoti labi zināt, ka miera veidošanas uzdevums ir bijis uz jūsu gara jau kopš tiem laikiem, kad Es 

sacīju Jēkabam: "Redzi, Es tev došu daudzskaitlīgu pēcnācēju, ar kuru svētītas tiks visas zemes tautas." 

Tāpēc jūs klusējat Manā priekšā. 

46 Vai jūs gaidīsiet, kamēr cilvēku likumi jūs atņems mantojumu un piespiedīs jūs aizvērt savas 

lūpas, kuras Es esmu apmācījis liecināt par Mani? 

47 Neesiet mazticīgi cilvēki. Ja Es esmu jūs izvēlējies, tad tas ir tāpēc, ka Es zinu, ka jūs spēsiet Man 

kalpot un sapratīsiet, kā to darīt. 

48 Šajā dienā es jums saku: Ja tautas vēlas mieru, tad Es darīšu to sasniedzamu saskaņā ar viņu 

mīlestību. Ja viņi vēlas vairāk kara, lai viņiem tas ir, bet caur to uz zemes kritīs Mana taisnīguma skeptrs. 

49 Ja cilvēce vajās Manus jaunos mācekļus un centīsies viņiem neļaut dziedināt slimos un runāt par 

Manu Doktrīnu, cilvēku vidū izplatīsies visdīvainākās slimības. Zinātnieki saslims, daudzu acis tiks 

aizvērtas, citiem radīsies domu apjukums. Atvērsies aizsaules vārti, un apjukušu dvēseļu leģioni izpostīs 

veselus reģionus un padarīs cilvēkus par apsēstiem. Tad, ņemot vērā zinātnes bezspēcību, Mani pazemīgie 

darbinieki celsies un sniegs savu zināšanu pierādījumus, ar kuru palīdzību daudzi kļūs ticīgi. Par visām 

šīm nelaimēm jums jau sen ir paziņots, bet jūs paliekat kurli un akli. Jūs esat nepateicīgs. 

50 Dažreiz ir nepieciešams, lai es ar jums runātu šādā veidā. Bet nejauciet Manu mīlestības vārdu ar 

pātagu. Es tevi mīlu. Nāciet tuvāk, lai jūs varētu sajust Manu siltumu. Tuvojieties Man, lai jūs sajustu 

Manas Valstības mieru. Jūs esat tie, kas Mani meklēja, šķērsojot "tuksnesi", jūs esat tie, kas vienmēr 

dzinās pēc Mana apsolījuma. 

51 Vai jums ir apnikusi šī dzīve? Tad uz brīdi atpūtieties šī koka ēnā. Pastāstiet Man savas bēdas šeit 

un raudājiet uz Manām krūtīm. Kad tu būsi ar Mani mūžīgi? Es jau vēlos redzēt mieru katrā dvēselē. 

52 Ļaujiet, lai "svilpauniete" tagad izpleš savus spārnus pār visu visumu, lai jūs sajustu tās mieru un 

siltumu. 

53 Sievietes, jūs esat tās, kas ar savu lūgšanu uzturat to mazo mieru, kas pastāv uz zemes, tās, kas kā 

uzticīgas mājas sargātājas rūpējas, lai tajā netrūktu mīlestības siltuma. Tā jūs apvienojaties ar Mariju, savu 

Māti, lai salauztu cilvēcisko lepnumu. 

54 Vīri, Es esmu jūs darījis par šīs zemes kungiem, lai jūs pārstāvētu Mani uz šīs zemes. Tavs gars ir 

kā Tēva gars, un tava miesa - kā Visums. Par sava ķermeņa pilnību sprieciet nevis pēc tā izmēriem, bet 

gan pēc tajā pastāvošās brīnišķīgās dzīvības, tās kārtības un harmonijas. Taču pat vislielākajā pilnībā 

ķermenis ir ierobežots, un pienāk laiks, kad tas pārstāj augt. Tomēr intelekts un sajūtas turpina attīstīties, 
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līdz nāve viņu aptur. Bet visa gudrība un pieredze, ko viņš ieguva uz zemes, paliek iespiedusies dvēselē, 

kas aug un attīstās mūžīgi. 

55 Padariet savu māju par otru templi, savas jūtas par otru Dieva pielūgsmi. Ja jūs gribat Mani mīlēt, 

mīliet savas sievas un mīliet savus bērnus, jo arī no šī tempļa nāks lieli darbi, domas un piemēri. 

56 Šobrīd jūs visi esat Elijas avis. Daži dzīvo viņa šķēršļos, citi joprojām ir pazuduši. Sestā zīmoga 

gaisma apgaismo visas dvēseles, kas šajā laikā ir inkarnētas un vairs nav inkarnētas. Kamēr uz Zemes daži 

izmanto šo likumu savas dvēseles attīstībai un glābšanai, citi to izmanto, lai izprastu zinātnes noslēpumus 

un atklātu jaunus brīnumus. Tās ir zaimojošas un nepaklausīgas rokas, kas joprojām lauž augļus no 

zinātnes koka, lai saindētu cilvēku sirdis. Jūs dzīvojat sestajā laika posmā, ko cilvēcei nāksies iziet uz 

Zemes, atspoguļojot ceļu, kas tai būs jāveic mūžībā. 

57 Pirmajā laikmetā Ābels iemiesoja Mani uz zemes, otrajā - Noa, trešajā - Jēkabs, ceturtajā - Mozus, 

piektajā - Jēzus, sestajā - tagadējais - Elija, bet septītajā valdīs Svētais Gars. 

58 Ko jūs esat darījuši ar Maniem vēstnešiem? Pirmais krita zem sava brāļa trieciena, kuru uz to 

noveda skaudība. Otrs tika nepareizi novērtēts un izsmiets neticīgo un elku pielūdzēju pūļu vidū. 

59 Trešais sniedza pierādījumus par Manu spēku savā dzīvē un pretī saņēma pat savu tuvinieku 

nepateicību. 

60 Ceturtais bija spiests salauzt bauslības plāksnes, jo viņa ļaudis, kurus viņš tik ļoti mīlēja, bija 

mazticīgi. 

61 Piektais - lai gan Viņa atnākšana tika paziņota - netika gaidīts, neatrada ne ticību, ne mīlestību, un 

pēc tam, kad Viņš pasaulei bija devis savu mīlestības vēsti, Viņš saņēma no cilvēkiem visnecienījamāko 

nāvi, kāda jebkad ir piemeklējusi kādu pravieti vai vēstnesi. 

62 Sestais šajā laikā ir atnācis garā. Tomēr viņu vajā šaubu, vienaldzības un izsmiekla bultas. 

63 Kad septītais zīmogs tiks atraisīts, un tā vietā, lai emisārs būtu sūtnis, cilvēkus apgaismos pats 

Mūžīgais Gars, - kurš tad mēģinās Mani ievainot vai nogalināt? 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 131 
(Lieldienu sestdiena) 

1 Šajā dienā, kad zvanu zvani vēsta pasaulei, ka debesis ir atvērtas, lai uzņemtu Kristu, es jums saku, 

ka jums šīs tradīcijas ir pagātne. Tā vietā, lai runātu neskaidrības, tagad jums ir vajadzīga iekšējā 

sapulcēšanās, piemiņa un meditācija, nevis trokšņaini prieka mītiņi. Kas notiktu, ja Svētā Gara mācekļi 

materializētu dievišķās mācības? 

2 Gars ir dzīvība, un tāpēc tas nekad nepārstās pastāvēt. Viņam ir sevi pilnveidot, lai varētu dzīvot 

debesu augstumos; jūs esat attīstījušies, un pierādījums tam ir tas, ka jūs labprātīgi novēršaties no 

svētajiem tēliem vai simboliem, ar kuriem cilvēki cenšas Mani attēlot, jo jūs jau iztēlojaties Mani kā Svēto 

Garu - bezgalīgu un visvarenāku - un nevēlaties redzēt Mani ierobežotu. Jūs beidzot esat sapratuši, ka 

Dieva priekšā nav labāka upura par jūsu labajiem darbiem. 

3 Vai es jums teicu, ka trešajā dienā augšāmcelšos no mirušajiem? Tad Es jums simboliski runāju arī 

par nākotnes notikumiem: Šeit Es esmu garā Trešās Ēras sākumā, atklājot Sevi caur cilvēka saprašanas 

orgānu, un Es esmu nācis arī pie mirušajiem - pēc garīgās dzīvības. Caur šo pasludinājumu, kas 

pasludināts un apsolīts citkārt, jūs esat dzirdējuši, ka izrādīgas drēbes un ceremonijas ir bezjēdzīgas, ka 

jums vajadzētu apveltīt savu dvēseli ar šķīstību. Jūs jau esat sapratuši, ka izrādīties ārēji tīram un krāšņam, 

neattīrot sirdi, ir nodevība, ko Tēvs nepamanīs. 

4 Tu vari pārsteigt un pat apmānīt cilvēku, savu brāli, bet ne Mani, jo Mans vērīgais skatiens visu 

atklāj un vada. Turklāt jūs pieredzēsiet, kā šajā lielās garīgās gaismas laikā cilvēki noraida visu, kas satur 

liekulību. Es jūs sagatavoju tā, lai neviens jūs nepārsteigtu un lai neviens neaizvilinātu jūsu līdzcilvēkus. 

5 Ja kāds parādīsies un apgalvos, ka viņš ir reinkarnējies Kristus, neticiet viņam, jo, kad Es jums 

paziņoju, ka Es atgriezīšos, Es jums devu saprast, ka tas notiks garā. Ja kāds jums teiktu: Es esmu Dieva 

vēstnesis, neuzticieties viņam, jo īstie vēstneši nedz lielās, nedz trumpo par misiju, ko Es viņiem esmu 

uzticējis. Viņi sevi identificē tikai pēc saviem darbiem. Cilvēku ziņā ir noteikt, vai šis cilvēks ir Tā Kunga 

vēstnesis. Vai atceraties, ka es jums teicu, ka koku pazīs pēc augļiem? 

6 Es neaizliedzu jums nobaudīt "koku augļus", bet jums ir jāprot atšķirt labos augļus no sliktajiem. 

7 Tos, kas mīl patiesību, Es uzcelšu par spīdekļiem, lai tie apgaismo savu līdzcilvēku ceļu. 

8 Es ilgojos pēc jūsu dvēseles, jūsu acīm neredzamās būtnes, kuras dēļ Es reiz kļuvu cilvēks un 

izlēju Savas Asinis, lai iemācītu tai pildīt savu uzdevumu. 

9 Nebaidieties savā ceļā sastapt cilvēkus, kuri noliedz Manu klātbūtni šajā veidā. Tie ir akli cilvēki, 

kuru dvēselēs vēl nav gaismas. Savulaik arī viņi mani noraidīja, bet, redzot manus brīnumus, viņiem nācās 

pasludināt, ka Jēzus ir apsolītais Mesija. 

10 Šajā laikā jūs redzēsiet tos, kas Mani noliedza, nožēlojošus un nožēlojamus jūsu priekšā, neatrodot 

vārdus, lai atzītu, ka šī mācība nākusi no Dieva. 

11 Šajā dienā, kad ļaužu pūļi steidzas uz savām baznīcām, lai ar lielu vārdu uzplūdumu svinētu brīdi, 

kad Debesis atvērās, lai Mani uzņemtu, Es jums saku, ka tas viss ir tikai tradīcija, lai iespaidotu cilvēku 

sirdis. Tie ir tikai rituāli, kas šodien materializē Manu Dievišķo Kaislību. 

12 Jūs nedrīkstat sekot šai tendencei un celt altārus un attēlus. Neveidojiet svēto notikumu 

atveidojumus un neizmantojiet īpašas drēbes, lai izceltos, jo tas viss ir elku pielūgsme. 

13 Piesauciet Mani ar savu sirdi, atcerieties Manas pamācības un ņemiet Manu piemēru par paraugu. 

Dodiet Man savu labdarības dāvanu, un jūs sajutīsiet, ka debesu vārti atvērsies, lai jūs uzņemtu. 

14 Ticiet, ka tāpat kā Jēzus trešajā dienā augšāmcēlās no mirušajiem, tā arī Es esmu augšāmcēlies 

šodien Trešajā Laikā starp cilvēkiem, kas ir miruši ticībā un žēlastībā, lai ar cilvēka saprašanas orgāna 

palīdzību mācītu jums Garīgās Dzīves skaistumu. 

15 Tautai, kas Mani klausās, Es saku: kāpēc jūs apvelkat sevi ar svētdienas tērpiem un dārgakmeņiem, 

nevis apģērbjat savu dvēseli ar šķīstību? Es vēlos redzēt šo apģērbu tikai jūsu vidū. 

16 Izvairieties no viltus un zaimojošiem priekšstatiem par Mani un Manām ciešanām, jo neviens 

nevar Mani pārstāvēt. Dzīvojiet pēc Mana piemēra un Manas mācības. Ikviens, kurš rīkojas šādā veidā, 

būs pārstāvējis savu Skolotāju uz zemes. 

17 Kamēr daži dedzina vīraku un mirru kā upuri Manai Dievišķībai, Es mācu jums ziedot Man savas 

sirds iekšpusi, savas dvēseles smaržu. Šis garīgais piedāvājums ir tas, ko es vēlos no jums. 
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18 Šajā žēlastības rītā cilvēce piemin trešo dienu, kad Kristus augšāmcēlās no mirušajiem, lai 

mierinātu savus apustuļus, un kad Viņš pārkāpa nāves slieksni, lai meklētu tos, kam ir garīgas vajadzības. 

Atcerieties, ka es jums teicu: Es esmu Lielais Zemnieks jeb Gans. Arī šie uzdevumi tiek uzticēti jums. 

Kurš cits, ja ne gans, var vadīt dvēseles un vadīt tautas? Un vai ģimenes tēvs, kas rūpējas par sirdīm, vai 

skolotājs, kas vada prātus, - vai tie nav zemesvīri? 

19 Katram no viņiem ir uzticēts vadīt vai audzināt vairākas dvēseles, un šis uzdevums nebeidzas līdz 

ar miesas nāvi. Dvēsele turpina sēt, audzēt un pļaut gan garīgajā pasaulē, gan uz zemes. Lielākas dvēseles 

vada mazākās, un tās savukārt vada citas ar vēl zemāku attīstības pakāpi, bet Kungs ir tas, kurš visas vada 

uz Savu šķēršļu joslu. 

20 Ja Es jums tagad esmu teicis, ka lielākās dvēseles vada mazākās, Es negribu teikt, ka šīs dvēseles 

jau no paša sākuma ir bijušas lielas un ka otrās dvēseles vienmēr ir bijušas mazas salīdzinājumā ar saviem 

brāļiem un māsām. Tie, kas tagad ir lieli, tādi ir tāpēc, ka ir cēlušies un attīstījušies, pildot cēlo uzdevumu - 

mīlēt, kalpot un palīdzēt tiem, kas vēl nav sasnieguši šo garīgās attīstības pakāpi, tiem, kas vēl ir vāji, tiem, 

kas ir apmaldījušies, un tiem, kas cieš. 

21 Tie, kas šodien ir mazi, rīt būs lieli, jo viņi ir neatlaidīgi uz attīstības ceļa. 

22 Garīgās pilnības kāpnes, ko Jēkabs redzēja kā simbolu savā pravietiskajā sapnī, ir ceļš, kas sākas 

uz zemes un beidzas debesīs, kas sākas materiālajā pasaulē un beidzas garīgās dzīves pilnībā. 

23 Jūs neatstāsiet savus bērnus, savus skolēnus, savas tautas pat ar nāvi, jo attālums starp vienu un 

otru pasauli ir tikai šķietams. No garīgās sfēras jūs varēsiet turpināt rūpēties, vadīt un rūpēties par savu 

skaitu, un bieži vien tad jūs varēsiet paveikt tādus lielus darbus, kādus uz zemes būtu uzskatījuši par 

neiespējamiem. 

24 Svētīgs ir jūsu dvēseles ceļš, kas ik dienas jums liek arvien skaidrāk apzināties jūsu Tēva mīlestību 

un māca izprast Viņa darbu lielumu. 

25 Vai būs iespējams, ka pēc šīm mācībām kāds turpinās cerēt, ka nāve atbrīvos viņu no krusta, vai 

arī atradīsies kāds, kurš baidīsies, ka tā atņems viņam sēklu? 

26 Viss dzīvo Manī, viss iemūžina sevi Manī, nekas netiek pazaudēts. 

27 Šajā laikā Es jūs meklēju jūsu mājās, jo, ja jūs meklējat Mani, tad Es meklēju jūs. Es vēlos runāt ar 

jums, ļaujiet Man iedziļināties jūsu sirds dziļumos un nemēģiniet slēpt no Manis ne savas bēdas, ne savus 

pārkāpumus. 

28 Mēģiniet dzirdēt Mani klusumā, paceliet savu garu uz savu Tēvu, un tad jūs drīz vien dzirdēsiet 

Manu balsi, kas uz jums runā valodā, kuru jūs nekad neesat dzirdējuši, bet kuru jūs spējat saprast tā, it kā 

jūs to būtu dzirdējuši vienmēr. 

29 Jums nevajadzētu par to brīnīties, jo jums jāsaprot, ka Es esmu "Universālais Vārds". Es runāju uz 

sirdsapziņām, Es runāju uz sirdīm, uz dvēselēm, uz saprātu un sajūtām, Es runāju visās būtnēs, Mana balss 

nekad nebeidzas. 

30 Mācieties Mani dzirdēt un iepazīt Manas mācības. Atcerieties, ka Es jums esmu teicis, ka ikviens, 

kas dzer Mana Vārda ūdeni, nekad vairs necietīs slāpes. Es esmu izlējis Savu gudrību visā eksistencē, lai 

jūs to varētu apkopot savā dzīves ceļojumā. 

31 Pat ja pasaulē nebūtu reliģiju, pietiktu koncentrēties uz savas būtības dziļumiem, lai atrastu Manu 

Klātbūtni savā iekšējā templī. Es jums arī saku, ka pietiktu ar to, ka novērotu visu, ko dzīve jums sniedz, 

lai tajā atklātu gudrības grāmatu, kas jums nepārtraukti atklāj savas skaistākās lappuses un dziļākās 

mācības. 

32 Tad jūs sapratīsiet, ka nav taisnīgi, ka pasaule apmaldās, lai gan tās sirdī ir pareizais ceļš, un ka tā 

klīst neziņas tumsā, lai gan dzīvo tik daudz gaismas. 

33 Es neesmu nācis jūs tiesāt tikai tādēļ, lai piespriestu sodu katram grēciniekam. Es esmu atnācis jūs 

tiesāt, bet ne bez jaunas iespējas atbrīvot savu dvēseli no visiem tās pārkāpumiem. 

34 Es aicinu visus, jo Es vēlos redzēt Sevi ieskautu šajā lielajā ģimenē, kas Man ir cilvēce, kurai Es 

esmu dāvājis tik daudz labestības un maiguma, ka esmu Sevi padarījis par vienu no viņu dēliem. 

35 Jūs, kam ir bijusi iespēja dzirdēt Mani šādā veidā, ziniet, ka esat ieradušies īstajā laikā. Es neesmu 

ieradies ne pirms, ne pēc īstā laika, nedz arī jūs esat ieradušies par vēlu vai par agru. Šis ir laiks, kas jūsu 

garam ir apsolīts jau kopš vissenākajiem laikiem, lai tajā tas varētu saņemt turpinājumu pamācībai, kas tik 

tikko sākusies agrākos laikos. 
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36 Jūs nevarētu atgriezties pie Manis, ja pirms tam nebūtu nogaršojuši visus dzīves augļus un 

izbaudījuši visus priekus. Cik maz ir tādu būtņu, kas zina, kā palikt uzticīgas un šķīstas pie Tēva! Viņi ir 

pildījuši tikai Viņa gribu. Bet jūs, kas daudzkārt savās lūgšanās atkārtojat: "Kungs, lai notiek Tava griba kā 

debesīs, tā arī virs zemes!" - tas ir meli, ka jūs vienmēr esat rīkojušies saskaņā ar Manu gribu. Tieši tāpēc, 

ka esat dzīvojuši saskaņā ar savu gribu, kas ir nepilnīga, jūs esat pieļāvuši tik smagas kļūdas, par kurām 

tagad maksājat ar lielu rūgtumu, slimībām un grūtībām. Bet jūs vairs neuzspiedīsiet savu gribu un 

pakļausieties dievišķajai autoritātei, kas visu vada ar gudrību un taisnīgumu. Tad jūs vairs nepieļausiet 

kļūdas un necietīsit to dēļ. 

37 Lūdzieties un meklējiet savas iekšējās svētvietas vientulību un klusumu, tad šajā lūgšanā jūsu 

būtībā pašlaik snaudošās maņas un spējas parādīsies un runās ar jums par pagātnes mācībām un nākotnes 

notikumiem, kas tagad ir nepieejami jūsu prātam. Tad jūs uzzināsiet, ka jums ir jāpabeidz darbs, ko esat 

atstājuši nepabeigtu iepriekšējās dzīvēs. Mūsdienās cilvēks sāk iepazīt sevi garīgi. Viņš jau stāv pie 

svētnīcas vārtiem, kur atradīs izskaidrojumu visiem noslēpumiem, kas viņu līdz šim ir ieskautuši, bet viņš 

pats nav spējis tos izskaidrot. Bet bēdas tiem, kas, neraugoties uz Manu pastāvīgo aicinājumu, izrādās 

kurli vai nejūtīgi pret balsi, kas nemitīgi klauvē pie viņu sirds durvīm, jo viņos būs dzīves nogurums un 

līdz šim neiedomājams drūmums. 

38 Šīs tautas sievietes, kuras dzirdat Manu Vārdu, kas aizskar jūsu sirds dziļākās un cēlākās stīgas, 

sargājiet savas sirdis, uzturiet tajās ticības liesmu, audziniet tikumību, mieru un brālību. Es vēršos pie 

jums, jo jūsu sirds ir atvērtāka Manam Vārdam, lai gan jūsu gars ir tāds pats kā visu cilvēku. 

39 Es darīšu no jums visus par mīļajiem mācekļiem, kas mācās labot, nevienu nesāpinot un 

nenosodot, - par tiem, kas prot dziedēt brūces, neļaujot tām asiņot, kas prot piedot, neradot pazemojumu. 

Kad jūs būsiet šādi sagatavoti, Es jūs sūtīšu pie tautām kā padomdevējus, kā miera vēstnešus, kā šīs Labās 

vēsts vēstnešus, kā cienīgus mācekļus Tam, kas jums tik daudz ir mācījis. Taču neaizmirstiet, ka vienīgais, 

kas var dot, ir Tēvs, un Viņš ir arī vienīgais, kas var dvēselei atdot visu, ko tā ir zaudējusi. 

40 Pēc 1950. gada, kad beigsies Mana izpausme šajā formā, Es jūs neatstāšu vienus. Es turpināšu būt 

klātesošs citā, maigākā veidā, un, ja jūs patiesībā vērosiet jums uzticētās mācības un garīgi pilnveidosiet 

sevi, jūs jutīsiet Manu Klātbūtni vēl tuvāk sev. Ja jums būs ticība, jūs Mani ieraudzīsiet ar savām 

garīgajām acīm, un, ja jūs apvienosieties kā brāļi un māsas Manā Darbā, cilvēki pulcēsies pie jums, kā tie 

pulcējās šajā laikā, kad Es Sevi atklāju caur balss nesējiem. 

41 Šo sēklu neviens nevarēs izraut no jūsu sirds, jo tā pāries no paaudzes paaudzē. 

42 Būs cīņa: Ļaunie un liekuļi rādīs uz tevi un vajā tevi, jo tu ej šo ceļu. Bet nekas nespēs likt šai 

tautai atkāpties, jo šī sēkla, ko Es sēju jūsu sirdīs, izaugs pārbaudījumu brīžos kā gaismas vārds uz jūsu 

bērnu lūpām. 

43 Tāpat kā kristietībai izdevās darīt zināmu Manu Mīlestības Doktrīnu laikos, kad cilvēkiem bija 

grūti izjust mīlestību vienam pret otru, tāpat arī spirituālisms cīnīsies šajā laikmetā, kad materiālisms ir 

sastindzinājis cilvēku sirdis. Un, ja toreiz Kristus Vārds satricināja cilvēku dzīves pašus pamatus, tad arī 

tagad šī gaisma liks drebēt viņu sirds jutīgākajām stīgām. Būs periodi, kad Mana sēkla šķietami būs 

pazudusi. Taču tā būs veiksmīga un saglabāsies visu notikumu vidū uz zemes. 

44 Ja vieniem izdosies noslēpt Manu patiesību, citi strādās, lai tā kļūtu zināma. Ja vecāki klusēs, tad 

runās bērni. Bet Mans Vārds plūdīs no Manu mācekļu lūpām, un liecības parādīsies visur. Taču neprasiet, 

lai piepildās viss, ko Es jums tagad paziņoju. Vispirms ļaujiet sēklai dīgt, tad ļaujiet augam nest kāroto 

augli, un pat pēc tam ļaujiet auglim nogatavoties. Tad jūs redzēsiet, ka visi Mani pravietojumi piepildīsies 

viens pēc otra. Daži no jums ir centīgi, citi nevērīgi, bet es jums saku, ka jums visiem jābūt pacietīgiem un 

neatlaidīgiem. 

45 Ja zināsiet, cik maksā augļa vai sēklas novākšana pēc tam, kad esat to izaudzējuši, jums būs patiesa 

mīlestība pret to. Tādēļ Es gribu, lai Mana sēkla iet caur jūsu rokām, lai jūs to mīlētu un atzītu visu tās 

vērtību. Lai palīdzētu jums izpildīt jūsu uzdevumu, es stiprinu jūs cīņai. 

46 Gans ar mīlestību ved ganāmpulku pie savas mīlestības šķēršļa, kas ir Kunga klēpis dvēselēm. 

47 Ejiet uz priekšu, Mana balss jums saka, neapstājieties ceļā. Mīliet laiku kā dārgakmeni, izmantojiet 

to, pildot sava gara pienākumus un tos, ko jums uzliek jūsu zemes pienākumi. Lietojiet to visā, ko Mans 

Likums pavēl, un atlīdzība, ko jūs saņemsiet, būs gaisma un miers jūsu garam. 
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48 Daudziem šī laika cilvēkiem izpirkšana uz zemes tuvojas noslēgumam. Jūs, kas dzirdat šīs 

atklāsmes un nezināt, vai piederat pie šiem izredzētajiem, - izmantojiet pat pēdējo savas eksistences 

mirkli, pārbaudiet to savas sirdsapziņas gaismā. Pārbaudiet pārbaudījumus, kas jums jāpārcieš, 

atmaksājiet, cik vien iespējams, visus savus (garīgos) parādus, un ar šo sagatavošanos jūs iegūsiet 

patīkamus augļus, ko jūsu dvēsele pļaus, tiklīdz tā pārkāps garīgās dzīves slieksni. 

49 Nedomājiet par nāvi, lai nezināmais jums nekļūtu par nomācošu, nemainīgu domu. Atcerieties, ka 

jūs dzīvosiet, un esiet pārliecināti, ka tad, kad ieraudzīsiet garīgās sfēras ceļu, jūsu dvēsele priecāsies un 

pārsteigsies: Man šķiet, ka es šeit jau esmu bijis! 

50 Studējiet un pareizi interpretējiet Manas mācības, jo, ja jūs to nedarītu, jūs kristosiet fanātismā, jo 

slikti atdarinātu Manus garīgās mācības skolotājus, un, tā kā tas ir gara pacēlums, tas nepieļauj kļūdas. 

51 Dzīvojiet tīri, pazemīgi, vienkārši. Izpildiet visu, kas ir taisnīgs cilvēciskajā sfērā, kā arī visu, kas 

attiecas uz jūsu garu. Noņemiet no savas dzīves visu lieko, mākslīgo, kaitīgo, un tā vietā atsvaidziniet sevi 

ar visu, kas jūsu dzīvē ir labs. 

52 Ceļš ir tik gluds un krusta nasta ir tik viegla, ja tu jau esi iemācījies dzīvot, ka tev šķitīs viegli 

izpildīt savu izpirkšanas pienākumu. Bet tam, kurš nes smagu nastu un velk ķēdes līdzi pasaulē, šķiet 

neiespējami iet pa Kunga ceļu un sekot Viņa atstātajām pēdām. 

53 Apzinieties, ka Skolotājs neprasa no jums neko neiespējamu. Es jums pat nesaku, lai jūs vienā 

mirklī pārveidotu savu dzīvi. Atbrīvojiet savu sirdi no materiālām lietām, atbrīvojiet to no egoisma, un jūs 

virzīsieties pa ceļu, ko Es jums esmu iezīmējusi ar lēnprātību un mīlestību. 

54 Ne tie ir Mani kalpi, kas izliekas, ka kalpo Man ar tukšiem vārdiem, lepojas ar zināšanām vai 

spriež par savu līdzcilvēku darbiem. Mani kalpi, Mani mācekļi, Mani kareivji ir tie, kas ar tīru, darbīgu un 

lietderīgu dzīvi sēj Manu gaismu savā ceļā un atstāj aiz sevis tikumības un labā piemēru pēdas. 

55 Nevienam nav tiesību spriest par sava līdzcilvēka rīcību, jo, ja tas, kurš ir šķīsts, to nedara, - kāpēc 

lai to darītu tas, kuram sirdī ir traipi? 

56 Es jums to saku tāpēc, ka jūs vienmēr esat dedzīgi ieinteresēti izpētīt sava brāļa sēklu, cerot atrast 

tajā kļūdas, lai pēc tam varētu parādīt viņam savu sēklu un pazemot viņu, sakot, ka jūsu darbs ir tīrāks un 

pilnīgāks. 

57 Vienīgais Tiesnesis, kas zina, kā nosvērt jūsu darbus, ir jūsu Tēvs, kas mīt debesīs. Kad Viņš 

parādīsies ar Saviem svariem, Viņa acīs lielāks nopelns būs nevis tam, kurš vairāk saprot, bet gan tam, 

kurš ir sapratis, kā būt brālis savam līdzcilvēkam un sava Kunga bērns. 

58 Ir nepieciešams, lai Mana tauta parādītos starp tautām un rādītu brālības, harmonijas, labdarības un 

sapratnes piemēru kā miera kareivis starp tiem, kas atkal ļaunprātīgi izmanto Dievišķās mācības, lai 

strīdētos, sāpinātu cits citu un atņemtu sev dzīvību. 

59 Es runāju ar visu apvienību, baznīcu un sektu bērniem caur viņu sirdsapziņu. Es mudinu viņus uz 

izlīgumu un iedvesmoju viņus ar lieliskām, gaismas pilnām domām. Bet ir svarīgi, lai jūs zinātu, ka Es 

caur jums atstāju viņiem vēstījumu, kas jums Manā vārdā ir jānodod viņiem. 

60 Jums jābūt pazemīgam. Jums nav jāiebilst, ka jūs tiekat aizskarts. Esiet maigi. Jums tiks nodarīti 

pazemojumi un ciešanas. Bet tavu vārdu, kas būs mans vēstījums, viņi nespēs izdzīt no sava prāta. Tāpēc 

es jums saku: Ja daži paliks nejūtīgi un kurli pret jūsu aicinājumu, citi pamodīsies no ilgā miega un sāks 

virzīties uz priekšu un ievirzīs savu dzīvi uz pareizā atjaunošanās un grēku nožēlas ceļa. 

61 Apbruņojieties ar drosmi, ticību un spēku, lai jūs varētu stāties pretī cīņai. Bet es jums norādīšu: 

neuztraucieties, kad runājat ar kādu no saviem līdzcilvēkiem tāpēc, ka redzat viņu labi ģērbtu vai ka viņš 

tiek uzrunāts kā princis, kungs vai ministrs. 

62 Ņemsim par piemēru Pāvilu un Pēteri, kuri pacēla savas balsis to priekšā, kurus pasaule sauca par 

kungiem. Viņi bija lieli savā garā, taču viņi nevienam nevarēja lepoties, ka ir kungi; drīzāk viņi apgalvoja, 

ka ir kalpi. Sekojiet viņu piemēram un lieciniet par Manu patiesību ar savu darbu mīlestību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 132 
1 Esiet sveicināti jūs, kas sākat sajust sevī mīlestības liesmu pret savu Skolotāju. Es sveicinu jūs, kas 

cenšaties saldināt savu dzīvi ar Mana Vārda glāstiem. Sveicināti arī jūs, kas šaubāties par Manu Klātbūtni, 

jo Es jūs atbrīvosim no jūsu šaubām, un tās dos ceļu Manai mīlestībai. Es sveicinu arī tos, kas nāk ar 

bēdīgu sirdi, jo Es jums sniegšu nepieciešamo mierinājumu. Mana mīlestība apskāvusi jūs visus. 

2 Kad jūs redzat, ka Es jūs uzņemu, jūs no sirds sakiet Man: "Kungs, es jau sen gaidu Tevi, es jau 

sen ilgojos pēc Tavas atnākšanas, kā arī pēc Tava mīlošā Vārda." - Vai jūs meklējat Dieva Valstību? Es jūs 

vedīšu uz to soli pa solim, līdz sasniegsiet augstāko pilnības līmeni. Daudzi, kas ir bijuši pirms jums uz 

zemes, jau ir sasnieguši šo cildenumu. Tie ir gaismas gari, Dieva vēstneši vai sūtņi, kas neredzami nāk pie 

cilvēkiem, lai nestu viņiem vēstījumus un iedvesmu. 

3 Ak, mācekļi, tiecieties pēc gara progresa, un jūs iemācīsieties noskaidrot visas tās problēmas, kuru 

risinājumu uzskatāt par neiespējamu, lai gan tas ir jūsu iespēju robežās. Ja esat apveltīts ar tik augstām 

dāvanām, kāpēc jūs vēlaties, ka 

Es visu daru tavā vietā? Atcerieties, ka jums ir jānāk pie Manis ar saviem nopelniem, pūlēm un pat 

upuriem. Es jums parādīšu ceļu, kā virzīties uz mērķi. 

4 Redzi, Mans Vārds ir kā laba sēkla. Dažkārt tas krīt uz cietas zemes, zem akmeņiem un ērkšķiem: 

tas ir materiālisms, sirds vienaldzība, kurā Mana mācība nevar dīgt. Dažkārt augs tikko ir sācis ziedēt, kad 

atnāk nešķīsta roka un to nogriež. Tas notiek tad, kad sirdi vada sliktas kaislības. Ja sēkla nokrīt auglīgā 

augsnē, tā laikus sadīgst, uzzied un uzceļ pumpurus, ziemciete ar katru dienu stiepjas augstāk un dod 

bagātīgus augļus. 

5 Dažkārt jūs sev jautājat: "Kāpēc Skolotājs - tā vietā, lai izvēlētos savus kalpus un mācekļus - 

neņem mūs visus, kas visi esam Viņa bērni?" Un es jums atbildu: Es izvēlos tos, kuriem ir īstais laiks, 

tāpat kā nogatavinātām sēklām. Citiem es atvēlu laiku, līdz viņi sasniegs briedumu, lai es varētu viņiem 

kalpot. Meistars rīkojas kā labs zvejnieks, kurš agri agrā rītā iekāpj laivā, met tīklu tur, kur zina, ka ir 

daudz zivju, un, kad ir izvilcis tīklu pilnu ar zivīm, ļauj nelietderīgajām mazajām zivīm izkļūt cauri tīklam, 

tādējādi atlasot lielākās. Es esmu dvēseļu zvejnieks, kas liek Savus tīklus, lai tajos noķertu jūsu sirdis. Cik 

daudzi, kas bija noķerti Manos mīlestības tīklos, atgriezās savā nemiera un kaislību jūrā! Viņi vēl nevar 

piederēt pie izredzētajiem, kas uzticīgi un atteikšanās ceļā seko Man. Bet viņi pievienosies viņiem vēlāk. 

6 Es cenšos, lai Mana balss būtu dzirdama visās dvēselēs, bet cilvēku materiālisms ļauj viņiem 

dzirdēt tikai pasaules un miesas balsi. Tomēr ir daži, kas Mani dzird, un tie ir cietēji, trūcīgie, slimie, 

nicinātie, tie, kas pasaulei vairs nav vajadzīgi un kas ir aizgājuši aizmirstībā, jo viņiem vairs nav ko dot. 

Viņi Mani ļoti labi dzird, jo zina, ka no Manis var tikai kaut ko gaidīt. Ko Mana balss, Mans Vārds var 

nozīmēt cilvēkam, kurš pasaulē atrod visu, ko viņš vēlas? Tas redz tikai savu materiālo laimi, un, ja 

kādreiz sadzird Manu aicinājumu, viņš arī saka Man, kā mēdz sacīt ubagam: "Šodien man nav, ko tev dot, 

nāc rīt atkal!" Bet kas zina šo "rītdienu"? Kurš var zināt, cik ilgs laiks paies, līdz viņam atkal atskanēs 

zvans? Tas var notikt rīt, tāpat kā tas ir iespējams citā eksistencē. Svētīgs tas, kas aizmirst savas ciešanas 

pāri citu sāpēm. 

7 Lūdzieties, apzinieties, ka tagad ir laiks, kad Mans taisnīgums un Mana gaisma ir satricinājusi 

visus tumšos spēkus. Šis ir grūts un bīstams laiks, jo pat būtnes, kas dzīvo tumsā, jūsu vidū izliekas par 

gaismas būtnēm, lai jūs savaldzinātu, lai jūs maldinātu. Es dodu jums Savu gaismu, lai jūs nenovirzītos no 

ceļa un neļautu sevi maldināt tiem, kas ļaunprātīgi izmanto Manu vārdu. 

8 Maldinātāji ir ne tikai neredzamas būtnes, bet arī cilvēki, kas runā jums par mācībām, kuras 

izliekas par gaismu, bet ir pretrunā ar Manu mācību. Jums nevajadzētu viņus uzklausīt. Mans Vārds ir 

atpazīstams pēc tā augstā garīguma, tā nozīmes un dievišķās "garšas". Ikviens, kuram izdodas iepazīt 

Mana Vārda "garšu" un kurš ar to iepazīstas, nekļūdīsies. Es esmu jums devis tiesības pētīt un izzināt 

Manu Vārdu, lai jūs to iepazītu no pašiem pamatiem. 

9 Tā kā Es jūs sargāju kā gans savas avis, kad Es metu Savus tīklus, lai glābtu jūsu dvēseles no 

okeāna viļņiem, jūs savukārt lūdzieties par saviem līdzcilvēkiem, un jūsu lūgšana izplatīsies kā miera 

apmetnis pār cilvēci. 

10 Tagad jūs saprotat, ka Es Savu dievišķo atklāsmi esmu sadalījis trīs lielos laikmetos. 
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11 Tieši cilvēces garīgajā bērnībā Tēvs tai deva Bauslību un apsolīja Mesiju, kas atvērs durvis jaunam 

laikmetam. 

12 Mesija bija Kristus, kurš nāca pie cilvēkiem, kad tie bija "garīgā jaunībā". Viņš mācīja cilvēkiem 

augstāku veidu, kā pildīt likumu, ko viņi iepriekš bija saņēmuši no Tēva un nezināja, kā to pildīt. "Dieva 

Vārds" runāja caur Jēzus lūpām, tādēļ es jums saku, ka pasaule turpināja dzirdēt sava Tēva balsi un pavēli 

caur perfektā Skolotāja mīlestības mācību. 

13 Jēzus savukārt piedāvāja cilvēkiem sūtīt patiesības Garu, lai Viņš ļautu viņiem saprast visu, ko viņi 

nebija sapratuši no Viņa mācības. 

14 Tad nu, mīļie ļaudis, šis vienkāršais, pazemīgais vārds, ko jūs dzirdat šajā laikā, ir Patiesības Gara 

balss, tā ir Dieva garīgā gaisma, kas ieplūst jūsu būtībā, lai jūs varētu atvērt acis Jaunajai Ērai. Šī gaisma, 

kas sāk likt jums skaidri saprast visas jūsu Skolotāja atklāsmes, ir jūsu Tēva, Svētā Gara gaisma, kas 

pārsteidz cilvēci garīgās attīstības augstumos, tas ir, tuvojoties briedumam, lai saprastu Dieva atklāsmes. 

15 Visā, ko šī gaisma jums atklāj, jūs saņemsiet Tēva norādījumus, jo "Vārds" ir Manī, un Svētais 

Gars ir Mana Gudrība. 

16 Šāda pasludināšanas forma ar cilvēku balss nesēju starpniecību ir tikai ievads patiesajai cilvēku 

garīgajai saiknei ar savu Radītāju un Kungu, kad jūs, piepildīti ar patiesības garu, runājat ar savu Tēvu no 

gara uz garu. 

17 Tiem, kas vēl netic Manai parādīšanai šajā laikā, Es saku: nenoliedziet, ka Skolotājs atkal 

sazināsies ar cilvēkiem, jo Viņš jums apsolīja, ka atgriezīsies, un neviens no dievišķajiem apsolījumiem 

nav palicis neizpildīts. Tāpat jums nav jāattālinās no sava Tēva, sakot, ka nav iespējams uzturēt kopību ar 

Viņu. Patiesībā es jums saku, ka Tas Kungs vienmēr ir kontaktējies ar cilvēkiem dažādās formās atkarībā 

no viņu garīgā brieduma. 

18 Šo jauno laikmetu, jo tas ir garīguma laikmets, sauks par Svētā Gara laikmetu, jo to izgaismos 

dievišķā gaisma, kas visu izskaidro un māca jums visu saprast. 

19 Jaunais laikmets jau ir sācies un nekad nebeigsies, jo šī laikmeta kulminācija savienosies ar 

mūžību. 

20 Vai jūs vēl nezināt, cik lielu un brīnumainu spēku jums sola gaismas laiks? Vai jūs nepriecājaties 

par to, ka jau tuvojas laiks, kad pasaule izkļūs no tumsas un atvērs acis jaunai dienai? 

21 Beigsies neskaidrie apstākļi, izzudīs viltība, izšķirsies noslēpumi, un spoža, bet tajā pašā laikā 

jauka un maiga gaisma - jo tā ir dievišķā Gara gaisma - vēstīs cilvēkiem, kuri ilgi meklēja, šaubījās un 

mocījās: Šeit ir patiesība. 

22 Saprotiet, ka Kristus skaidroja Tēva likumu un ka Skolotāja mācību izgaismo tā paša Tēva gaisma, 

kuru jūs saucat par Svēto Garu. 

23 Lai sasniegtu šo gaismu, paceliet savas domas, ļaujiet garam būt brīvam, atveriet savas sirdis, jo Es 

izliešu pār jums svētību straumi. 

24 Jūs, ļaudis, kas tikai šodien esat nonākuši pie Mana Vārda gaismas: atveriet savas trūcīgās rokas un 

ņemiet Manu pamācību maizi un vīnu. 

25 Visus ir piemeklējuši pārbaudījumi; dažiem tie ir bijuši īsi, bet smagi, citiem tie ir bijuši ilgstoši un 

sūri; mirkļi, stundas, dienas un gadi sāpju jums būs pagājuši, un jūsu sirdīs atgriezīsies miers. No Mana 

Gara uz jums plūst Mans balzāms, Mans spēks un Mana gaisma. 

26 Ļaujiet sevi apņemt Manam starojumam, lai jūs šeit aizmirstat bēdas, skumjas, postu un asaras. 

Tagad ir pienācis laiks atklāt dārgumu, ko nesat sevī, un pārstāt būt par pasaules izstumtajiem. 

27 Cilvēki, nebaidieties, jo Es jums neuzliku nekādus uzdevumus vai pienākumus, kamēr jūs nebūsiet 

ieguvuši mieru, dvēseles spēku un veselību, kuras jums trūkst. Tiklīdz jūs jutīsieties stipri, jūsu sirds 

pateiksies Man un tajā pašā laikā lūgs vietu Manā vīna dārzā. 

28 "Lūdziet, un jums tiks dots," es saku slimajiem, tiem, kam vajadzīgs miers, nabagajiem, tiem, kas 

alkst un slāpst pēc taisnības, atraitnēm, bāreņiem, tiem, kam pasaulē nav mīloša cilvēka, īsi sakot, visiem, 

kas dzer rūgtuma biķeri. Bet nesoliet Man neko par Manu labumu. Ļaujiet Man jūs pārpludināt ar Savu 

mīlestību, bet jums ir pilnīga brīvība sekot Man vai novērsties no Manis. Kas seko Man vai nē, Es atstāju 

jūsu sirds pateicībai, jūsu sapratnei, jūsu sirdsapziņai. 

29 Tā nav pavēle, ko Es jums dodu, bet jūs arī nedrīkstat Man izvirzīt nosacījumus, lai sekotu Man. 
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30 Tas, kas jums būtu jāpatur prātā, ir tas, ka ikvienam, kurš sevi atjauno, kurš dzīvo taisnīgu dzīvi un 

savos darbos iemieso tikumības dzirksti, ir pieejami visdārgākie gara dārgumi, piemēram, miers, veselība 

un gudrības gaisma. 

31 Ja esi paklausīgs un lēnprātīgs, tev nav no kā baidīties. Manī jūs redzēsiet tikai mīlestību, 

taisnīgumu un labestību bez ierobežojumiem. 

32 Jūsu bailes būs pamatotas, ja jūs apmaldīsieties. Taču tad jums būs jābaidās no savu nepilnīgo 

darbu sekām. 

33 Starp jums ir kāds, kas Man saka: "Kungs, kāpēc Tu mani aicini, ja Tu zini, ka man ir ļoti 

cietsirdīga sirds, kas nekad nav jutusi labdarību pret kādu?" Es viņam saku, lai viņš nebīstas, jo Mans 

spēks ir liels un liek kristāldzidram ūdenim izplūst pat no klintīm. 

34 Neatlaidīgi klausieties Manā Vārdā, jo tas ir vienīgais, ko Es no jums lūdzu. Tad, kad jūs par to 

vismazāk domāsiet, jūsu prāta tumsa izšķīdīs, lai gaisma varētu ieplūst; un šī sirds kā mirušais zārkā 

atdzīvosies, jūtot un mīlot, kā tas pienākas katram Dieva bērnam. 

35 Mācieties lūgt, saka jūsu Skolotājs. Es runāsim ar tevi tavā klusajā istabā. Es runāšu ar Saviem 

slimniekiem, svaidīšu viņus un ļausim viņiem sajust Mana dievišķā dziedinošā balzama mierinājumu. Es 

jums piešķiršu to, ko jūs jau sen esat gaidījuši. 

36 Mācieties runāt ar ārstu ārstu, ak, svētītie slimie, jo arī rīt, kad jūs atkal būsiet veseli un jums tiks 

uzticēti citi slimnieki, jums bieži būs jāzvana uz Mani. 

37 Vienmēr ticiet, lai brīnums piepildītos, un iegūstiet nopelnus, lai jūs vienmēr būtu pelnījuši to, ko 

lūdzat. 

38 Kādus nopelnus var iegūt slims cilvēks, kurš nespēj cīnīties? Viņa nopelni var būt daudzi un lieli, 

ja viņš prot apbruņoties ar pacietību un paklausību, ja viņš prot būt pazemīgs Dieva gribas priekšā un spēj 

svētīt Mani savu sāpju vidū, jo viņa piemērs apgaismos daudzas sirdis, kas dzīvo tumsā, kas izmisumā 

padodas netikumiem vai domā par nāvi, kad tās pārņem pārbaudījums. Ja šie cilvēki savā ceļā sastaps 

ticības, pazemības un cerības piemēru, kas nāk no sirds, kura arī daudz cieš, jo nes ļoti smagu krustu, viņi 

sajutīs, ka viņu sirdis ir skāris gaismas stariņš. Un tā tas patiešām ir, jo viņi nespēja sadzirdēt savas 

sirdsapziņas balsi, tāpēc viņiem bija jāsaņem sirdsapziņas gaisma, ko viņiem sūtīja cits līdzcilvēks ar savu 

piemēru un ticību. 

39 Nepadodieties, nekad nesludiniet sevi par neveiksminiekiem, nepadodieties ciešanu slogam. 

Vienmēr paturiet acu priekšā degošu savas ticības lukturi. Šī ticība un jūsu mīlestība jūs izglābs. 

40 Cilvēki, kas klusībā cieš grūtības un postu, kas dienu pēc dienas dzer pazemojuma kausu, es 

svētīju jūsu soļus. Vakar jūs bijāt kungi, bet tagad esat kalpi; agrāk jūs sedza svētku drēbes, bet tagad jūs 

apvij nabadzība. Tu dzīvo nožēlojamā stūrī, no kura atceries savu pagātni, un tur slepus izlej savas asaras, 

lai ne sieva, ne bērni neredzētu, ka tu raud. Šādos brīžos jūs jūtaties gļēvulīgi un nevēlaties, lai jūsu mīļie 

izmistu. Es vienīgais zinu šīs bēdas, es vienīgais zinu, kā nosusināt šīs asaras. Es runāšu un mācīšu jums 

visiem, jo visas šīs sāpes, ko esat uzkrājuši sevī, Es varu noņemt un atstāt jūsu sirdīs tikai to svētīgo 

pieredzes gaismu. Es jums apliecinu, ka no tiem, kas ir visvairāk cietuši, es izvilināšu labākos meistarus. 

41 Jums ir jāpazīst Mans Vārds, lai jūs atveseļotos un celtos patiesai dzīvei, ak, jūs, kas esat miruši 

sirdī un garā! 

42 Sāpes ir izlējušas visu savu saturu pasaulē un izpaužas tūkstošiem dažādu formu. 

43 Kādā briesmīgā kņadā un burzmā tu dzīvo, cilvēce! Cik cītīgi jūs mīcāt mīklu ikdienas maizei! 

Tāpēc vīrieši sevi izšķērdē pirms laika, sievietes noveco priekšlaicīgi, meitenes nokalst pilnā plaukumā un 

bērni kļūst nejūtīgi jau agrīnā vecumā. 

44 Sāpju, rūgtuma un pārbaudījumu laikmets ir šis laiks, kurā jūs tagad dzīvojat. Tomēr es vēlos, lai 

jūs atrastu mieru, sasniegtu harmoniju, atteiktos no sāpēm. Tādēļ Es parādos garā un sūtu jums Savu 

Vārdu, kas ir mierinājuma, dziedināšanas un miera rasa uz jūsu dvēselēm. 

45 Klausieties Manu Vārdu, kas ir augšāmcelšanās un dzīvība. Viņā jūs atgūsiet ticību, veselību un 

prieku cīnīties un dzīvot. 

46 Es jums dodu mīlestību, kas ir Manī un kas nekad neizsīkst. Tu esi daļa no Manis, un Es tevi 

baroju, Mana labvēlīgā ēna tevi klāj mūžīgi. Kā Tēvs Es esmu jūs mācījis spert pirmos soļus jūsu 

uzdevuma izpildē. Jūs atrodaties pilnības kalna pakājē, no turienes kāpiet augšup. Mans Gars ir virsotnē un 

gaida jūsu atgriešanos. Cilvēce sekos jūsu soļiem. Es dodu viņiem Savu aicinājumu, Es runāju ar ģimenes 
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tēvu, kurš ir iecelts par Manu pārstāvi un kura uzdevums ir vadīt viņam uzticētās dvēseles; Es runāju arī ar 

to, kurš ir pārvaldnieks, lai ikviens varētu rīkoties saskaņā ar Maniem likumiem un izpildīt savu 

uzdevumu, pārvarot šī laika pārbaudījumus. 

47 Es esmu izveidojis māju, kurā ir vīrietis un sieviete, un Es to esmu apveltījis ar gudrību un 

mīlestību. Es abiem esmu uzlicis krustu un perfektu likteni. Šo māju pamats ir mīlestība un savstarpēja 

sapratne. Vadība pieder vīrietim, bet cieņa un paklausība - sievietei. Es abos esmu ielicis vērtīgas dāvanas, 

lai viņi varētu sevi pilnveidot. Un Mana griba nav tāda, lai šī svētītā institūcija tiktu nepareizi novērtēta vai 

zaimota. Neskatoties uz vētrām, kas plosās un draud visur, esiet modri un aizstāvēsiet šos principus. 

Būvējiet cilvēces nākotni uz stingriem pamatiem. Tad Es, kas esmu klātesošs jūsu darbos, svētīšu jūs un 

pavairošu jūsu sēklu. 

48 Ja jūsu dvēsele nespēj uztvert lielās idejas vai iedvesmas, lūdzieties, sagatavojieties, un Es jūs 

apgaismoju. 

49 Visi uzdevumi, ko es jums dodu, ir ļoti svarīgi un atbildīgi. Kamēr vieniem uzticu bērnu 

aizbildniecību, citus daru par daudzu cilvēku garīgajiem vadītājiem vai daudzu tautu valdniekiem. Svētīgs 

tas, kurš paceļas pāri zemes lietām, lai meklētu spēku un gaismu pie Manis, jo viņš būs vienībā ar Mani, 

un Es viņu atbalstīšu viņa misijas pildīšanas laikā visos pārbaudījumos. 

50 Jūtiet Manu siltumu kā Tēvs, dzirdiet Mani un saprotiet Mani. Lai tie, kas dzird Mani pirmo reizi, 

nedomā, ka šis cilvēks, caur kuru Es jums dodu Savu Vārdu, grib, lai jūs ticētu, ka Viņš ir Kungs, 

Skolotājs. Nē, jūsu acis Mani neredz, bet jūsu gars Mani uzņem, un savā sirdī jūs jūtat Manu Klātbūtni. Es 

runāju uz jums no bezgalības, un tas ir salds Manas balss atbalss, ko jūs dzirdat caur šīm Manis 

sagatavotajām lūpām, lai jūs varētu dzirdēt Manu svēto Vārdu. 

51 Jo kādēļ ir šis pasludinājums? Citā laikā es apsolīju atkal nākt pie jums. Es pasludināju, ka Mana 

atnākšana būs tad, kad uzlies karš, kad cilvēku samaitātība būs sasniegusi savu augstāko punktu un kad uz 

zemes būs izplatījušās sērgas. Turklāt Es devu saprast, ka Mana atnākšana notiks garā. Manas atgriešanās 

laiks jau ir pienācis, Manas klātbūtnes jūsu vidū laiks ir šis, kad karš satricina visu zemi, mājas tiek 

izpostītas, tikumi tiek nomīdīti un Bauslība falsificēta. Tāpēc, kad daudzi to visu saprot, viņi sev jautā: 

"Kad nāks Kristus, mūsu Glābējs?" Viņi nezina, ka Es jau esmu pasaulē un gatavoju sēklu, kas nesīs 

viņiem gaismu un mieru. Es tikko esmu sācis pildīt Savu apsolījumu. 

52 Es no jauna esmu nācis pie pazemīgajiem, nabagajiem un nezinošajiem, kas tomēr alkst un slāpst 

pēc taisnīguma, mīlestības un patiesības. Un, kad šī vienkāršā un nepazīstamā tauta saprata, ka kāds uz 

viņiem ir pievērsis savu skatienu un ka šis kāds ir viņu Kungs, viņi, ļoti liela iekšējā spēka vadīti, devās 

meklēt Manu Vārdu. Tā nāca skumja, nogurusi un slima - Manā klātbūtnē tā atrada balzāmu visām savām 

slimībām. Tā atnāca nožēlodama savus grēkus, savus trūkumus un netikumus, bet, kad tā sajuta glāstu, ko 

sniedz Mana piedošana, tajā radās stingra apņemšanās atjaunoties, laboties. Viņš juta, ka viņa garam trūkst 

Tēva cienīgu darbu, un viņš saņēma norādījumus, lai spētu darīt lielus darbus un brīnumus. 

53 Cilvēciskā un garīgā dzīve bija noslēpumi, kurus viņu mazās zināšanas nespēja izprast. Kamēr tā 

šeit klausījās Mani, tā uzzināja patiesību par visām radītajām lietām. Ja tajā laikā izraēliešu tauta gaidīja 

Mesijas atnākšanu kā varena, kareivīga un spēcīga zemes karaļa atnākšanu, kurš atdos tai brīvību, dos 

ieročus, lai uzvarētu un pazemotu apspiedējus, un pēc tam apbērs ar zemes labumiem, lai padarītu to par 

vislielāko un varenāko tautu uz zemes, - tad tajā laikā šī tauta nenāca, lai Es to padarītu bagātu pasaulē, 

nedz lai Es to padarītu par varenu un kungu pār citiem. Tie ir nākuši pie Manis, lai atrastu patiesību, 

glābšanu un mieru. Es viņiem esmu piešķīris arī materiālās vērtības, bet tas ir darīts kā papildinājums. 

54 Šī laika nabadzīgo maize - lai gan tā ir tik rūgta - nav tik ļoti līdzīga tai, ko ēd varenie, lielie kungi, 

ķēniņi. 

55 Cilvēki, atgriezieties pie Manis, sāciet lūgties, kā Es jūs mācīju, lai jūs sajustu Manas atnākšanas 

mieru. Lūdzieties garīgi Manā priekšā un sajūtiet frāzes, kuras Es jums iemācīju: "Mūsu Tēvs, kas esi 

debesīs, svētīts lai ir Tavs Vārds! Lai nāk Tava valstība!" Cik daudz reižu jūs esat izteikuši šos vārdus, kas 

ir lūgums pēc Manas atnākšanas, nesaprotot, ko tie saka, ko tie nozīmē, un tādēļ tos neizjūtot. Kristus jūs 

mācīja lūgt, paceļot savas domas uz Debesu Tēvu, bez tēla vai kāda pielūgsmes veida, kas iejauktos starp 

Tēvu un bērnu. Kopš kura laika jūs esat aizmirsis šos norādījumus? 

56 Ak, Mana jaunā tauta Izraēla! Es uzticu šo darbu jums kā koku. Šodien tā vēl ir maiga, bet rīt būs 

varena. Tam ir paredzēts dot ēnu un augļus nogurušajam un slimajam svētceļniekam. Bet, ja jūs, kas 
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nāksiet no provincēm un novadiem, no kalniem un ciemiem, vēloties tā augļus, par to nerūpēsieties, tad šis 

koks nokalst, tā augļi nokritīs, un tas vairs nedos ēnu. Pienāks diena, kad jūs atkal atgriezīsieties pie tā, jo 

jutīsieties izsalkuši un noguruši no dzīves, bet tad, kad jūs nonāksiet vietā, kur bija koks, jūs vairs 

neatradīsiet nekādu tā pēdas, jo jūs nezinājāt, kā par to rūpēties, jo jūs apmierinājāties ar tā augļiem, kamēr 

apmierinājāt savu izsalkumu, un tad novērsāties no tā. Šis koks aug Manu bērnu sirdīs. Tā augļi ir 

mīlestība un žēlsirdība, jūsu uzticība un pateicība būs vislabākā laistīšana, ko jūs varat dot savam kokam, 

lai tas dzīvotu, augtu un nestu augļus. 

57 Tāpēc Es esmu šeit, pazemības vidū, tāpēc Es nevērsos pie (šīs pasaules) dižajiem, jo viņi 

mēģinātu Man izpatikt, piedāvājot Man zemes dārgumus. Atcerieties, ka Jēzum tajā laikā pasaulē nebija 

pat mājiņas, kurā piedzimt. Tā bija vienkārša grota, kas deva Viņam patvērumu, un salmi kalpoja par Viņa 

gultu. "Mana Valstība nav no šīs pasaules," Es jums teicu vēlāk, un Es jums to pierādīju jau kopš savas 

dzimšanas. Vienkāršs efods pārklāja Manu Miesu, kuru daudzkārt samirka grēcinieku asaras, to, kas daudz 

cieta, un ticība tiem, kas tai pieskārās, darīja īstus brīnumus. 

58 Šodien, kad Es nāku pie jums Garā, Es jums saku, ka mantiņa, kas Mani apsedz un ar kuru Es jūs 

apsedzu, ir tikai Mana Mīlestība. Nāciet pie Manis un nosusiniet savas asaras uz šī svētītā apmetņa, jo jūsu 

ticībai atspīdēs jauns brīnums - jūsu pestīšanas brīnums. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 133 
1 Es sveicinu jūs, Mani mīļotie, kas esat atnākuši klausīties Manu Vārdu. Šeit ir cilvēces Meistars. 

Tagad Es daru sevi zināmu caur šiem balss nesējiem, tāpat kā citkārt Es runāju tautām caur praviešu 

mutēm. 

2 Vai jūs atrodat starp cilvēkiem kaut ko lielāku par to, ko jūsu Dievs jums ir atklājis? - Nē. Tad 

kāpēc jūs ejat pa maldinošiem ceļiem, ja Es jums esmu norādījis taisnu ceļu? Es vienīgais varu atklāt jums 

to, kas jums ir bijuši noslēpumi. Kas cits var būt starpnieks Dieva padomos? Tikai Mana Dievišķā Gaisma 

varēja jums atklāt, ka jūsu pašreizējā dzīve jums ir dota, lai izpirktu pagātnes pārkāpumus, kurus jūsu sirds 

nezina. Ar šo rūgto kausu jūs izpērkat kļūdas, lai attīrītu savu dvēseli un sasniegtu augšupejošu attīstību. 

3 Neaizmirstiet, ka jūsu eksistence neaprobežojas tikai ar jūsu materiālo ķermeni. Tāpēc, kad tā 

pārstāj dzīvot, jūsu dvēsele nemirst. Vai esat aizmirsuši, ka dvēsele ir mūžības sēkla? 

4 Neierobežojiet Mani arī Jēzus formā. Ja jūs vēlaties atcerēties Mani vai pārdomāt Manu izskatu kā 

cilvēks, dariet to, atceroties Manu mācību, Manus darbus. Saprotiet Mani kā bezgalīgu; atzīstiet pirmo 

mīlestības pierādījumu, ko Es jums devu, kad kļuvu jums līdzīgs, lai, praktizējot tikumus, jūs turpmāk 

varētu līdzināties Manai Dievišķībai, sekojot Manam piemēram. Es runāju ar jums šādā veidā tikai tāpēc, 

ka jūs jau esat spējīgi Mani saprast. 

5 Es esmu tikai gars, bet visos Savos darbos Es esmu klātesošs. Ja jūs Mani meklēsiet visā, kas jūs 

ieskauj uz zemes - gaisā, kosmosā, gaismā -, jūs Mani tur ieraudzīsiet. Ja jūs meklēsiet Manu klātbūtni 

vissīkākajā radībā - koka lapiņā, ko kustina vējš, vai zieda smaržā ─ jūs Mani tur atradīsiet, jūs tur 

atklāsiet mīlestības pēdas, ar kurām Radītājs apzīmogo visus Savus darbus. Jūsu zinātne ir atklājusi un 

radījusi daudzas brīnišķīgas lietas, bet cilvēks nav radījis visu vienatnē, jo Es ieliku viņā dzīves 

pamatjēdzienus. Visa pamatā ir Mana Tēvišķā mīlestība. Gars ar cilvēka prāta palīdzību ir spogulis, kas 

atstaro Dievības gaismu un spēku. Jo augstāks ir gars un attīstītāks prāts, jo lielākas atklāsmes tas 

atspoguļos. Ja jūsu zinātne jums šodien ir devusi ļoti rūgtus augļus, tad tas ir tāpēc, ka jūs šo gaismu esat 

vērsuši tikai uz Brīvās gribas (jeb patvaļas) ceļu. 

6 Vai es jums neesmu teicis, ka jūs esat klaiņojošas avis? Tas ir iemesls, kāpēc es jums sekoju, lai 

jūs atvestu atpakaļ. Ja jūs atgriezīsieties pie Mana šķēršļa uz patiesā ceļa, harmonija starp jums un Tēvu 

liks jums dot cilvēcei patiesus dzīves augļus. Kāpēc jums vienmēr jāiet pa līkumotiem ceļiem, lai gan jūsu 

iekšējā Tiesneša balss nekad nenogurst jūs uzrunāt? Kāpēc gan jums nevajadzētu pieņemt labestību, ja 

jūsu dvēseli - ikreiz, kad jūs darāt labu darbu - pārņem prieks? 

7 Cilvēce, es nekad neesmu vēlējies, lai jūs pazustu. Tas ir netaisnīgi, ka jums ir šāds priekšstats par 

Mani, ka jūs domājat, ka Es esmu radījis būtnes, kurām neizbēgami jāzaudē, ka Es esmu piešķīris šādu 

likteni Dieva bērniem. Saprotiet, ka jūsu liktenis ir atšķirīgs - tas ir dzīvot mūžīgi, un ne tikai dažiem, bet 

visiem, jo jūs visi esat Mani bērni. Kad Es nāku pasaulē un kļuvu par cilvēku, tas bija tādēļ, lai ar šī upura 

piemēriem parādītu jums, kā tiek pildīta misija, kas tika dota caur Mani. 

Dievišķība tika pasludināta. Es jums saku, ka šīs asinis tika izlietas, lai iezīmētu ceļu uz visu Manu bērnu 

atjaunošanu, un, ja kāds no tiem nebūtu sasniedzis šo labumu, Es atkal kļūtu par cilvēku tikai šā viena dēļ 

un atdotu Savas asinis, lai to glābtu. 

8 Nav tik ideāla taisnīguma kā Mans. Ja šodien jūs sūdzaties par to, ka nevainīgi cilvēki tiek 

notiesāti un ka, no otras puses, ir daži vainīgi cilvēki, kurus pasaules taisnība nav sodījusi, neuztraucieties, 

bet netiesājiet viņus. Atcerieties, ka visam ir savas robežas, ka nekas nepaliek apslēpts no Manis un ka 

visam uz zemes ir beigas. Ejiet uz priekšu, Mani bērni, neapstājieties, bet ejiet pa ceļu, ko jums ir iezīmējis 

Mans Likums. Sakiet Man, ka jūs Mani mīlat, bet ne ar vārdiem, bet ar darbiem, ar mīlestības darbiem pret 

saviem līdzcilvēkiem. Neuzstādiet materiālus altārus, lai Mani pielūgtu. Bet, ja jums vajadzīgs altāris, kas 

jūs iedvesmo, kontemplējiet šo brīnišķīgo dabu, kas jūs ieskauj, un mīliet Mani tajā; tā jūs nonāksiet pie 

Manis. 

9 Mīļie mācekļi, kad vien jūs pie Manis pietuvosieties, sagatavojušies dvēselē un miesā, jūs 

saņemsiet Manu spēku un Manu mierinājumu, jūsu bēdas aizies un jūs baudīsiet pienu un medu. Nolieciet 

pie Manis visu, kas apgrūtina jūsu sirdis, un Es noteikšu jūsu dzīvē tā, kā būs Mana griba. Es gribu, lai jūs 

visi cīnītos, lai neviens neatslābst, lai jūs būtu centīgi un strādātu ar atdevi un paklausību, jo tagad ir 

piepildījuma un atlīdzības laiks, un jūsu darbarīki gūs spožumu tikai pēc darba cīņas. 
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10 Cilvēce gaida Manus jaunos mācekļus, bet, ja jūs, kas esat Mani strādnieki, bailēs no pasaules 

viedokļa atstājat sēklu un lauksaimniecības darbarīkus, kas būs ar šo cilvēci? Vai jūs neesat izjutuši savas 

misijas atbildību? Jūsu sirdsapziņa jūs nekad nemaldina, un tā vienmēr pateiks, vai esat izpildījuši savu 

pienākumu. Šis nemiers, ko jūs izjūtat, ir zīme, ka jūs neesat paklausījuši Maniem baušļiem. 

11 Es jums esmu devis miera dāvanu, bet jūs to neesat sējuši savu līdzcilvēku sirdīs. Ar savām 

domām un lūgšanām jūs neesat ietekmējuši kara skarto tautu sāpes. Neesiet kā akli, kas vada citus aklos; 

atcerieties, ka Es jums esmu teicis, ka jūs esat pasaules gaisma. Jūsu misija nebūs sarežģīta, ja jums ir 

mīlestība pret šo mērķi. Ja jūs izrādīsiet Man labus nodomus, Es jums palīdzēšu. Jums nebūs nepieciešams 

doties meklēt slimniekus, bet jūs būsiet vajadzīgi. Es tos atvedīšu pie jums, un tādā veidā jūs varēsiet veikt 

šo svētīgo mierināšanas uzdevumu. Tos, kas nāk pie jums, Es sagatavošu, lai jūs nesastaptos ar 

cietsirdīgiem cilvēkiem, kas Man saka: "Cik grūts ir tavs uzdevums, Tēvs, un cik smagi ir lauki, kurus es 

strādāju." Es visu esmu pavēlējis, lai jūs varētu strādāt ar mīlestību un pilnveidot sevi. 

12 Es esmu izvēlējies jūs, lai uzticētu jums šo uzdevumu, jo jūs Mani mīlat un esat parādījuši Man 

savu pazemību un paklausību. Bet Es negribu, lai jūs - pēc tam, kad Es jūs esmu izmantojis kā starpniekus, 

lai izlietos Savu žēlastību trūkumcietējiem - justos pārāki par saviem līdzcilvēkiem un noliegtu Mani. 

13 Lai paceltu savu dvēseli, jums ir jāatsakās no šīs pasaules liekajām baudām. Mans ceļš ir šaurs, un 

man ir jāraugās un jālūdz. Bet, ja jūs mīlat Mani patiesībā, tad jums nebūs upuris nošķirties no šīm 

cilvēciskajām nelaimēm. Es esmu padarījis jūsu krustu gaišu un apgaismoju tos, kas jums apkārt, lai viņi 

nebūtu šķēršļi jūsu ceļā. 

14 Rīt sāksies doktrīnu un ideju karš. Daudzi jūsu līdzcilvēki, noguruši no viltus solījumiem, nāks pie 

jums meklēt patiesību, un, ja jūs nebūsiet gatavi, tad šo cilvēku klātbūtne jūs iebiedēs. 

15 Cīnieties par cilvēku glābšanu un izmantojiet šo laiku, jo 1950. gads jau tuvojas, un tad Es vairs 

nerunāšu caur balss nesējiem. Daudzi no jums kalpos Man pirms šī gada, bet citi - pēc tā. Pēc šī gada jūs, 

kas būsiet nodevuši Manu Vārdu, vairs nekrītat sajūsmā, un jūs, kas esat ļāvuši "garīgajai pasaulei" 

(gariem sargātājiem) izpausties šajā laikā, paklausīsiet tās pamudinājumiem un jutīsieties pasargāti katru 

brīdi. Es būšu ar visiem Saviem bērniem, lai jūs turpinātu darīt zināmu cilvēkiem Manu mācību. Šajā laikā 

jūsu ienaidnieki centīsies jūs iznīcināt un radīt šķēršļus Mana Darba attīstībai. Ja jūs tam nepiekrītat, jūs 

jutīsieties novājināts. Bet daudzi no šiem vajātājiem, kad viņi iepazīs Manas mācības nozīmi, atzīs Mani, 

atgriezīsies un nesīs Manu mācību citām tautām un valstīm. 

16 Es gribu, lai jūs nestu šo gaismu visiem Maniem bērniem, mazajiem un varenajiem, lai rūpētos par 

viņu dvēselēm, kas sten un rādītu tām ceļu, un lai jūs, kas neesat bijuši izglītoti, zinātu, kā interpretēt 

Manu Voli pasaules priekšā. 

17 Katrs no viņiem ir tajā vietā, ko esmu viņam atvēlējis. Neskandiniet tos, kurus Es jums esmu licis 

priekšā kā Savus mutvārdus, kā atbildīgos par ļaužu pūļiem, bet gan palīdziet viņiem ar savām labajām 

domām. Ja Es esmu viņus izvēlējies, lai uzticētu viņiem kādu svarīgu uzdevumu, lūdzieties par viņiem, lai 

viņi varētu veikt savu grūto uzdevumu. 

18 Jūs, kas esat pārcietuši pārbaudījumus, kuri ir sastindzinājuši jūsu sirdis, tagad varat saprast to, 

kurš cieš, un varat iekļūt slepenajā kambarī, kas ir cilvēka sirds, un atklāt ciešanas vai ļaunumu, kas viņu 

moka, lai viņu mierinātu. 

19 Saprotiet Mani, cilvēki, un atcerieties: ja Es esmu padarījis Savu Vārdu dzirdamu materiālā veidā, 

tad tikai tādēļ, ka Es jūs mīlu un gribu, lai jūs zinātu Manu vēlmi, ka jūs mīlat cits citu. 

20 Sadevieties rokās, lai apliecinātu draudzību, bet dariet to sirsnīgi. Kā jūs varat būt brāļi un māsas, 

ja neesat sapratuši, kā būt draugiem? 

21 Ja vēlaties, lai Tēvs mājo jūsu vidū, jums jāiemācās dzīvot kā brāļiem un māsām. Ja sperat šo soli 

uz brālības ceļa, jūsu uzvara būs gara savienošanās ar garu kā balva. Daudzas garīgās dāvanas Es jums 

esmu piešķīris un jums pasludinu: Kad jūs būsiet vienoti savā gribā un domās, Es dāvāšu jums iedvesmas 

ceļā sazināties ar brāļiem un māsām, kas dzīvo ārpus jūsu pasaules. 

22 Mans darbs ir gaisma, Mana patiesība ir skaidra, tādēļ Es jums saku, ka neviens nevar staigāt 

tumsā un apgalvot, ka Es esmu tur. 

23 Tajā laikā, kad Es dzīvoju starp jums kā cilvēks, bieži vien naktīs, kad visi atpūšas, cilvēki atkal un 

atkal meklēja Mani un slepeni nāca pie Manis, jo baidījās tikt atklāti. Viņi meklēja Mani, jo izjuta nožēlu 

par to, ka kliedza pret Mani un aizvainoja, kamēr Es runāju ar pūļiem, un viņu nožēla bija vēl spēcīgāka, 
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kad viņi saprata, ka Mans Vārds bija atstājis miera un gaismas dāvanu viņu sirdīs un Es biju ielicis Savu 

dziedinošo balzāmu viņu miesās. 

24 Noliektām galvām viņi nonāca Manā priekšā un sacīja: "Skolotāj, piedod mums, mēs esam 

atklājuši, ka Tavā Vārdā ir patiesība." - Es viņiem atbildēju: "Ja jūs esat atklājuši, ka es runāju tikai 

patiesību, kāpēc jūs slēpjaties? Vai tu neesi izgājis ārā, lai saņemtu saules starus, kad tā parādās, un kad tu 

esi no tās kaunējies?" 

25 Kas mīl patiesību, tas nekad to neslēpj, nenoliedz un nekaunas no tās. 

26 Es jums to saku tādēļ, ka redzu, ka daudzi slepeni nāk, lai klausītos Mani, bet melo par to, kur ir 

bijuši, un noklusē to, ko ir dzirdējuši, dažkārt pat noliedzot, ka ir bijuši pie Manis. No kā jūs kaunaties? 

27 Ir nepieciešams, lai jūs iemācītos runāt par Manu Darbu un Manu Vārdu tā, lai neradītu cilvēkiem 

iemeslu jūs izsmiet vai norādīt uz jums. Jums ir jābūt arī sirsnīgiem, lai, liecinot par Mani, jūs to darītu ar 

vārdiem, kas izriet no sirds. Tā ir sēkla, kas vienmēr sadīgst, jo tai piemīt patiesums, kas aizskar sirdi un 

sasniedz dvēseli. 

28 Manam dievišķajam vēstījumam, kad Es to ievietoju jūsos, ir jāpārvēršas par brālīgu vēstījumu. 

Bet, lai tas iespaidotu un aizkustinātu mūsdienu cilvēku materiālistisko un skeptisko sirdi, tam ir jābūt 

caurvītam ar patiesību, ko Es jums esmu atklājis. Ja jūs kaut ko slēpsiet vai noklusēsiet, jūs nebūsiet 

pilnībā apliecinājuši, kāda bija Mana atklāsme Trešajā Laikā, un tā rezultātā jums netiks ticēts. 

29 Es jums esmu pierādījis, ka tumsas pārsēju var noņemt no nezinātāja vai maldinātāja, nekaitējot 

viņam, neaizvainojot, neaizvainojot un nesavainot, un tādēļ Es vēlos, lai arī jūs darītu to pašu. Es pats 

esmu jums pierādījis, ka mīlestībai, piedošanai, pacietībai un pacietībai ir lielāks spēks nekā bargumam, 

nosodījumam vai spēka pielietošanai. 

30 Paturiet šo mācību, mācekļi, un neaizmirstiet, ka, ja vēlaties sevi pamatoti saukt par savu tuvāko 

brāļiem, jums ir jābūt daudz labestības un tikumu, ko viņiem ielikt. Es jums apsolu, ka tad, kad brālības 

gaisma spīdēs uz zemes, Es darīšu savu klātbūtni jūtamu spēcīgā veidā. 

31 Tā cilvēka prāts, kurš zina, kā sagatavoties, pārņem sajūsma, kad viņš apcer garīgās mācības, ko 

iedvesmo Skolotāja vārds. Jūsu augsnes 

sirds nav bijusi neauglīga, un drīz vien kvieši nesīs augļus. 

32 Mana gaisma ir pārrausi jūsu nezināšanas tumsu, jūsu sirds ir aizkustināta, lai mīlētu Mani, un jūsu 

prāts ir kļuvis gaišāks, lai saprastu Manu atklāsmi. Šī gaisma ir ļāvusi jums ieraudzīt dzīves godību, 

radības pilnību, dabas brīnumus un gudrību, ar kādu ir iezīmēts katrs liktenis. 

33 Reizēm jūs Man sakāt: "Skolotāj, ir viegli iemācīties Tavu mācību, bet grūti to īstenot praksē." - 

Tādēļ Skolotājs jūs iedrošina un ar Savu mīlestību iedveš jums pārliecību. Tad Viņš liek tev 

pārbaudījumus tavā ikdienas dzīvē attiecībā uz tavu spēju tikt galā. Un tā, nemanot, jūs sākat praktizēt 

Skolotāja mācības. Viss, kas jums ir nepieciešams, lai staigātu pa šo ceļu, ir sapratne, ticība un mīlestība. 

34 Atcerieties: Kad jūs ienācāt Manā Klātbūtnē un pirms Es pieprasīju, lai jūs nekavējoties sāktu 

pildīt kādu uzdevumu, Es ļāvu jums klausīties Mani, lai jūs varētu piesātināties ar Manu Vārdu, kas ir 

gudrība un spēks, balzāms un Miers. Es ļāvu jums vispirms meklēt Manu Patiesību, līdz jūs to atradāt, Es 

ļāvu jums izpētīt Manu Darbu un iedziļināties tajā, cik vien vēlaties; tāpat kā Es teicu Tomam iebāzt savus 

pirkstus brūcē pie Manis, lai viņš ticētu. Tikai tādā veidā jūs spēsiet būt nelokāmi un neatlaidīgi cīņā, kas 

jūs gaida. 

35 Es esmu ļāvis jums neskaitāmas reizes dzirdēt Manu Vārdu un justies mācekļiem Manu mācību 

sesiju laikā. Mana Dievišķība ir izpaudusies, un Es esmu ļāvis Savai "garīgajai pasaulei" apliecināt savu 

klātbūtni, darot brīnumus jūsu vidū. 

36 Kad jūs sapratīsiet un pareizi redzēsiet visu, ko Es jums esmu devis, jūs pārliecināsieties, ka jums 

vairs nav ne alkas, ne vēlmes pēc pierādījumiem un brīnumiem. 

37 Jūs esat redzējuši brīnumus sevī vai savos brāļos un māsāsās, un tieši šie brīnumi aizdedzināja jūsu 

ticības liesmu un uzcēla mīlestības altāri jūsu sirdīs. 

38 Jums ir viss, lai jūs varētu praktizēt Manu mācību ar to tīrību un pacēlumu, ko tagad saprotat. 

39 Šodien jūs pastāvīgi uzdodat Man jautājumus, bet rīt jūs būsiet tie, kas atbildēs uz jautājumiem, 

kurus jums uzdos jūsu līdzcilvēki. 

40 Grūts un skaists ir uzdevums, ko uzticu jums. Tas ir mīlestības krusts, zem kura jūs sabruksiet un 

kurš ar savu spēku jūs atkal pacels. 
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41 Kurš var iziet cauri šai dzīvei, nenesot krustu? Un kurš ir tas, kurš to nes un nesalūst, reizēm 

iztukšots no tās nastas? 

42 Neaizmirstiet, ka arī Man, jūsu Mesijam, jūsu Pestītājam, bija Savs krusts uz zemes un daudzkārt 

nācās krist zem tā svara. Bet patiesi, es jums saku, ka miesa var saliekties un sabrukt zem sāpju, noguruma 

un agonijas smaguma, bet gars netiks sakauts, jo pēc katra kritiena tas paceļas augstāk, katrā raudā tas 

svētīs savu likteni un pat nāvē celsies patiesas dzīves gaismā. 

43 Kristus neiebaidījās uzņemties Savu krustu. Nesdams to uz saviem pleciem uz Golgātas un 

izdziedādams uz tās savu dzīvību, Viņš deva jums vislielāko pazemības piemēru, un pēc tam Viņš bija pie 

Tēva labās rokas. 

44 Šis krusts bija pildspalva, ar kuru Es rakstīju Savas ciešanas cilvēku sirdīs. 

45 Ak, tauta, kurai Es esmu uzticējis misiju būt par gaismu un glābiņu cilvēcei! Tu esi Trīs laiku 

māceklis, kurš tagad, Trešajā laikā, kļūs par Skolotāju. 

46 Šodien jūs esat vienoti un veidojat draudzes, pūļus un grupas, bet rīt jūs dosieties dažādos ceļos, lai 

liecinātu un mācītu Manu mācību. Bet garīgi jūs nebūsiet viens no otra attālināti. 

47 Pat ja jūs šķir jūras un plašas zemes, jūsu sirdis pukstēs cieši kopā, vienotas ideālā mērķa - izpildīt 

jūsu misiju. 

48 Šīs tautas apvienošanās notiks pēc 1950. gada, un Tēva prieks būs ļoti liels, kad Viņš redzēs, ka 

sēkla, ko Viņš izaudzēja ar Savu Vārdu, kas bija kā auglīga rasa un ko tauta saņēma no 1866. līdz 1950. 

gadam, būs auglīga. 

49 Cilvēki, jau tuvojas laiks, kad jums būs jāsniedz pirmie savas misijas augļi savam Tēvam Jehovai 

jaunā Sinaja kalna pakājē. 

50 Es gribu, lai šajā svētīgajā stundā jūs dāvātu Tēvam to vienotību, ko esat zaudējuši pagātnē un ko 

Es esmu tik daudz no jums prasījis tagad. Nenāciet pie Viņa ar fanātismu vai elkdievību sirdīs un ar 

maldināšanas augļiem rokās. 

51 Kā tas, kurš pielūdz elkus, varētu atklāt savu kļūdu, kad viņš nonāk pie jums, jo arī jūs pielūdzat 

līdzīgus priekšmetus? 

52 Mana gādīgā mīlestība padara visus laukus auglīgus, lai uz tiem varētu krist garīguma sēkla. 

53 Nebaidieties no sava likteņa, cilvēki. Šajā jūsu misijas uzdevumā nav ne verdzības, ne šī "barjera" 

(garīgā kopiena) ir cietums, nedz arī uzdevumi, ko esmu jums uzticējis, ir ķēdes. 

54 Svētīgi tie, kas ticībā un labā gribā meklē patvērumu šajā šķirstā, jo viņi tiks izglābti no šī laika 

kārdinājumiem, viņi būs stipri, jo viņu sāpēs viņiem būs dziedinošs balzāms, viņu nabadzībā viņiem būs šī 

darba dārgumi, un, kad viņus vajā nepateicība un apmelojumi, viņiem būs Mana mīlestības Vārda 

mierinājums. 

55 Es neprasu no jums pārcilvēciskus upurus. Es neesmu prasījis, lai vīrietis pārstāj būt vīrietis, lai 

sekotu Man, un Es neesmu prasījis, lai sieviete pārstāj būt vīrietis, lai pildītu garīgu uzdevumu. Es neesmu 

šķīris vīru no viņa draudzenes, nedz arī viņu no vīra, lai viņa varētu Man kalpot, nedz arī vecākiem esmu 

teicis, ka viņiem jāatstāj savi bērni vai jāatsakās no darba, lai sekotu Man. 

56 Kad Es viņus iecēlu par strādniekiem šajā vīna dārzā, Es liku viņiem saprast, ka, lai būtu Mani 

kalpi, viņi nedrīkst pārstāt būt cilvēki un ka viņiem tādēļ jāsaprot, kā dot Dievam, kas pieder Dievam, un 

pasaulei, kas tai pienākas. 

57 Es jums tikai saku, lai nepalaistu garām nevienu no iespējām, ko Es jums dodu jūsu dzīves ceļā, lai 

jūs varētu pildīt mīlestības misiju, ko Es jums esmu mācījis. 

58 Jūs redzēsiet, ka jūsu garīgie un materiālie pienākumi ir savstarpēji saistīti, un bieži vien jūs 

pildīsiet abus likumus vienlaikus. 

59 Septiņi garīgie posmi, kas jūsu dvēselei būs jāiziet, lai sasniegtu savu pilnību. Šodien, dzīvojot uz 

zemes, jūs nezināt, uz kura attīstības kāpņu pakāpiena atrodaties. 

60 Lai gan es zinu atbildi uz šo jūsu gara jautājumu, pagaidām es jums to nedrīkstu pateikt. 

61 Strādājiet ar lielu degsmi, lai tad, kad nāve pienāks un jūs aizvērsiet savas miesas acis šai dzīvei, 

jūsu dvēsele justos pacelta, līdz tā nonāks mājās, ko tā ir sasniegusi ar saviem nopelniem. 

62 Šī darba mācekļi miesīgās nāves sākumā piedzīvos, cik viegli tiek pārrautas saites, kas saista 

dvēseli un ķermeni. Viņam nebūs sāpju, jo viņam būs jāatstāj zemes ērtības. Viņa dvēsele neklīdīs kā ēna 
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starp cilvēkiem, klauvēdama no durvīm pie durvīm, no sirds pie sirds, ilgojoties pēc gaismas, mīlestības 

un miera. 

63 Vērojiet un lūdzieties, redziet, kā citās tautās karš savā ceļā sēj postu, bet jūsu vidū Mans Vārds 

nāk pilns labestības un miera. 

64 Cilvēki, lūdzieties par pasauli. 

65 Jūs, vīrieši, kad steidzīgiem soļiem atgriežaties savās mājās, jo vēlaties apskaut savu dzīvesbiedri 

vai ieraudzīt sevi savu bērnu acīs, un jūsu sirdīs ir prieks, jo vēlaties dāvināt darba augļus saviem 

mīļajiem, - lūdzieties par tiem vīriešiem, kuri atrodas nāves laukos un nevarēs atgriezties, lai apmeklētu 

savas mājas, jo tās ir nolīdzinātas ar zemi. 

66 Kad jūs piedzīvojat kaut ko priecīgu, neaizmirstiet, ka tajā pašā stundā ir daudzi, kas raud. 

67 Sievas un mātes, kad jūs noliecat savu seju, lai noskūpstītu šūpulī saldi snaudošā bērna pieri, 

padomājiet par tām mātēm, kuras kādreiz bija kā dzērvenes un tagad ir zaudējušas savu ligzdu, 

dzīvesbiedru un bērnus, jo karš visu iznīcināja kā viesuļvētra. 

68 Kad aizverat mājas durvis un sajūtat mājīgo mājas siltumu un tās aizsardzību, padomājiet arī par 

tām mātēm, kuras meklē vietu zemes iekšienē, lai pasargātu savus bērnus no nāves. Padomājiet par 

maziem bērniem, kuri sauc savus vecākus, nesaņemot atbildi, un par tiem, kuri kņudina tikai vienu vārdu: 

Maize. 

69 Bet, kad cilvēki turpina cits citu iznīcināt, jūs lūdzieties, un jūsu lūgšana būs kā miera eņģelis, kas 

lidinās virs šīm tautām. 

70 Es esmu runājis ar jums kā Skolotājs ar mācekli un kā Tēvs ar bērnu. Pārdomājiet Manu Vārdu. 

71 Kopiena, ko jūs veidojat kopā ar Manu Dievišķību, ir kā varens koks, kas aicina ceļinieku 

atpūsties. Es esmu šī koka sakne un stumbrs, un jūs esat izpletušies zari, pilni lapu. Es baroju jūs ar sulām, 

un jūs ar tām saņemat dzīvību un spēku. Padomā, ja tu varētu dzīvot atrauti no Manis. - Dažkārt jūs man 

sakāt, ka esat kļuvuši vāji un ciešat, jo laiki ir mainījušies. Bet es jums saku, ka laiki ir palikuši tie paši; 

mainījusies ir jūsu sirds, jo tā nav sapratusi, kā dzīvot un pastāvēt mīlestībā, harmonijā un mierā, un tas ir 

jūsu bēdu cēlonis. 

72 Mana pamācība atjauno jūsu gara ticību, dod jums jaunu spēku un apgaismo jūs. Mans Vārds ir 

kristāldzidrs ūdens, kas remdē jūsu slāpes un neizsmeļami izlīst uz jums. Es jums dodu "kviešus" 

pārpilnībā, lai jūs tos audzētu savu līdzcilvēku sirdīs. Es gribu, lai jūs mīlētu cits citu un arī paši sevi, jo Es 

jums esmu uzticējis ne tikai daudzu cilvēku vadību un vadību, bet jūsu pirmais pienākums pret Mani ir 

rūpēties par sevi. Jums jāmīl sevi, apzinoties, ka esat sava Radītāja dzīvs tēls. 

73 Raža, ko jūs Man līdz šai dienai piedāvājat, ir sāpes un vājas zināšanas par Manu likumu, bet Es 

jums neesmu devis šo biķeri dzert. Es jums sacīju: ja jūs sēsiet kviešus, tad jūs arī pļausiet kviešus. Bet 

jums ir jārūpējas par sēto sēklu. Šodien ir ražas laiks, un katrs pļaus savu ražu. Pēc tam zeme atkal būs tīra, 

un cilvēks sāks jaunu dzīvi, un Es būšu ļoti tuvu viņam un iedvesmošu viņa sirdi. Tā būs miera valstība, 

par kuru Es jums, mīļie mācekļi, esmu daudz runājis un kurai Es pašlaik gatavoju visas dvēseles. 

74 Es vēlos redzēt jūs sapulcinātus ap Manu galdu kā mazus bērnus, kas klausās Mani un barojas, 

komunicē ar Mani un, saņemot Manas mācības, apņemas tām sekot. Es vēlos, lai jūs kalpotu saviem 

līdzcilvēkiem. Es jūs sūtīšu pie viņiem, tiklīdz jūsu sirdīs būs uzplaukusi mīlestība un žēlsirdība. Tavai 

dzīvei jābūt kā tīram spogulim, lai tajā atspoguļotos tavi darbi un tu zinātu, vai esi rīkojies pareizi, vai arī 

esi kļūdījies. 

75 Manu mācekļu tikumu izpausme būs stimuls tiem, caur kuriem Es daru sevi zināmu. Iedvesma būs 

pārpilna, un Mana žēlastība un brīnumi tiks izlieti pār cilvēkiem. Jūsu garīgie brāļi un māsas, kas ir labi 

noskaņoti, pateicoties jūsu sagatavotībai, jums palīdzēs, atvieglos jūsu ceļu un padarīs jūsu darbu 

patīkamu. Jūsu ietekme pārsniegs jūsu mājas, reģiona vai valsts robežas un palīdzēs citām sirdīm. 

Labestībai ir spēks, par kuru jūs vēl nezināt. 

76 Es esmu devis Savu Vārdu ar vienkāršu un nezinošu cilvēku starpniecību. Bet starp tiem, kas Mani 

klausās, ir arī zinātnieki, cilvēki ar izglītotu prātu, kuri ir spējuši atklāt Manu dievišķo būtību šī Vārda 

pazemībā. Es dienu pēc dienas esmu strādājis ar jūsu sirdīm, lai padarītu tās atvērtas Manām izpausmēm, 

un Mana Mīlestība ir triumfējusi. No klints, ko tu Man esi parādījis savā sirdī, Es esmu izveidojis templi, 

kurā tu Man dāvā mīlestības pielūgsmi. 
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77 Es jums uzticu Savu Darbu, sargājiet to, jo tas ir nenovērtējamas vērtības dārgakmens. Esiet sargi 

un raugieties, lai tas tiktu ievērots un saprasts. Nekas neļaus jums atkāpties no ceļa. Vienmēr virzieties uz 

priekšu. 

78 Ikreiz, kad jūsu sirds alkst pēc mīlestības, pacelieties pie Manis. Kad ciešanas ir kā smaga nasta, 

atcerieties, ka ir Tēvs, kas jūs mīl un ir gatavs jūs mierināt. Domājot par Mani, jūs sajutīsiet, ka bailes un 

bēdas izzūd. Uzticiet savus slimniekus Man, un Es tos dziedināšu. 

79 Dzīvības koks ir izpletis savus zarus, lai dotu jums atpūtu un vēsumu, un tā augļi ir padarījuši jūsu 

sirdis mīļas. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 134 
1 Ar šo mīlestības vēsti Es nesu mieru jūsu sirdīm, jo Es esmu redzējis jūsu svētnīcu atvērtu un esmu 

iegājis, lai tajā dzīvotu. 

2 Kristus runā uz jums, Skolotājs, un Viņš atgādina jums par Saviem darbiem uz zemes, lai jums 

izdotos iedvesmot sevi ar Manu piemēru. 

3 Mīļotā tauta, jums ir jāizmanto Mana klātbūtne jūsu vidū, jo laiks, ko pašlaik pārdzīvojat, ir 

nozīmīgs jūsu dvēselei. 

4 Šī gaismas būtne, kas mājo jūsos, zina, ka tās darbs nav pabeigts, tā apzinās, ka iepriekšējās 

eksistencēs tā neizmantoja ne tai doto laiku, ne arī iespējas, kas tai bija dotas, lai sasniegtu savu garīgo 

progresu. Tāpēc tā zina, ka tai šodien ir jāpieliek pūles, lai pilnībā izpildītu savu uzdevumu un lai 

izpaustos visas tās garīgās dāvanas. 

5 Tā bija Mana griba, lai caur šo darbu jūs iepazītu visas sava gara dāvanas un spējas. Es esmu jums 

nodevis Savu mīlestības mācību, Es esmu jums devis pietiekami daudz laika, lai attīstītu savas garīgās 

dāvanas un ar Savas patiesības gaismu apgaismotu ceļu tiem, kas staigā tumsā. 

6 Es esmu licis jums saprast, ka šis ir laiks, kad Mani izredzētie parādīsies kā pravieši, redzētāji vai 

apgaismotie un pasludinās pasaulei, ka ir pienācis Gaismas Laikmets. Tikai nedaudzi būs tie, kas šajos 

paziņojumos sajutīs Manas valstības tuvumu, kas būs gatava apbērt jūs ar atklāsmēm, žēlastības dāvanām 

un gudrību. 

7 Daudzi būs tik neizpratnē par to, ko viņi redz, jūt un piedzīvo, ka galu galā jautās Man: "Kungs, 

kas tas ir tas, ko manas acis redz, kas notiek pasaulē un kāda ir tik daudzo dīvaino parādību un zīmju 

nozīme starp cilvēkiem?" 

8 Bet tie, kas savas neticības, augstprātības vai bezkaislības dēļ nespēj saskatīt, sajust vai intuitīvi 

saskatīt šī laikmeta atziņas gaismas, būs starp tiem, kas tumsu sauc par gaismu un maldus par patiesību. 

9 Vai jūs nedomājat, ka jūs, kas esat priecājušies šī Vārda gaismā, kas ir iedrošinājis jūsu sirdis, kas 

esat aicināti izskaidrot visa tā iemeslu, sludināt Labo Vēsti un nest Manu Mācību caur Manu pamācību 

grāmatu visiem, kam tā ir vajadzīga? 

10 Es jums esmu devis likumu, ceļvedi, ceļu un zināšanas par to, kas ir taisnīgs un kas ir atļauts, lai 

jūs nekad nekļūdītos, lai jūs nešaubītos strīdīgos brīžos un lai jūs neapgānītu to, kas ir svēts. Es zinu, ka 

visās zemes malās jūs redzēsiet vīriešus un sievietes, kas pravietos un sludinās dīvainas mācības visiem 

tiem, kas dzīvo tālu no garīgā, - vīriešus, kas dziedinās slimības, kuras sauc par neārstējamām, un sludinās 

garīgumu kā vienīgo mācību, kas spēj dot mieru pasaulei. 

11 Daudzu no šiem cilvēkiem izpausmes nebūs ne skaidri definējamas, ne skaļākas, jo viņiem trūka 

Skolotāja vadības. Bet līdz tam laikam šī tauta, kas ir Mani mācekļi, izplatīs Manu vēsti pa visiem zemes 

ceļiem. 

12 Daudziem būs iemesls brīnīties par to, ka garīgā Dzīve būs cilvēku darbu virzītājspēks, jo cilvēki 

jau sen ir aizvēruši savas sirds durvis Manai vēstij un Manām iedvesmām. Šajā brīvprātīgajā trimdā 

cilvēks dzird tikai savas Brīvās gribas balsi, un viņa dzīves ceļu izgaismo tikai viņa materiālo zināšanu 

vājā gaisma. Taču šī balss gandrīz vienmēr ir gara žēlošanās, raudāšana vai aizlūgšana, un tās "gaisma" 

izpaužas ar tās zinātnes palīdzību, kas, tā vietā, lai vestu viņu augšup, iegrūž viņu vēl dziļāk viņa ciešanās. 

13 Tie, kas augšāmcelsies pēc gadsimtiem ilgā miega un pasludinās jaunā laikmeta gaismu, būs 

"mirušie", kas augšāmcelsies garīgai Dzīvei, pirms tam būdami stingrāki par patieso dzīvi. Tur, kur valda 

mīlestība, gudrība un taisnīgums, kur valda iedvesma un labestība, tur būs patiesa dzīve. Bet tur, kur valda 

grēks un valda netikums, kur valda nesaskaņas, ļaunā griba un savtīguma ligzdas, tur ir tikai nāve, posts un 

tumsa. 

14 Ja cilvēks iekrīt materiālismā, viņa darbs tā vietā, lai būtu radošs, ir destruktīvs. Tad viņi atgādina 

tārpu bariņu, kas gatavi apgrauzt līķi, bet ar savu radošo darbu viņi varētu līdzināties bišu saimēm, kas 

ideālā harmonijā būvē savus stropus. Šo mazo radībiņu darbs ir medus meklēšana, kas vēlāk saldina garšas 

kārpiņas. Bet jūs: kad jūs beidzot atklāsiet patieso dzīves garšu, lai dāvātu to viens otram? 

15 Šo garšu veido dievišķā mīlestība - garšīgs nektārs, ko Es esmu ielicis katrā sirdī un ko jūs vēl 

neprotat saprast un meklēt, tāpēc tas vēl nesaldina jūsu eksistenci. 
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16 Šodien Tēva gaisma tiek bagātīgi izlieta uz katru garu, lai, pamodies no letarģijas, tas varētu 

pārdomāt savu pieredzi, kas ir gudrības un gaismas bagāta grāmata, un tādējādi apzināt patiesību. 

17 Cilvēki, sagatavojieties, padomājiet par savu uzdevumu, izvērtējiet savu atbildību šajā garīgai 

atmodai tik labvēlīgajā laikā un esiet gatavi strādāt Manā vīna dārzā, jo Es jums palīdzēšu pildīt jūsu 

misiju. 

18 Es uzklausu jūsu lūgumus, jūsu sūdzības. Es vēlos, lai jūs mācītos sarunāties ar savu Tēvu. 

19 Nedomājiet, ka esmu atnācis tikai pie jums: Es esmu nācis pie visiem, jo šīs cilvēces žēlabas ir 

sasniegušas debesu augstumus kā ciešanu kliedziens, kā gaismas iedvesma. 

20 Saņemot Manu Vārdu šādā formā, jūs iekšēji jautājat Man, vai Es nāku kā Tēvs vai kā Tiesnesis, 

bet Es jums saku: Vēl pirms jūs dzirdējāt Manu pirmo Vārdu šajā dienā, jūsu sirdsapziņa jums jau bija 

nosodījusi visus jūsu pārkāpumus un arī visus jūsu labos darbus. Bet ja Es jūs tiesātu ar Savu Vārdu, kāpēc 

jūs baidāties? Vai Mans spriedums nenāk no mīlestības, kas Man ir pret jums? 

21 Es jūs modinu, lai pārbaudījumi jūs nepārsteigtu un šo laiku vētras un vētras neatstātu jūs tumsā. 

22 Protams, šis ir pārbaudījumu laiks, tāpēc ir jābūt stipriem un gataviem, lai nepadotos. 

23 Cilvēka dzīve uz zemes vienmēr ir bijusi pilna pārbaudījumu un izpirkšanas, taču nekad šis 

ceļojums nav bijis tik sāpīgs kā šodien, un taseris nav bijis tik pilns ar rūgtumu. 

24 Šajā laikā cilvēks negaida līdz brieduma vecumam, lai stātos pretī dzīves cīņai. Cik daudzas 

radības jau bērnībā zina vilšanos, jūgu, triecienus, šķēršļus un neveiksmes. Es varu jums pateikt vēl vairāk: 

šajā laikā cilvēka sāpes sākas vēl pirms viņa piedzimšanas, tas ir, jau mātes miesās. 

25 Liela ir to būtņu izpirkšana, kas šajā laikā nāk uz zemes. 

26 Visas sāpes, kas pastāv pasaulē, ir cilvēku darbs. Vai ir lielāka pilnība Manā taisnīgumā, kā ļaut 

tiem, kas sēj dzīves ceļu ar ērkšķiem, nākt un tos pļaut? 

27 Ne visiem ir vienāda daļa vainas haosā, ko jūs piedzīvojat. Bet tie, kas nav kara vaininieki, ir 

atbildīgi par mieru. 

28 Esiet žēlsirdīgi pret sevi un savu tuvāko. Lai šī žēlastība kļūtu par rīcību, atpazīstiet savas dāvanas, 

studējot Manu Vārdu. Jo, kas mīl savu līdzcilvēku, tas mīl Mani, jo viņa līdzcilvēks ir Mans ļoti mīlētais 

bērns. 

29 Jūs esat tauta, kuru Es gatavoju lūgšanai, Mana Vārda izplatīšanai un dziedināšanai. Dzīve ar tās 

postu, darbu un rūgtumu ir kā tuksnesis, bet tu tajā neapmeties, jo tad tu nepazīsi patiesu mieru. 

30 Paturiet prātā vēsturē pieminēto Izraēla piemēru, kam nācās ilgi klīst pa tuksnesi, lai izkļūtu no 

Ēģiptes gūsta un elkdievības un tajā pašā laikā nonāktu miera un brīvības zemē. 

31 Šodien visa cilvēce līdzinās faraona sagūstītajiem cilvēkiem. Tai tiek uzspiestas ticības apliecības, 

doktrīnas un likumi. Lielākā daļa tautu ir vergi citām, spēcīgākām tautām. Cīņa par dzīvību ir smaga, un 

darbs tiek veikts bada un pazemojuma mokās. Rūgtena ir maize, ko ēd visi cilvēki. 

32 Tas viss izraisa ilgas pēc atbrīvošanās, pēc miera, kas arvien vairāk un vairāk veidojas cilvēces 

sirdīs, lai sasniegtu labāku dzīvi. 

33 Kara troksnis, izlietās cilvēku asinis, egoisms, varaskāre un naids, kas nes augļus tūkstošiem 

formu, pamodina cilvēkus no dziļas letarģijas. Un, ja viņi apvienosies vienotā garīgā ideālā, kā Israēla 

tauta apvienojās Ēģiptē Mozus iedvesmas vadīta, - kāds spēks varētu apturēt šīs sirdis? Neviens, jo šajā 

ilgā būs Mana gaisma, šajā cīņā būs Mans spēks un šajā ideālā būs Mani dievišķie apsolījumi. 

34 Vai pasaulei, lai atbrīvotos no savām važām, ir vajadzīgs jauns Mozus? Mācība, ko Es jums esmu 

atnesis šajā laikā, ir gaisma, kas iedvesmoja Mozu, ir taisnības un pravietojuma vārds, ir spēks, kas paceļ 

vājos, bailīgos, bailīgos un pārvērš viņus par drosmīgiem, apņēmīgiem un dedzīgiem, ir likums, kas vada 

un vada patiesības ceļā, ir dievišķa maigums, kas jūs atbalsta garajās klejojumu dienās. 

35 Cilvēki, jūs jūtaties Mana Vārda iedrošināti, it kā brīnumains balzāms būtu uzklāts uz jūsu brūcēm. 

Jūs jūtaties stiprināts, atjaunots, piepildīts ar cerību uz rītdienu. Vai tad jūs nedomājat, ka šī pati vēsts, ja 

jūs to nodotu apspiestajām zemes tautām, uz tām iedarbotos tikpat brīnumaini? 

36 Tādēļ Es jums saku, lai jūs sagatavotu sevi tā, lai jūs neaizkavētu laiku, kad jums ir jādodas ceļā kā 

šī pasludinājuma vēstnešiem. 

37 Kad es jums saku, lai jūs sagatavojaties, tad tas ir tādēļ, ka šī Labā vēsts ir jāizplata tā, lai tā nekad 

nevarētu radīt sāpes, izraisīt brālīgu sadursmi vai izliet kaut vienu asins pilienu. 
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38 Mans vēstījums ir pārliecinošs, laipns, patiess. Tā skar gan sirdi, gan prātu un pārliecina garu. 

39 Klausieties Manī, mācieties, praktizējiet, un jūs spēsiet atvērt spraugas ticībai, brīvības un miera 

gaismai. 

40 Jūs zināt, ka Es vienmēr esmu gatavs sniegt jums vēl vienu no Savām mācībām. Šodien Es sākšu 

un teikšu jums, ka Manas atnākšanas starp jums mērķis ir mācīt jūs, lai jūs varētu šķīsti pildīt savu 

uzdevumu. 

41 Protams, šī zemes eksistence ir jauns posms jūsu garam, kas bija atstājis nepabeigtu tam uzticēto 

darbu, bet tagad tam ir dota iespēja nedaudz pavirzīties uz priekšu pa pilnības ceļu. 

42 Arī Man, Dievišķajam Skolotājam, bija jāatgriežas pie cilvēkiem, jo Mans Darbs tajā laikā palika 

nepabeigts. Daži noliedz šo apgalvojumu un saka, ka Jēzus darbs bija pabeigts, kad Viņš mira pie krusta. 

Bet tas ir tikai tāpēc, ka viņi ir aizmirsuši, ka es paziņoju un apsolīju atgriezties. 

43 Jūs, kam Es šobrīd atklāju šīs mācības, saprotiet, ka reinkarnācija Man nav nepieciešama, jo Manā 

garā ir spēja atklāt Sevi cilvēkiem tūkstošiem veidu. Es arī neesmu atnācis atkal meklēt sava gara pilnību. 

Ja es tagad nāku pie jums, tad tikai tādēļ, lai parādītu jums ceļu, kas var jūs aizvest uz gaismu. Atcerieties, 

ko pravieši jums teica Pirmajā Laikā: tās ir "durvis". Turklāt, vai tad, kad Es biju starp jums cilvēkiem, Es 

jums neteicu: "Es esmu Ceļš"? Vai Es jums šodien nesaku: "Es esmu kalna virsotne, kurā jūs kāpjat?"? 

44 Es vienmēr esmu bijis pilnīgs. 

45 Es priecājos, ka jūs droši ejat pa Manu ceļu. Rīt prieks būs vispārējs, kad jūs visi dzīvosiet 

Garīgajās mājās, kas jau sen gaidīja Tā Kunga bērnu ierašanos. 

46 Tā Es runāju ar jūsu garu, jo zinu, ka tas jau var saprast šo mācību, un varu tam teikt, ka tas nav šīs 

zemes bērns, ka tam vajadzētu sevi uzskatīt tikai par viesi šajā pasaulē, jo tā patiesā tēvzeme ir garīgā. 

47 Saprotiet šo vārdu tā patiesajā nozīmē, jo citādi jūs nonāktu pie secinājuma, ka Mana mācība ir 

vērsta pret jebkādu cilvēcisko progresu, un nebūtu godīgi, ja jūs šādu kļūdu piedēvētu Tēvam, kurš tikai 

tiecas pēc Savu bērnu pilnības dažādos dzīves ceļos. 

48 Tas, ko Mans taisnīgums nesamierinoši vajā, ir ļaunums, kas cilvēku sirdīs izpaužas dažādos 

veidos un dažkārt izpaužas kā savtīgas jūtas, zemiskas kaislības, citkārt kā nesamērīga alkatība un pat 

naids. 

49 Mācekļi, jūs mācīsieties to, ko Es jums tagad stāstu alegorijā: Dzīve ir koks, tā zari ir neskaitāmi, 

un no šiem zariem nav divu vienādu, tomēr katrs no tiem pilda savu uzdevumu. Ja auglis neizdodas, tas 

tiek nomests no koka, un, ja kāds zars izaug ārā, tas tiek apgriezts. Jo no dzīvības koka būs tikai dzīvības 

augļi. 

50 Katru zinātni, kas ir radījusi ļaunumu, un katru reliģiju, kas nav nesusi patiesu gaismu, jūs varat 

uzskatīt par zariem un augļiem, caur kuriem vairs neplūst dzīvības koka sulas, jo tie jau ir atdalījušies no 

dzīvības koka. 

51 Svētīgs tas, kam ir cēls mērķis sekot Manam Celim, svētīgs tas, kas cenšas padarīt savu garu 

diženu. Es uzņemu tos, kas klusē savas sūdzības un domā tikai par Mana Vārda rasas saņemšanu, - tos, kas 

neļauj mirst ticībai un cerībai uz Mani. Ar Savu Vārdu Es liku visiem beidzot dziedāt ticības slavas 

dziesmas. 

52 Es mācu jums spiritualizāciju, jo tā sniegs jums garīgo un fizisko veselību. Tas liks jums iemīlēt 

sevi un dos jums spēku un pārliecību. 

53 Caur to, kurš domā par Mani un mīl Mani, plūst dzīvības upe, viņā ir Mana dievišķā atklāsme. Es 

esmu jums devis dzīvību, lai jūs būtu žēlsirdīgi un parādītu savu spēju mīlēt. Es jums to esmu devis arī 

tādēļ, lai jūs iegūtu gudrību. Dzīve ir Dieva atspulgs, tā ir Mana eksistences lielā liecība. Izdzīvojiet un 

izbaudiet to, bet arī saprotiet to. Jūs to ļoti izbaudījāt, nesaprotot to. Slavējiet dzīvi, bet lai jūsu dziesma 

apliecina sapratni, apbrīnu un mīlestību. Jūsu dvēsele, kad tā būs pacelta, dziedās labāku psalmu 

Radītājam. 

54 Dzīve ir ceļš bez beigām. Lai gars kļūtu liels, gudrs, spēcīgs un labs, tam ir jādzīvo mūžīgi. 

Cilvēki, jūs domājat, ka Es jūs apmeklēju, bet patiesība ir tāda, ka Es dzīvoju jūsos. Es meklēju jūs tikai 

šajā formā, lai darītu Sevi zināmu, lai kļūtu par domu, vārdu un garīgu seju, un tas ir tāpēc, ka jūs 

neuztverat Manu iekšējo izpausmi savā būtībā tik skaidri, kā jūsu sirds pukstus. Jo, lai jūs varētu sajust 

Manu sirdspukstu savā būtībā, jums ir jābūt jūtīgiem. Bet nezaudējiet cerību, ka jums izdosies Mani sajust, 

jo cerība nāk no ticības, kas ir gaisma jūsu ceļā. Bēdas tam, kas zaudē ticību! Ticība ir bāka, kas apgaismo 
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nākotni, ticība ir spēks, kas rada to, ko jūs saucat par brīnumiem. Kas notiktu ar jūsu dzīvi, ja jums nebūtu 

ticības Manam Likumam? 

55 Es jums dodu dzīvību, bet Es jums saku: Tiecieties pēc ticības gaismas savam Dievam, ticības sev, 

ticības dzīvei un tam, kas ir radīts. Nešaubieties par Manu žēlastību jūsu dzīves pārdzīvojumos. Mana 

mīlestība ir stiprāka par jūsu pārbaudījumiem. Klausieties Mani vairāk ar garu nekā ar ausīm. Tiem, kas 

sevi dēvē par atstumtajiem, tiem, kas apgalvo, ka viņiem nedeg nekāda laimes zvaigzne un ka viņi ir 

nodzisušas lampas, un tiem, kas sūdzas, ka dzīvē ienākuši tikai tādēļ, lai lītu asaras, es saku: vai jūs esat 

kādreiz apņēmušies uz mirkli aizmirst sevi, lai iepriecinātu savu tuvāko? - Protams, ka nē, jo tas, kas 

praktizē žēlsirdību, dara to pašu arī sev. Es esmu aicinājis šajā laikā tos, kam nav, ko dot pasaulei. 

56 Mīliet un nesavtīgi dāvājiet, un jūs drīz redzēsiet taisnīgu atlīdzību. Klauvē pie Manām durvīm, un 

Mana balss jums atbildēs. Jūs visi varat atkal pacelties, pat tad, ja esat krituši ļoti zemu, pat tad, ja esat 

nosmērēti ar dubļiem. Šodienas korumpētie cilvēki rīt būs labie cilvēki. Uz jūsu drupām Es celšu Savu 

templi, bet cilvēks Man palīdzēs to atjaunot. Lūk, tā ir, ieejiet patiesajā dzīvē. Tā ir kā valstība, kurā viss ir 

sasniedzams, sākot no debesu un beidzot ar vissīkāko materiālajā pasaulē. 

57 Atbrīvoties no sāpēm. Dzīve, ko esmu radījis, nav sāpīga. Ciešanas rodas no Dieva bērnu 

nepaklausības un pārkāpumiem. Sāpes ir raksturīgas šai dzīvei, ko cilvēki ir radījuši savā morālajā 

sabrukumā. Paceliet acis un atklājiet Manu darbu skaistumu. Gatavojieties iekšēji, lai dzirdētu dievišķo 

koncertu, neizslēdziet sevi no šiem svētkiem. Ja jūs norobežojaties, kā jūs varētu dalīties šajā svētlaimē? 

Jūs dzīvotu skumji, nomocīti un slimi. 

58 Es gribu, lai jūs būtu harmoniskas notis universālajā koncertā, lai jūs saprastu, ka esat radušies no 

dzīvības avota, lai sajustu, ka visās sirdsapziņās ir Mana gaisma. Kad jūs sasniegsiet pilnīgu briedumu, 

kad varēsiet man teikt: "Tēvs, pakļauj manu garu, kā arī manu gribu un manu dzīvi." Apzinieties, ka jūs to 

nevarēsiet teikt, kamēr jūsu maņas būs slimas un gars egoistiski nošķirts no pareizā ceļa. Tu dzīvo slimību 

mokās vai bailēs no saslimšanas ar tām. Bet kas ir miesas slimība salīdzinājumā ar dvēseles pārkāpumu? - 

Nekas, ja tas spēj pacelties, jo Manā žēlastībā jūs vienmēr atradīsiet palīdzību. 

59 Tāpat kā asinis plūst pa jūsu vēnām un atdzīvina visu ķermeni, tā Dieva spēks caurstrāvo jūsu 

dvēseli kā dzīvības strāva. Nav iemesla slimot, ja izpildāt likumu. Dzīve ir veselība, prieks, laime, 

harmonija. Ja esat slims, jūs nevarat būt dievišķo labumu glabātājs. Jūs, kas esat slimi ar mentalitāti, 

sirdīm vai ķermeņiem, Skolotājs jums saka: Lūdziet savu dvēseli, kas ir Visvarenā bērns, lai tā atgriežas 

uz pareizā ceļa, dziedē jūsu slimības un palīdz jums jūsu vājībās. 

60 Ko Tēvs varētu atteikt savam bērnam, kad viņš garīgi tuvojas, lai lūgtu kaut ko savam ķermenim, 

mazai un trauslai materiālai būtnei? Tā Es jums mācu lūgt, bet, kad ir jādod, Es jums saku: daliet un 

dodiet. Izplatiet materiālus un dāvājiet mīlestību. Jo ko gan jums palīdzētu dot materiālo daļu, ja jūs tajā 

neieguldītu mīlestību? Cik grūti jums ir šķitis pareizi pārvaldīt pasaulē iegūtās mantas. Daži vēlas, lai viss 

būtu tikai viņiem pašiem, citi, kuriem ir pārāk daudz, nejūt pienākumu dalīties ar citiem. 

61 Es atklāju jums veselības avotu, kas atrodas jūsos, jūsu dvēselē, lai jūs varētu vērsties pie tā, kad 

tas ir nepieciešams. Ja zināsi, kā to meklēt, tu atradīsi tās ūdeņus. Es negribu sagrautu un skumju pasauli, 

cilvēkus, kas nezināšanas dēļ par to, kas viņiem pieder, nemitīgi runā ar Mani ar bailēm un lūdz Mani ar 

izmisumu. Es vēlos pasauli, kas apzinās, cik daudz tā ir un kam pieder. 

62 Daži domā: bet ja cilvēks vienmēr būtu vesels - kā viņš varētu nomirt? Uz to es jums atbildu, ka 

nav nepieciešams, lai jūsu ķermenis būtu slims, lai tas pārtrauktu dzīvot. Pietiek ar to, ka sirds apstājas, 

kad ir pienākusi stunda, lai tā pārstātu būt. 

63 Mana Gara gaisma ieplūst jūsos, lai jūs varētu pacelties. Šajā Trešajā laikmetā Es meklēju 

pazudušos, lai viņi varētu Man kalpot. Es esmu dvēseļu Atbrīvotājs, kas atbrīvo jūs no verdzības. Es 

pārvēršu dumpiniekus par uzticīgiem un pazemīgiem kalpiem. Tad es viņiem saku: Uzmanieties, lai jūs 

nepārsteigtu baumas un kārdinājumi, kas ved jūs uz pazušanu. 

64 Tas, kurš ir iepazinis netīrību un zemāko pasauli un spējis no tās atbrīvoties, ir gatavs doties tur 

meklēt tos, kas vēl ir apmaldījušies. Neviens nav labāk kvalificēts par viņu, lai pārliecinātu ar savu vārdu, 

kas ir pieredzes gaisma. Kad jūs kļūsiet par siržu zvejniekiem un dvēseļu atbrīvotājiem? Kad jūs stingri 

staigāsiet pa ceļu, ko Es jums esmu sagatavojis? 

65 Dodiet bez nosacījumiem, nenosodiet sava tuvākā māju, drīzāk apskatiet savu māju, lai, ja atrodat 

to netīru, iztīrītu to un padarītu to cienīgu Mani uzņemt. Neskatieties, vai viņa pieliekamais ir pilns vai 
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tukšs, vai viņa ķermenis ir klāts ar svētku drēbēm vai lupatām. Ļaujiet Manai mīlestībai izdzēst visus tos 

netikumus, kas varētu aptumšot gaismu, kuru jums ir jāatspoguļo. 

66 Redziet, ka Es no Pilnības Mājokļa nāku uz jūsu mājokli, lai parādītu jums Garīgās Dzīves godību, 

lai atklātu jums mācību, kas jums iemācīs iepazīt sevi, savu Radītāju un savu likteni. 

67 Tēvs negrib, lai Viņa bērni raudātu, lai gan Viņš jums ir teicis: "Svētīgi tie, kas sēro." Mans likums 

nemāca jūs raudāt, bet gan to, kā izvairīties no sāpēm. Ja Man būtu paticis redzēt, ka jūs ciešat, Es nenāktu 

pie jums kā ārsts, nedz arī uz katras brūces uzklātu Savu dziedinošo balzāmu. Tas, kurš savu ciešanu 

krustu nes lēnprātīgi, ir Man tīkams, jo viņš ņem Mani par paraugu. Bet no tā, kurš savā reliģiskajā 

fanātismā un nezināšanā mocās un nomirst savu ķermeni, Es saņemu viņa labo nodomu, kas ir šķīstīties 

vai mēģināt atdarināt Mani Manās ciešanās, bet šādu rīcību Es neatbalstu. 

68 Pietiek, ja jūs pacietīgi iztukšojat kausu, ko dzīve jums ik dienu piedāvā, un, pārvarot savas bēdas, 

jums pietiek spēka domāt par savu tuvāko un darīt viņam tik daudz laba, cik vien varat, lai izpildītu savu 

uzdevumu. 

69 Jūs vairs nesūdzaties par ciešanām, jūs esat saņēmuši Manas mīlestības dāvanu un priecājaties par 

Manu vārdu. Pazīstiet to pēc tās dievišķās būtības un balss nesēja sagatavotības, pēc viņa balss labestības 

un stingrības. Tad ļaujiet savam garam klejot pa reģioniem, kurus tikai tas var sasniegt, lai tur tas varētu 

piesātināties ar gaismu, kamēr prāts paliek sajūsmā un sirds pukst apbrīnā un mīlestībā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 135 
1 Es nāku pilns mīlestības un apbruņots ar pacietību, lai padarītu Sevi saprotamu visiem. Meklē 

mierinājumu Manī. Ēdiet un dzeriet, lai remdētu slāpes pēc taisnības. Es gribu, lai tas, kuru cilvēki 

nesaprot, justos saprasts no Manis, un tas, kurš jūtas tukšs, kad aiziet prom, uzklausījis Mani, lai sajustu, 

ka viņam līdzi ir dāvanas. lai tas, kurš ar nožēlu dvēselē ieradies Manā Klātbūtnē, klausoties Mani, justos 

atvieglots un varētu pacelt savu seju kā tā laulības pārkāpēja Otrajā Laikā, kad Es viņai teicu: "Kur ir tie, 

kas tevi vajā? Es tev piedodu, ej mierā un vairs negrēko." 

2 Es esmu Dievišķais Tiesnesis, kas nekad neizdod smagāku sodu, nekā ir pārkāpums. Cik daudz no 

tiem, kas apsūdz sevi Manā priekšā, Es uzskatu par tīriem. No otras puses, cik daudzi trumpo par savu 

tīrību, bet es viņus uzskatu par korumpētiem un vainīgiem. 

3 Cik netaisnīgs ir cilvēka taisnīgums! Cik daudz sliktu tiesnešu upuru izpelnījušies citu cilvēku 

noziegumus! Cik daudz nevainīgu cilvēku ir redzējuši, kā cietuma restes aizveras viņu acu priekšā, kamēr 

vainīgais staigā brīvībā, neredzami nesot savu zādzību un noziegumu nastu. 

4 Jūsu pasaule garīgā ziņā ir nepilnīga. Jums jāpalīdz to uzlabot. 

5 Materiālā pasaule, planēta, nav tuvu savai sabrukšanai, bet šīs kļūdu un grēku, tumsas un sliktas 

zinātnes pasaules gals tiks pielikts ar Manas Doktrīnas gaismu, un uz tās drupām Es uzbūvēšu jaunu 

progresa un miera pasauli. 

6 Jūsu kā strādnieku uzdevums nebeigsies 1950. gadā. Gluži otrādi, tieši pretēji, tieši tad jūs 

pamazām pārstāsiet būt skolēni un kļūsiet par skolotājiem, kas ar mīlestības vārdu ved cilvēkus uz gaismas 

ceļa. 

7 Lieli garīgie leģioni tikai gaida šo attīrīšanos cilvēku vidū, lai iemiesotos un atkal iemitinātos uz 

zemes. Viņiem ir liela misija, un viņi gaida, lai jūs viņiem atvēlētu savu vietu un viņi varētu to ieņemt. 

8 Es jums izskaidrošu Savu mācību, padarot Manu Vārdu materiāli dzirdamu, lai jūs saprastu, kas 

jūs esat. 

9 Nekad neļaujiet, lai jūs iebiedē atbildības nasta, ko Es esmu uzlicis jums; grēka nasta ir smagāka. 

Sāpīgāks ir bezdibenis ar savu tumsu nekā gaisma, kas ir kalna virsotnē, kur mājo Skolotājs. Atkal es jums 

saku, ka "Jēzus jūgs ir viegls". 

10 Es esmu jūs nosaucis par Izraēlu, jo jūsu garā ir miera misija, garīgās harmonijas ar visu cilvēci 

liktenis. Jo tu esi pirmdzimtais, jo tu ne tikai esi dzimis no Jēkaba, bet tava vienošanās sniedzas tālāk par 

viņu, pat tālāk par Ābrahāmu. Jūsu (kā garīgas būtnes) sākumpunkts ir vēl pirms laika, kad Es uz zemi 

sūtīju pirmo cilvēku, kurš nodibināja ģimeni, no kuras Es izvēlējos sēklu, lai veidotu Manu tautu, stipru 

ticībā, paklausībā un mīlestībā pret neredzamo Dievu. Tā es to sagatavoju un svētīju, un tā bija kā bāka 

cilvēces vidū. 

11 Jums nekas netrūka, lai piepildītu savu likteni, un tomēr jūs redzējāt, kā citas tautas pacēlās 

augstāk par jums, un pēc tam tās pazemoja jūs ar verdzības važām. 

12 Vai tie bija augstāki par jūsu tautu? Ne materiālajā, ne garīgajā ziņā viņi nebija pārāki par jums, 

kurus Tēvs bija apveltījis ar dārgām iedvesmas, patiesības, skaistuma, mīlestības, veselības un spēka 

dāvanām. Es jūs sagatavoju, lai jūs būtu kā Manas mīlestības uz visu radīto spogulis, kurā cilvēce varētu 

Mani kontemplēt, un kā kristāldzidra ūdens avots, kurā tie, kas slāpst pēc patiesības, varētu remdēt savas 

slāpes. 

13 Tomēr - galu galā, cilvēki - jūs esat kļuvuši vāji, un jūsu lejupslīdes laikā citas tautas jūs ir 

pakļāvušas. 

14 Šajā laikā es jūs meklēju un esmu jums ļoti tuvu. Es jums atgādinu Savu Likumu un modinu jūsu 

garu, lai tas sadzirdētu sirdsapziņas balsi, un Es saku jūsu sirdīm: mosties, nāves važas, kas jūs nomāca, ir 

salauztas, un šodien dzīvība jums ir atdevusi brīvību. Tieši tādēļ es ierados pie jums Trešajā laikmetā. 

15 Nedomājiet, ka tikai Izraēla tautas vidū ir bijuši pravieši, priekšgājēji un gaismas gari. Dažus no 

viņiem es esmu sūtījis arī pie citām tautām, bet tās uzskatīja viņus par dieviem, nevis emisāriem, un no 

viņu mācībām izveidoja reliģijas un kultus. 

16 Israēla tauta nesaprata, kāda misija tai bija attiecībā pret citām tautām, un gulēja uz svētību un 

žēlastības dāvanu atpūtas vietas. Tēvs to bija izveidojis kā perfektu ģimeni, kurā vienas cilts uzdevums 

bija aizsargāt tautu un uzturēt mieru, citas cilts uzdevums bija apstrādāt zemi, bet vēl citas cilts sastāvā 
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bija zvejnieki un jūrnieki. Citai ciltij tika uzticēta garīgā pielūgsme, un tā katra no divpadsmit ciltīm, kas 

veidoja tautu, secīgi pievērsās savam uzdevumam, kas kopā radīja harmonijas piemēru. Bet patiesi Es 

jums saku: garīgās dāvanas, kas jums bija agrākos laikos, jums vēl joprojām ir. 

17 Atpazīstiet savā vidū praviešus, redziet vīriešus, sievietes, vecus cilvēkus un pat bērnus, kas ar 

savām atklāsmēm apliecina Manu patiesību. Jums ir garīgs pacēlums, lai lūgtu, jums ir vara, lai dabas 

spēki jūs uzklausītu un paklausītu jums, un jums ir piemērs Noa, kurš pārvarēja ūdeņus; par Jozuu, kuram 

jūs piedēvējat, ka viņš apturēja saules gaitu, - Es jums saku, ka zvaigznes nekad nav apturējušas savu gaitu 

un ka tā bija Mana Dievišķā Gaisma, kas kā spoža saule pagarināja dienu un apslēpa nakti, lai cilvēki 

varētu gūt uzvaru, kamēr Visums turpināja savu gaitu, neatkāpjoties no harmonijas likumiem. 

18 Mozum bija vara arī pār dabas spēkiem, un ūdeņi, vēji un klintis paklausīja viņa balsij. Es uzticēju 

šo dabu cilvēkam, lai viņš to izmantotu, bet viņš ir izjaucis radīšanas kārtību un kļuvis par dabas vergu, 

kurā viņš bieži meklēja savu Dievu. 

19 Otrajā Laikā Es jums devu vēl vienu mācību par šīm mācībām, kad Es nomierināju vētru, izstiepjot 

Savu Roku, arī tad, kad Es staigāju pa ūdeni, vai kad Es uzmodināju mirušos. Brīnumi, ko es toreiz darīju, 

tika darīti, lai glābtu pazudušos, lai tumsu pārvērstu gaismā un naidu - mīlestībā. Es negribēju pārsteigt 

cilvēkus ar šādiem darbiem vai izraisīt viņu izbrīnu, jo tas kalpotu tikai prāta apbrīnai, līdzīgi kā daži, kas 

ļauj cilvēkiem apbrīnot sevi kā augstākas būtnes, darot šķietamus brīnumus, bet tomēr nespēj atgriezt 

grēcinieku. Es neesmu atnācis, lai mācītu jums bezjēdzīgas vai mulsinošas zināšanas: Es jums esmu 

atklājis Savu eksistenci un jūsu eksistences iemeslu. Es jums esmu atklājis noslēpumu, ka spēks, kas dod 

dzīvību un atdzīvina visu, ir mīlestība; tas ir pirmatnējais spēks, no kura radās visas būtnes. 

20 Apzinieties, ka esat dzimuši no mīlestības, eksistējat caur mīlestību, saņemat piedošanu caur 

mīlestību un mūžībā būsiet caur mīlestību. 

21 Sagatavojieties, lai tad, kad Mans Vārds beigsies, jūs dotos pie dažādām zemes tautām, kur jūs 

atradīsiet tautas, kuru izcelsme ir zudusi senatnē un kuru iedzīvotāji praktizē kultus un zinātnes, kurās ir 

atklājusies garīgā pasaule. Tur jūs dzirdēsiet par pārvērtībām, par zīmēm un brīnumiem, kas jūs pārsteigs. 

22 Tad jūs būsiet bruņoti, jo jums būs jāiztur lieli pārbaudījumi. Jūs uz laiku jutīsieties apjucis, kad šo 

cilvēku lokā pieredzēsiet, kā viņi savienojas ar garīgo pasauli un dara brīnumus, kurus jūs nevarētu 

paveikt. Kad viņi iepazīstina jūs ar rakstiem, kuros ir viņu vēsture, likumi un baušļi, jums vajadzētu atvērt 

acis, lai jūs nesapinieties ar materiālo brīnumu, ar pārsteidzošo pieredzi, bet arī lai jūs varētu viņus 

apbrīnot un ņemt par piemēru visā, ko jūsu sirdsapziņa un intuīcija jums saka, ka tajā ir patiesība. 

23 Viņos jūs atradīsiet arī vēlmi atrast ceļu, kas ved uz pilnību, - ilgas pēc mūžības. 

24 Citus jūs atradīsiet viņu garīgajā sajūsmā, no kuras viņi ir izveidojuši sajūsminātu kultu. Tie ir kā 

parazītiski augi, jo tie nepilda ne Dieva pavēlētos mīlestības likumus, ne arī apmierina zemes pienākumus. 

Šīs mācības nedrīkst izplatīties citās zemēs, jo patiesa garīguma pilnveidošana izskaudīs fanātismu un 

sajūsmu. 

25 Es esmu jums mācījis likumu, kas ir taisnīgs gan garam, gan matērijai, jau no vissenākajiem 

laikiem. Atcerieties, ka kādā reizē es sacīju: "Atdodiet Dievam, kas pieder Dievam, un ķeizaram, kas 

pieder ķeizaram." 

26 Daudzi būs pārsteigti un pat slikti jūs vērtēs, kad dzirdēs, ka jūs kā Mani mācekļi sekojat materiālā 

darba likumam, kad redzēs, ka jums ir laulātie, ka jums ir bērni un ģimene, ka jūs protat baudīt 

kontemplāciju un dabas augļus, kurus jūs mīlat kā māte. Tad viņi jums jautās: kāpēc, ja jūs esat Tā Kunga 

kalpi, nedzīvojat tikai garīgās meditācijās? Jūs sastapsiet arī tos, kam piemīt pravietošanas dāvana, un jūs 

būsiet pārsteigti par to, jo viņu vidū patiešām ir attīstīti gari. 

27 Sagatavojieties, kad jūs tiksiet pārbaudīti, Es runāšu ar jūsu starpniecību, un, ja šī sagatavošanās 

būs tīra, vienkārša un šķīsta, jūs piedzīvosiet Manus brīnumus. 

28 Tagad Es runāju ar tiem, kam kā apustuļiem un praviešiem jāpilda sava misija citās valstīs, lai viņi 

nekaunētos par misiju, ko Es viņiem esmu uzticējis. Tie nedrīkst izraisīt ažiotāžu, cīnoties pret 

reliģiskajām kopienām vai ticībām. Citi būs tie, kas izraisīs sašutumu pret jums, neapzinoties, ka viņi 

palīdzēs jums izplatīt Manu Doktrīnu, izraisot daudzu cilvēku zinātkāri, kas vēlāk pārtaps ticībā. 

29 Dažiem šī eksistence būs viņu pēdējā iemiesošanās. Ir pienācis laiks jums sagatavoties ceļojumam 

uz aizsauli. Piepildiet savu klēti ar labu sēklu, lai jūs varētu stingriem soļiem sekot aicinājumam uz garīgo 

ieleju, ko Es jums sūtu, kas jūs gaida un no kuras neviens nevar izbēgt. 
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30 Katram no jums ir iedalītas vairākas dvēseles, lai palīdzētu tās audzināt un vadītu pa Manas 

patiesības ceļu. Neviens nedrīkst ierasties bez tiem, kas viņam uzticēti, jo tad viņš netiktu uzņemts. 

31 Cīnieties un strādājiet, gūstiet prieku mācoties un mācot. Es daru laukus auglīgus un aizvācu no 

tiem visas nezāles, lai Mani sējēji tos atrastu sagatavotus pēc Manas žēlastības. 

32 Tad jūsu acu priekšā pavērsies ceļš cauri tuksnesim, piedāvājot jums tā oāzes, un tālu pie apvāršņa 

parādīsies gaišs Apsolītās zemes siluets, kura atvērtie vārti aicinās jūs ieiet kopā ar jums uzticētajiem un ar 

tautu ļaužu pūļiem, kas ne tikai mīlēs vienu un to pašu Dievu, bet arī praktizēs vienu un to pašu Dieva 

garīgo pielūgsmi. 

33 Ar savu lūgšanu atgrieziet tumsas būtnes, kas cīnās un kaujas kā armijas, kamēr jūs guļat. 

Apzinieties, ka ap jums un virs jums virmo un satraucas nezināma pasaule, kurā gaisma cīnās pret tumsu 

karā, kura rēkoņa un ietekme mulsina jūsu pasauli, jūsu sirdi un prātu. 

34 Tāpēc miers un klusums ir aizbēguši no cilvēku sirdīm, bet svētīgs tas, kas jūt šo cīņu un lūdzas, jo 

viņam klāsies labi. 

35 Tie, kas šī laika spriedumu uzskata par nejaušību, nezina, ka viņi tiks pamesti nāvei, sērgai, mērim 

un badam. 

36 Atpūtieties uz drošas zemes. Palieciet šīs palmas ēnā un klausieties Manu Vārdu, lai jūs tiktu 

dziedināti no visām savām slimībām un atgūtu spēku turpināt ceļu. 

37 Tev nav jāstāsta Man, kas ir tavā prātā, nedz arī tas, no kurienes tu nāc, jo Es to visu zinu. Es zinu, 

ka jūsu dvēsele tuvojas Tēvam pēc tam, kad tā ir uzvarējusi grūtajā cīņā, ko tā ir izturējusi, lai novērstos 

no nepareizā ceļa, - ka jūs nākat meklēt palīdzību un spēku pie Manis, lai nekrītētu izmisumā. Kad jūs 

bijāt tuvu tam, ka zaudēsiet sirdi, kad jūsu spēki jau bija izsīkuši, jūs domās vērsāties pie Manis, lai lūgtu 

Man palīdzību, un Es nekavējoties atbildēju un aicināju jūs nākt uz šo miera oāzi, lai jūs varētu rast atpūtu 

caur jūsu Tēva bezgalīgo žēlastību. 

38 Cik daudz atklāsmju jūs esat sapratuši kopš brīža, kad pirmo reizi dzirdējāt šo vārdu! Ar to 

palīdzību jūs esat sapratuši, ka dvēsele sevi pilnveido ne vienā dienā, ne gadā, ne mūžā, jo, tā kā dvēselei 

ir mūžīga daba, tās attīstības ceļam ir jāatbilst augstajam atalgojumam, kas to sagaida. 

39 Jūs esat iemācījušies atšķirt sirdsapziņas balsi, kas vienmēr runā par likumu, par mīlestību, par 

labo, par taisnību un šķīstību, no tās citas balss, kas nāk no miesas maņām vai sirds kaislībām un ne 

vienmēr iedvesmo labajam. 

40 Jūs jau zināt, ka jums ir ieroči, lai sevi aizstāvētu, un jūs zināt, kādi tie ir. Jūs arī zināt, kas ir 

vairogs, kas jūs aizsargā, un jūs sākat izmantot lūgšanu, ticību, labas domas un gribas spēku. 

41 Jūs esat iemācījušies piešķirt pareizo vietu dzīvē dažādajām vērtībām, kas veido jūsu būtību. Jūs 

zināt, ka būtiskākais ir gars, bet aiz tā - bet cilvēka būtībā ieņem cienīgu vietu - ir jūtas, prāts (t. i., 

dvēsele) un fiziskās vajadzības. 

42 Tagad jūs saprotat, ka patiesa cilvēka garīgā pilnveidošanās nenozīmē novērsties no miesas vai 

atteikties no materiālā, bet gan saskaņot savu dzīvi ar visu Radību; tomēr, lai gars varētu sasniegt šo 

harmoniju, ir nepieciešams, lai tas vienmēr vadītu ceļu, lai tas atrastos virs cilvēka, lai tas būtu vadonis. Ja 

tas tā nav, tad gars nav brīvs un kļūst par miesas vergu vai tās ienaidnieku. 

43 Jūs zināt, ka Manā ceļā jūs nevarat izlikties mīlestību, šķīstību un zināšanas, jo jūs jūtat uz sevi 

skatienu, kas visu redz un visu tiesā. 

44 Šodien jūs zināt, ka jūsu tikumiem un darbiem ir jābūt patiesiem un iedvesmotiem mīlestības pret 

līdzcilvēkiem, lai jūsu nopelni būtu patiesi. 

45 Nebaidieties, kad es ar jums šādi runāju. Es jums vēlreiz saku, ka es no jums nepieprasu 

visaugstāko pilnību, bet gan pastāvīgas pūles, lai to sasniegtu. 

46 Ja tu šodien cieti, ja tev ir grūti pārbaudījumi, ja tu esi uz sāpju gultas, tu zini, ka šis ciešanu kauss 

attīra un atjauno tevi, ka šīs sāpes liek tev izciest grēku par kādu pārkāpumu, ka tās ir gudra mācība, - tad 

tu dzer to ar pacietību un nodošanos. 

47 Jūs esat iemācījušies saprast, ka Es šobrīd katrā no jums ceļu templi, un jūs vairs neuzdrošināties 

sagraut to, kas ir uzcelts, bet, gluži pretēji, cenšaties Man palīdzēt šajā darbā. 

48 Jūs esat sapratuši, ka jums ir jāiegūst nopelni nevis cilvēku priekšā, lai saņemtu no viņiem uzslavu 

vai atlīdzību, bet gan jūsu Tēva priekšā, kurš vienīgais spēj novērtēt jūsu darbus. 



U 135 

132 

49 Lai cik ļoti jūsu kaislības būtu iesakņojušās, kad jūs būsiet sapratuši visus šos paskaidrojumus, 

tiem ir jārada miesas pakļaušanās garam, kas būs sākums harmonijai un kārtībai, kurai cilvēkā ir jābūt, lai 

viņš būtu Manis cienīgs bērns. 

50 No jūsu tagadnes ir atkarīga daudzu cilvēku nākotne, mīļie cilvēki, nešaubieties par to ne mirkli. 

Tāpēc, domājot par šo patiesību, atbrīvojieties no pēdējām egoisma paliekām un radiet rītdienai mieru, 

vienotību, morāli un garīgumu. 

51 Nešaubieties, ka jūs varat veikt šo darbu pasaulē, jo šī nav pirmā reize, kad Es jums uzticu Savu 

sēklu jūsu ceļā. Pierādījums tam ir tas, ka Es runāju ar jums šādā veidā, un jūs Mani saprotat. 

52 Tas ir Manas mācības turpinājums, bet tas nav šīs planētas gals. Pasaule turpinās griezties 

kosmosā, dvēseles joprojām nāks uz zemi, lai iemiesotos un piepildītu savu likteni. Cilvēki turpinās 

apdzīvot zemi, mainīsies tikai dzīvesveids. 

53 Pārmaiņas, ko piedzīvos cilvēku dzīve, būs tik lielas, ka jums šķitīs, it kā viena pasaule beigtos un 

dzimtu cita. Tāpat kā visos laikos cilvēku dzīve ir iedalījusies laikmetos vai laikmetos, un katrs no tiem ir 

ar kaut ko izcēlies - vai nu ar saviem atklājumiem, vai ar saņemtajām dievišķajām atklāsmēm, vai ar 

skaistā izjūtas attīstību, ko sauc par mākslu, vai ar tās zinātni - tā arī laiks, kas sākas, laikmets, kas jau sāk 

kā jauna rītausma, iezīmēsies ar gara dāvanu izpausmi, ar to jūsu būtības pusi, kuru jums vajadzēja attīstīt, 

lai pasargātu sevi no tik daudziem ļaunumiem, un kuru jūs vienmēr esat atlikuši uz vēlāku laiku. 

54 Vai jūs neticat, ka cilvēka dzīvi var pilnībā pārveidot, attīstīt garīgumu, izkopt gara dāvanas un 

atjaunot likumu, ko šajā pasaulē diktē sirdsapziņa? 

55 Ak, ja tu zinātu, cik daudz tavs gars sevī glabā! Bet jūs to nezināt, neraugoties uz tūkstošgadu 

ilgumu, ko esat nodzīvojuši pasaulē, jo jūsu egoismā, kas ir mīlestība pret sevi, jums ir bijusi svarīga tikai 

zinātne, kas kalpo katram indivīdam. 

56 Es būšu tas, kas atklās jums tikumus, dāvanas, skaistumu, spēku un visus brīnumus, kas ir apslēpti 

jūsu garā. Šis ir īstais brīdis, kad jūs novācat pēdējos pasaules vai dzīves augļus, kas tuvojas beigām. 

57 Drīz visas tautas sapratīs, ka Dievs ir runājis ar tām visos laikmetos, ka dievišķās atklāsmes ir 

bijušas kā kāpnes, kuras Kungs ir nolaidis cilvēkiem, lai tie varētu uzkāpt pie Viņa. 

58 Šo jauno laiku daži dēvēs par gaismas laiku, citi - par Svētā Gara laikmetu, bet vēl citi - par 

patiesības laiku. Bet es jums saku, ka tas būs garīgās pacelšanās, garīgās atjaunošanas, atgūšanas laiks. 

59 Tas ir laikmets, kuru es jau sen esmu vēlējies izdzīvot cilvēka sirdī un ar kuru viņš pats ir nemitīgi 

cīnījies un iznīcinājis. Laiks, kura spožumu redz visi un zem kura gaismas apvienojas visi Tā Kunga bērni 

- nevis reliģiskā kopienā, kurā ir cilvēki, kas pieņem vienus un noraida citus, kas sludina savu patiesību un 

noliedz to citiem, kas necienīgi izmanto ieročus, lai sevi apliecinātu, vai kas gaismas vietā dod tumsu. 

60 Cilvēki, kad pienāks stunda, kad jums jādodas dalīties labajā vēsti, jums ar darbiem jāsludina 

miers, mīlestība, žēlsirdība, vienotība un brālība. Ja savā ceļā jūs sastapsiet citus, kas to pašu sludina 

liekulīgi un tikai izlikdamies, tad ar saviem darbiem atmaskojiet viņu melus. Bet, ja tā vietā jūs redzat, ka 

viņi ar savu piemēru sludina patiesību, mīlestību un žēlsirdību, garīgi apvienojieties ar viņiem, jo viņu cīņa 

būs arī jūsu cīņa. 

61 Es nevaru atturēties jums pateikt: ja jūs esat negodīgi, nesagatavoti un necienīgi veikt šo darbu un 

redzat, ka citi ir uzsākuši cīņu ar nepieciešamo sirsnību, nekavēiet viņiem ceļu, jo tad jūsu atbildība būs 

divreiz lielāka. 

62 Es runāju ar jums par visu, mācekļi, lai jūs nekas nepārsteigtu un, uzsākot šo cīņu, jūs patiešām 

zinātu, kā sirdīs atmodināt garīgā pacēluma ideālu. 

63 Šī zeme, kas vienmēr ir sūtījusi slimu, nogurušu, satrauktu, apjukušu, apjukušu dvēseļu ražu vai 

dvēseles, kas maz progresējušas aizsaulē, tūlīt piedāvās Man ražu, kas ir cienīga Manas mīlestības pret 

jums. 

64 Slimības un sāpes pamazām tiks izdzītas no jūsu dzīves, un, dzīvojot veselīgi un pacilāti, nāve jūs 

atradīs gatavus ceļojumam uz garīgajām mājām. 

65 Kurš gan varētu būt pārsteigts vai apmaldīties, ieejot nezināmajā mājoklī, ja jau šajā dzīvē 

Skolotājs viņam to ir parādījis lūgšanas, meditācijas, sapņu vai iedvesmas brīžos? 

66 Šobrīd tik daudz miera, tik daudz materiālās un garīgās labklājības jums šķiet nesasniedzami, jo 

jūs redzat visu to apjukumu, kas jūs ieskauj - apjukumu, kas arvien pieaug visās cilvēka dzīves jomās. Bet 

pēc tam, kad šī vētrainā nakts atnesīs jaunas rītausmas gaismu, tā pati zeme sajutīs, ka tās jaunie 
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iedzīvotāji sēj patiesu dzīvību ar cēlu darbu, kas atjaunos un atjaunos, un ka postītāji un zaimotāji, kā arī 

ļaunie jau dodas prom, lai atrastu savu šķīstīšanos. 

67 Cilvēki, šodien Es jums atklāju kaut ko no Tēva dievišķajiem plāniem attiecībā uz jums. Es jums 

esmu pareģojis to, kas pieder nākotnei, un esmu jūs sagatavojis cīņai, kas gaidāma visai cilvēcei. 

Pārdomājiet šo mācību, un jūs jutīsieties iedrošināti. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 136 
1 Baudiet Manu Vārdu, ļaujiet ķermeņa čaulām atpūsties, kamēr jūsu gars svinēs Manu Debesu 

mielastu. Atbrīvojiet savu prātu uz dažiem mirkļiem no tā ambiciozajiem zemes centieniem un ļaujiet 

atvērties gara acīm. 

2 Domājiet un dzīvojiet garīgi šajās minūtēs, lai Mana manifestācija ilgst jūsu vidū. Es nesu īstus 

dārgumus jūsu garam. Neuzskatiet šos mirkļus par zaudētiem. Neaizmirstiet, ka tas, kas jums 

nepieciešams no zemes, jums tiks dots virs tās, un tāpēc tas nav būtiskākais jūsu eksistencē. 

3 Lai patiesi saprastu šīs mācības, ir nepieciešama pilnīga ticība Man. 

4 Es gribu, lai jūs zinātu, kas ir ticība, lai jūs saprastu, ka tas, kam tā pieder, ir nesalīdzināma 

dārguma īpašnieks. 

5 Kas dzīvo šīs iekšējās gaismas apgaismots - lai cik nabadzīga būtu pasaule -, tas nekad nejutīsies 

atstumts, pamests, vājš vai pazudis. Viņa ticība Tēvam, dzīvei, savam liktenim un arī sev pašam nekad 

neļaus viņam nogrimt dzīves cīņā, turklāt viņš vienmēr spēs paveikt lielus un pārsteidzošus darbus. 

6 Kad dzirdat šīs mācības, jūs nopūšaties, domājot, ka jūs vēl neesat īsti ticības bērni. 

7 Vīrieši, sievietes, vecie vīri un bērni garīgi ceļas pie Manis un lūdz, lai Es viņu sirdīs iededzu šo 

dievišķo liesmu; to Es esmu atnācis darīt, un tādēļ Es uzrunāju jūs. 

8 Jums pilnīgi netrūkst ticības, Mani bērni, pierādījums tam ir tad, kad jūs nākat pie Manis, kad 

Manā klātbūtnē noliekat visas savas sūdzības, sāpes, savu smago krustu; sirdis atveras un parāda Man 

savas rūpes, problēmas, vilšanos, nogurumu, vājumu, ciešanas un vēl daudzas citas grūtības. 

9 Kas tad trūkst jūsu ticībā, lai spētu darīt brīnumus? Lai tā augtu, lai tā pieaugtu, lai tā pārplūstu, lai 

tā pārplūstu: tad tās nebūs grūtības, ko tu Man dāvāsi, nedz asaras, ko tu Man dāvāsi, bet pateicība, 

gandarījums, nodošanās, uzticība, prieks, spēks un cerība. 

10 Ja jums trūkst ticības vai tā ir ļoti vāja, jūs noliedzat Mani ik uz soļa, paši to neapzinoties, un 

daudzos vārdos jūs liecināt pret Mani. Es jums to saku, lai jūs labi novērotu savu rīcību un novērtētu tās 

sekas - ne tikai materiālās, bet arī garīgās. 

11 Jūs esat Mani mācekļi, kurus Es gatavoju nest lielo liecību par Manu parādīšanos, kā arī par 

Manām atklāsmēm šajā laikā, ko cilvēce prasīs no tiem, kas ir saņēmuši atklāsmes. 

12 Starp Maniem mācekļiem nav neviena, kas dedzīgi nevēlētos šīs Doktrīnas uzplaukuma un 

auglības uz zemes, un jūs zināsiet, ka tas daļēji ir atkarīgs no jūsu darba, jūsu sirsnības un mīlestības, ko 

jūs ieguldāt savā darbībā; ja jūs to darīsiet, jūs pieredzēsiet garīguma triumfu cilvēku vidū. 

13 Es redzu, ka daudzi no jums domā, ka šī garīgā pilnveidošanās šajā pasaulē nav iespējama, un jūs 

aprobežojaties ar Mana Vārda klausīšanos, gluži kā kāds klausās skaistu koncertu un bauda to īsu brīdi. 

14 Es viņiem jautāju, kad viņi vēlas doties kaujā. Bet viņi atbild tikai tad, ja dzīvo garīgajā sfērā, jo 

šajā pasaulē viss ir pret garīgumu, labestību un taisnīgumu. 

15 Ak, jūs, bailīgie cilvēki, kas nesaprotat, ka esat nākuši, lai iegūtu nopelnus, lai sasniegtu augstāku 

pakāpi Garīgajā dzīvē un šajā inkarnācijā gūtu atlīdzību sava gara labā. 

16 Kad jūs sapratīsiet, ka tieši šajā nemierīgajā laikā, kas pašlaik valda, jūs varat iegūt vislielākos 

nopelnus un ka tieši tur jūs atradīsiet auglīgāko un piemērotāko lauku, kur sēt Manu sēklu? 

17 Centieties šajā pasaulē atstāt aiz sevis nepilnību nastu, kas gulstas uz jūsu dvēseles. Atbrīvojiet 

savu dvēseli no tās trūkumiem šeit un nodrošiniet, lai, ieejot garīgajā valstībā, tā ieietu tajā bez asarām, 

bez traipiem. 

18 Nevajag arī gaidīt, lai iepazītu Dieva mieru, līdz jūs esat garā. Nē, jau šeit, uz šīs zemes, kas jūsu 

kļūdu dēļ ir pārvērsta par asaru ieleju, jūs jau iepriekš varēsiet iemantot kaut nedaudz no šī pilnīgā miera. 

19 Nekad neapstājieties savā garīgajā progresā, neatkarīgi no tā, vai atrodaties šajā vai citā pasaulē. 

20 Jūs esat sasnieguši garīgo attīstību. Ja jūs vēlaties, lai Es jums to apliecinu, Es jūs lūdzu: Kur ir tie 

dievi, kurus jūs vakar pielūdzāt? Kur ir ziedojumi un upuri? Cik daudz izmaiņu ir piedzīvojis jūsu 

domāšanas veids, jūsu ticība, pielūgsmes veidi un kulta darbības kopš patiesā Dieva atpazīšanas! 

21 Šī iemesla dēļ un kā vēl vienu pierādījumu tam, ka jūs noteikti esat attīstījušies, Es esmu atnācis 

pie jums šajā Jaunajā Laikmetā, kurā gars visā valdīs pār matēriju, līdz tas sasniegs tiešu vienotību ar To, 

kas tam devis esamību. 
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22 Es jūs esmu sūtījis šeit, šajā Trešajā Laikā, lai jūs atkal dzīvotu uz šīs zemes, uz kuras iepriekš bija 

nolaidusies Dieva svētība, lai jūs turpmāk dzīvotu uz tās un piepildītu Bauslību. 

23 No visām valstīm, lielām un mazām, Es esmu izvēlējies šo, kurā dot jums Savus norādījumus, lai 

tā kļūtu par Manas jaunās izpausmes vietu. 

24 Cik maz ir to, kas ir apstājušies, lai pārdomātu šīs tautas vēsturi, apstākļus, kādos tā ir dzīvojusi 

gadsimtu pēc gadsimta! 

25 Citi cilvēki no tālām zemēm ar lielāku skaidrību nekā jūs atpazīs visas zīmes, kas cilvēcei ir 

darījušas zināmu Manu klātbūtni un Jaunās Ēras atnākšanu. Manam karaliskajam vārdam bija jāpiepildās, 

jo tikai cilvēku vārds ir mainīgs. 

26 Es esmu šeit, cilvēki, ne tikai jums, jo Mana Vārda būtībā Es esmu ar visiem. 

27 Bēdīga bija tava nožēla, lai saņemtu šī laika atnākšanu; dzīve bija kā tīģelis, kurā tika izkausēta 

tava dvēsele, un kalts, uz kura tika kalta tava sirds. 

28 Uz tava prāta un ķermeņa uzsprāgst augstprātīgā pātaga, verdzība ar savu pazemojumu, ciešanu un 

neziņas ķēdi. 

29 Kari, apspiešana, ciešanas veidoja jūsu rūgtuma kausu; tas viss nebija garīgi neauglīgs, jo jūs 

ticības pilni stiprinājāties cīņai un varējāt izjust un saprast citu ciešanas. 

30 Viss tika pareģots, pravietojumi bija ierakstīti jūsu grāmatās. Tāpēc, kad visas iepriekšējās zīmes 

bija piepildījušās, bija pienācis laiks atvērt Jaunās Ēras vārtus un ar Savu mīlestību pieskarties cilvēka 

prāta orgānam, ļaut Savai Gaismai vibrēt caur viņa garu un apgaismot ar to cilvēci. 

31 Tāpat arī pagātnes laikos tauta bija gatava uzņemt savā klēpī Visuaugstākā Dēla klātbūtni. Ilgas 

pēc Viņa atnākšanas izrietēja no viņu bēdām, no skumjām par verdzību un pazemojumu, kurā viņi bija 

nonākuši; un Tā Kunga apsolījums šai tautai piepildījās. Tā kā Viņam kā Glābējam bija apsolīts taisnīgs, 

šķīsts un tīrs cilvēks, bija dabiski, ka Viņa ķermenim bija jānāk no šķīstas dzemdes. Un tā tas arī notika, jo 

Marija, saukta par "svētīto starp sievietēm", bija debesu zieds, kas pēc Dieva gribas pārstādīts uz zemi, lai 

viņa varētu atstāt savu mātes maigumu, savu dievišķo mierinājumu, cilvēku aptraipītajās un skumjās 

sirdīs. 

32 Jēzus piedzima un uzauga starp cilvēkiem. Bet, kad tuvojās Viņa sludināšanas stunda, kāds vīrs, 

vārdā Jānis, kas dzīvoja tuksnesī, nokāpa pilsētās, lai pasludinātu ļaudīm Debesu valstības atnākšanu. Viņš 

viņus sagatavoja un mudināja darīt labāk, lai Skolotājs viņus atrastu sagatavotus. 

33 Viņš bija balss, kas aicināja tuksnesī, lielākais pravietis, priekšgājējs. Tas bija Elijas gars, kas 

pasludināja ļaudīm, ka viņu materiālo un garīgo acu priekšā paveras jaunas ēras vārti. 

34 Jānis izlēja Jordānas ūdeņus uz cilvēku galvām kā simbolisku aktu, lai viņi attīrītos Skolotāja 

atnākšanai. Arī Es pakļāvu Savu miesu šim darbam kā pazemības un lēnprātības piemēru, ar ko vēlējos, lai 

jūs saprastu, ka tad, kad cilvēks jūt, ka visas viņa spējas ir sasniegušas pilnīgu attīstību un ka viņa būtība ir 

sasniegusi harmoniju starp dvēseli un tās miesas apvalku, tad ir īstais brīdis veikt vislielākos un cēlākos 

darbus dzīvē, jo viņš ir sasniedzis briedumu, dvēseles spēku, ideālu, iekšējo mieru. 

35 Atgādinot jums par iepriekšējām mācībām, es jums mācu jaunas. Tajā laikā Manai atnākšanai bija 

arī priekšgājējs, kas materiāli iemiesojās cilvēkā vārdā Roque Rojas, kuru garīgi apgaismoja Elijas gars, 

kas izpaudās caur šī cilvēka prātu un runāja caur viņa muti. 

36 Elija bija bijis jau iepriekš, un viņam atkal bija jābūt klāt, jo viņš ir Dieva stars, kas veido saikni 

starp bērniem un Tēvu, kas sagatavo un izlīdzina ceļus, kas sakārto dvēseles un uztur sirdis nomodā un 

gaidīšanā. 

37 Šodien jums nav vajadzīgi simboli, bet tikai gaisma, ticība, griba, mīlestība. Tas viss būs 

vislabākā, vispilnīgākā dvēseles un miesas attīrīšana, lai ievadītu jūs uz gaišā garīguma ceļa. 

38 Mīļotie mācekļi, šodien jūs parādāt Man savu sirdi, kas slāpst pēc patiesības, un tādēļ Es jūs aicinu 

tuvoties šim mīlestības avotam, lai jūs varētu dzert, līdz esat apmierināti. 

39 Paturiet prātā, ka Es materializējos Savos vārdos tikai līdz noteiktai robežai. Tāpēc jums pašiem ir 

jāizprot Mana mācība un jāpārdomā viss, ko esat dzirdējuši. 

40 Lūdzieties, jautājiet savam Tēvam lūgšanā, tad savā meditācijā jūs saņemsiet dzirksti no Manas 

bezgalīgās gaismas. Negaidiet saņemt visu patiesību vienā mirklī. Ir dvēseles, kas jau ilgu laiku meklē 

patiesību, kas pēta un cenšas iedziļināties visos noslēpumos, bet vēl nav sasniegušas vēlamo mērķi. 
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41 Kristus, svaidītais, parādīja jums ceļu ar vārdiem: "Mīliet cits citu". Vai jūs varat iedomāties, kādas 

sekas var radīt šis dižais bauslis? Visa cilvēka dzīve mainītos, ja jūs dzīvotu saskaņā ar šo mācību. Tikai 

mīlestība spēs jums atklāt Dievišķo noslēpumu patiesības, jo tā ir jūsu dzīves un visa radītā avots. 

42 Meklējiet patiesību ar dedzību, meklējiet dzīves jēgu, mīliet un stiprinieties labestībā, un jūs 

pieredzēsiet, kā soli pa solim no jūsu būtības atkritīs viss, kas bija nepatiess, negodīgs vai nepilnīgs. Ar 

katru dienu esiet jūtīgāki pret Dievišķās Žēlastības gaismu, tad jūs varēsiet tieši lūgt savam Kungam visu, 

ko vēlaties zināt un kas jūsu garam nepieciešams, lai sasniegtu augstāko patiesību. 

43 Strādājiet uz zemes kā agrāk un uzticīgi pildiet savus pienākumus. Bet vienmēr meklējiet būtību 

vai jēgu visam, kas ar jums notiek vai ko jūs darāt savā dzīves ceļā, lai jūsu zemes dzīve nebūtu neauglīga 

jūsu garam. 

44 Lūdzieties vienkāršu lūgšanu, kas izplūst no jūsu dvēseles augstākās tīrības, un ar sirdsapziņas 

palīdzību pārbaudiet savus darbus un baudiet Manu klātbūtni. 

45 Šajā gara savienībā jūs saņemsiet vairāk gaismas, lai labāk izprastu dzīvi, jums būs iedvesma, kas 

mudinās jūs uzlabot sevi, attīrot savas jūtas un atmodinot sirdi labdarībai. Tie ir brīži, kad gara spējas un 

dāvanas mostas un gatavojas pildīt savus dažādos uzdevumus caur to, kam tās piemīt. 

46 Intuīcija, kas ir garīga redzēšana, pareģošana un pareģošana, apgaismo prātu un liek sirdij pukstēt 

straujāk, lai saņemtu vēstījumus un balsis, ko tā saņem no bezgalības. 

47 Kad cilvēks ir iemācījies savienoties ar Tēvu ar Gara palīdzību, viņam vairs nav vajadzības ne pēc 

grāmatām, ne arī pēc kaut kā uz zemes. 

48 Mūsdienās cilvēki joprojām apšauba tos, kuri, viņuprāt, zina vairāk, vai arī meklē tekstus un 

dokumentus, lai noskaidrotu patiesību. Bet Es nesu jums patiesas garīgas bagātības, lai jūs nekad vairs 

nejustu izsalkumu vai slāpes savā garā. 

49 Kā miera varavīksne es esmu nācis "uz mākoņa" pie cilvēkiem, kurus es atradu strīdamies, 

aizņemtus ar tautu savstarpējiem kariem. 

50 Es esmu šeit, mācot jums meklēt Mani ar garu un atbrīvojot jūsu sirdis no kaitīgiem ieradumiem. 

Es jums esmu atklājis garīgos ieročus, kas jums ir, lai uzvarētu ļaunumu un atvairītu kārdinājumus. 

51 Tikai īstie apustuļi, īstie "ārsti" spēs glābt cilvēci šajā laikā. Ar Saviem norādījumiem Es gatavoju 

lielus ļaužu pūļus, no kuriem nāks labie kareivji. Viņi atstās savus vecākus, sievas un bērnus, lai dotos uz 

citām zemēm un nestu Labo vēsti. Bet, kad es jums saku atstāt savu, es gribu, lai jūs saprotat, ka jums 

jāatsakās no ērtībām un apmierinājuma, ko jums sniedz mīlestība, bet ne no tā, ka jums jāatsakās no savas 

mīlestības bezaizsardzībā un pamestībā. Pirms sējat Manu sēklu, rūpīgi izpētiet to, lai jūs būtu pārliecināti 

par to, ka darāt labu. Ja jūs sēsiet Manas sēklas saskaņā ar Manu gribu, jūsu raža būs apmierinoša un 

priecīga. 

52 Kopš 1866. gada šī instrukcija ir skanējusi jūsu ausīs. Elija, labais gans tiem, kas dzīvo miesā un 

ārpus tās, bruģēja un atbrīvoja ceļu, sakārtojot jūsu sirdis un dvēseles, lai jūs varētu sajust Debesu 

valstības tuvumu. Kopš tā laika Mana sēkla ir ļoti vairojusies, ir pieauguši ļaužu pulki, atzīmēto skaits ik 

dienas palielinās, un visur - reģionos, provincēs un ciematos - tiek izveidotas telpas, kur jūs varat tikties un 

klausīties ikdienas mācību. 

53 Es esmu atnācis dot dzīvību pasaulei, lai tā atvērtu acis šī laika gaismai. 

54 Kamēr lielās tautas karo, Es šo tautu esmu paturējis mierā, lai tā varētu saņemt Manu vēsti un 

sagatavoties, jo šeit, viņu vidū, tā sauktie svešinieki meklēs patvērumu. 

55 Pacelieties ar savu paklausību. Negaidiet, kamēr dabas spēki piemeklēs jūsu tautu, lai atgādinātu 

jums par jūsu pienākumiem, un negaidiet, kamēr nāve un karš aplenks jūs, lai atcerētos Mani. Izmantojiet 

šos mirkļus, jo jūs nezināt, vai tie vēl kādreiz pienāks. 

56 Tuvojas 1950. gads, kas saskaņā ar Manu gribu ir noteikts Manai aiziešanai. Ja jūs tajā laikā būsiet 

aprīkoti, jūs varēsiet paveikt lielus darbus un piedzīvot lielus brīnumus. Bet es jums saku: Kamēr vieni 

priecāsies, jo būs izpildījuši savu pienākumu, citi raudās. Jau tagad Es jums paziņoju, ka Mana aiziešana 

notiks visās pulcēšanās vietās un ka tā būs jūtama visās vietās - pilsētās, ielās un pat kalnos. Tad Es jums 

teikšu: nejūtieties bāreņi, tikai jūsu materiālā dzirde vairs nedzirdēs Manu Vārdu, bet jūsu dvēsele kopā ar 

jūsu miesas segu turpinās iedvesmoties, jo tā ir paaugstināta. Tajā dienā nebūs nepieciešams izliet asaras. 

Skolotājs jūs gatavo, jo tajā laikā Es ar jums runāšu šādi. Pašlaik Es trenēju prātus, caur kuriem jūs 

dzirdēsiet Manu pēdējo vārdu. Tāpēc es no viņiem katru brīdi prasīšu lielāku garīgo pacēlumu. 
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57 Vēlāk pienāks laiks, kad no pasaules izzudīs sektas un reliģiskās kopienas, un cilvēku sirdīs paliks 

tikai Kristus mācība, kas ir mīlestība, taisnīgums un miers. 

58 Pasaulē daži tic, ka Es tūlīt nāksim, nezinot, ka Mana aiziešanas stunda šajā izpausmes formā jau ir 

tuvu. Kad cilvēce uzzinās, ka Es esmu bijis jūsu vidū, parādoties caur cilvēka intelekta orgānu, tā jautās: 

"Kā tas ir iespējams, ka tie ir dzirdējuši Dievu?" - Tad jūs paskaidrosiet, kā Es Sevi atklāju, un sniegsiet 

pierādījumus par savu progresu un atjaunošanos ar saviem mīlestības darbiem. 

59 Sakiet pasaulei: ja Kristus tajā laikā kļuva par cilvēku, lai dzīvotu kopā ar jums jūsu pasaulē, tad 

tagad jūs celsieties no šejienes, lai garīgi virzītos uz to reģionu, kurā Viņš dzīvo. Lūk, taka, ko es jums 

izstaigāju ar asinīm, tagad ir pārvērsta par gaismas taku. 

60 Tāpat kā Otrajā Laikā, Manu Vārdu pavadīja lieli darbi, lai atmodinātu jūsu ticību, bet tie bija 

vairāk garīgi brīnumi nekā materiālie, jo tagad jūs esat labāk spējīgi Man ticēt un saprast Mani augstākā 

veidā. 

61 Daži gaida, ka Svētais Gars šajā laikā parādīsies sinagogās vai baznīcās, bet es atnācu pieticības un 

vienkāršības meklējumos, jo zelts, bagātība vai tukšums nav glaimojoši Tam, kas ir visas radības 

īpašnieks. 

62 Atcerieties, ka savā laikā pravietis Jānis Kristītājs, kurš sagatavoja sirdis, lai Debesu valstība 

varētu tajās ienākt, teica cilvēkiem: "Kristus nāks." Jo viņš zināja, ka Skolotājs nāks celt Savu templi 

cilvēku sirdīs. 

63 Es esmu šeit, meklējot patvērumu jūsu būtnes vistīrākajā būtībā. Atcerieties, ka jums ir jāsagatavo 

vieta, lai tā vienmēr būtu Manas klātbūtnes cienīga. Cik bieži sāpēm būs jābūt tām, kas jūs attīra, kas 

nomazgā jūsu traipus? Es jūs ietērpšu baltā drēbē, bet vispirms jūsu dvēselei ir jāattīrās, lai būtu tās 

cienīga. 

64 mācekļi, Otrajā Laikā Mani apustuļi jautāja Man, kā viņiem jālūdz, un Es iemācīju viņiem perfektu 

lūgšanu, ko jūs saucat par "Mūsu Tēvs". Tagad es jums saku: Iedvesmojieties no šīs lūgšanas, no tās 

nozīmes, no tās pazemības un ticības, lai jūsu gars varētu apvienoties ar Manu, jo šos svētīgos vārdus vairs 

nerunās miesas lūpas, bet gan gars, kas runās ar Mani savā īstajā valodā. 

65 Mans stars ir nācis pie jums, Mana mīļotā tauta, tā gaisma ir pārvērsta cilvēciskā vārdā, un šīs 

izpausmes starojums ir Manas mācību runas būtība. Šis Vārds ir kā kristāldzidrs ūdens, bet, ja, ejot caur 

cilvēka balss nesēju, tajā ieplūst kāds netīrums, lai jūsu prāts būtu kā filtrs, lai Mana mācība varētu 

sasniegt garu tās sākotnējā tīrībā. 

66 Es nesu tavai dvēselei ūdeni, kas to atdzīvina, jo slāpes to nogurdina garajā ceļojumā pa tuksnesi. 

67 Tikai tie, kas Mani ir vērojuši un gaidījuši, ir dzirdējuši Manu soļu atbalsis. Kā gan materiālisti var 

gaidīt, ka Mana atgriešanās būs uzkrītoša, ja Es nāku garā? 

68 Es jums biju aizturējis Savas Manifestācijas svētlaimi, bet tai bija jānāk pie jums īstajā laikā. 

69 Mana Tēva Vārds ir starp jums, kas esat bijuši nomocīti, raudājuši un jutušies vientuļi, kamēr jūs 

nekad neesat bijuši. Bet šis ir laiks, kas saskaņā ar Manu gribu ir paredzēts, lai Mana balss tiktu sadzirdēta 

visā tās iedarbībā caur jūsu sirdsapziņu. 

70 Līdz šim esmu bijis vairāk tavs kalps nekā kungs. Es esmu dzirdējis jūsu balsi, kas sūdzas, pavēl 

un pieprasa, es esmu saņēmis apvainojumus un zaimošanu, kas bija kā sitieni. 

71 Šodien Mana universālā valoda ir dzirdama visiem, lai tiem pateiktu: lai gan Es esmu katrā no 

jums, lai neviens nesaka, ka Dievs ir cilvēkā, jo Dievs ir būtnes un visas radītās lietas, kas ir Dievā. 

72 Es esmu Kungs, jūs esat Viņa radījumi. Es jūs nesaucu par kalpiem, bet par bērniem, tomēr 

apzinieties, ka Es esmu pirms jums. Mīliet Manu gribu un ievērojiet Manu likumu, apzinieties, ka Manos 

rīkojumos nav iespējama ne nepilnība, ne kļūda. 

73 Jums ir iespēja spert izšķirošu soli, pacelties un pacelties ļoti augstu; jūsu attīstība ļauj jums to 

izdarīt. 

74 Mana slepenā dārgumu istaba ir atvērta. Nāciet un apskatiet, ieejiet. Es nespriedīšu, vai jūs agrāk 

bijāt no tiem, kas pacēla savu gribu vai balsi pret Mani. 

75 Atgriezieties par savu pagātni, nomazgājiet savus traipus un tad ielūkojieties Manā slepenajā 

dārgumu krātuvē, lai ieraudzītu dzīvi visā tās patiesībā. 

76 Nevilcinieties, jo domājat, ka neesat Manas žēlastības cienīgi. 
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77 Uz attīstības kāpņu augšējiem pakāpieniem atrodas daudzi, kas uz zemes bija brāļi, nodevēji, 

atkritēji un zaimotāji. Kāpēc viņi ir spējuši pacelties? Tāpēc, ka viņi gāja grēku nožēlas, atjaunošanās un 

žēlsirdības ceļu. Ņemiet tos par piemēru, saka jums Skolotājs. 

78 Cik tuvu tavām acīm atveras dzīves grāmata un cik daudz gaismas tev ir, lai saprastu tās zīmes. 

79 Savos tālajos garīgās stostīšanās laikos jūs saņēmāt akmenī iegravētu Dievišķo Likumu, jo tas 

atbilda jūsu nelielajai attīstībai. Laiki pagāja, un šis Bauslība, kas bija kalta akmenī, Jēzū kļuva par cilvēku 

un runāja jums par mīlestību. Tagad jūs tiekat sagatavoti saņemt Manu mūžīgo Likumu caur Gara 

iedvesmu. Tur, jūsu sirdsapziņā, Es rakstīšu Savu Vārdu šajā laikā. 

80 Ak, pazemīgie bērniņi, kuriem zemes grāmatu studēšanas trūkuma dēļ ir bijusi dzīve, lai saņemtu 

Manu mīlestību un iemācītos izprast sava likteņa galīgo mērķi! 

81 Saņemiet Manu tēvišķo mīlestību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 137 
1 Mana gaisma un Mans spēks atklājas jūsu vidū. Mana Gara gaisma jau no paša sākuma ir 

izgaismojusi cilvēku ceļu. Katrs laikmets, katrs mūžs ir bijis liecinieks Manām atklāsmēm. Jūsu gars zina, 

ka Es esmu runājis ar to daudzās formās. Šī gaisma jums rāda ceļu, ko Mana žēlastība jums ir iezīmējusi, 

lai jūs pa to varētu sasniegt Manu Dievišķību, kur bija jūsu izcelsme. 

2 Cilvēkā ir gars. Gars ir dievišķā gaisma. Tāpēc es esmu jūsu garā katrā no jums. Ja šodien jūs 

nenovērtējat to, cik lieliski Es šobrīd izpaužu Sevi, tad rīt jūs to sapratīsiet. Te jums ir ceļš, kas ir tīrs no 

cilvēku negodīguma. Es negribu teikt, ka jūsu reliģijas ir sliktas. Es negribu jūs šķelt, jo, ja katrs patiesi 

pildīs to, ko viņam pavēl viņa reliģija, viņš atradīs pestīšanu. Vai tie visi nemāca jūs mīlēt Dievu un savu 

tuvāko? Bet es redzu, ka daudzos gadījumos jūs izmantojat pat patiesību, lai viens otru nepareizi nosodītu. 

3 Tas, ko Es jums mācu, ir mīlestība, jo no tās rodas tīrākās un cildenākās jūtas, visaugstākās 

iedvesmas. Jums trūkst mīlestības, tāpēc jūs staigājat tumsā. Kad Es gāzu elkus un atmetu rituālus, tas ir 

tādēļ, lai jūs skaidrāk ieraudzītu patiesības gaismu. Kā Skolotājs Es jums dodu Savas mācības. Viena no 

tām ir tā, ka pašlaik Es jums dodu Savas mācības caur cilvēkiem, un nav svarīgi, lai viņi būtu taisni un 

tīras sirds. Cik bieži, Manā skatījumā, balss nesējs, kuru es izmantoju, var būt grēcīgāks par tiem, kurus es 

mācu. Mans Spēks un Mana Gudrība iedvesmo viņu, lai no viņa mutes izplūst svētas, taisnas un šķīstas 

domas. Tāpēc, kad šie saprašanas orgāni sazinās ar savu Kungu, caur tiem atspoguļojas garīgā dzīve, un tie 

jums atklāj daudz no tā, kas ir ārpus jūsu dzīves. 

4 Jums nebija nepieciešams Mani redzēt vai pieskarties, lai noticētu, jo jūsu gars savā attīstībā bija 

sagatavots sajust Manu klātbūtni garīgā formā. 

5 Jūsu sirds ir pārsteigta, ka spēj uztvert noteiktas idejas. Iemesls tam ir tāds, ka tas nezina, kādu ceļu 

gars ir mērojis. Tāpat jūs pārsteidz šī laika bērnu agrīnā inteliģence, kuri uzdod jums jautājumus, kas 

pierāda, ka viņiem ir zināšanas, kuras viņi šajā garīgās dzīves posmā nav apguvuši. Tā ir gaisma, ko gars 

savācis savā garajā ceļojumā un kas atspoguļojas katrā eksistencē. Jūs Man jautājat: "Ja Tu Sevi atklāj ar 

tik lielu gudrību un ja mūsu gars ir sagatavots - kāpēc Tu mums nepastāsti visu, ko Tava pamācība mums 

vēl pasargā?" - Tas ir ļoti svarīgi, ko Es jums vēl esmu sagatavojis, bet Es nevaru jums to dot visu uzreiz, 

lai neradītu apjukumu jūsu garā vai prātā. 

6 Vienmēr jums teikšu: ja jūs nevēlaties, lai atklāsmes gaisma jūs aizturētu, jums ir neatlaidīgi 

jāturpina šis mīlestības ceļš pret savu Tēvu un saviem līdzcilvēkiem. 

7 Ejiet pa ceļu mēreniem un stingriem soļiem, nesteidzieties un nesteidzieties, jo jūs pakluptu un 

beigās pat nezinātu, kurā virzienā esat gājuši. 

8 Mācekļi, laiku pa laikam man jums jāsaka, ka jums nevajadzētu uzskatīt, ka mācība vienā 

pulcēšanās vietā ir labāka nekā citā, nedz arī vērtēt viena balss nesēja darbu kā labāku vai sliktāku 

salīdzinājumā ar to vai citu. Manas mācības jēga visiem ir viena, un atšķirība ir ārēja, tā ir virspusēja, tā ir 

runāšanas veidā. Es jums vienmēr teikšu, lai jūs meklējat Manu patiesību šī vārda garīgajā nozīmē. 

9 Cilvēce atrod ticību; Mans Darbs izplatīsies visā pasaulē. Es sākšu ar 144 000 iezīmēto, kuri 

cīnīsies ar paklausību, mīlestību un dedzību ticību un doktrīnu sadursmju laikā, un šīs cīņas vidū viņi būs 

kā saikne, kas pasaulei piedāvās nevis verdzības ķēdi, bet garīgās derības ķēdi, kas būs brīvības un 

brālības ķēde. Šie kareivji nebūs vieni, Mani garīgie gaismas pulki sekos viņiem un aizsargās viņus; viņi 

savos ceļos darīs brīnumus un tādējādi liecinās par Manu patiesību. 

10 Nesiet savu krustu ar pacietību un nodošanos līdz galam, un tad Mana žēlastība atbrīvos jūs no tā, 

kad jūs nonāksiet pie mājas vārtiem, ko Es jums apsolīju, kur jūs baudīsiet patiesu mieru. Tagad jūs esat 

svētceļnieki, jūs esat kareivji, cīnītāji, kas dzenas pēc ideāla, kas tiecas iekarot labāku tēvzemi. 

11 Bet jūs neesat vieni savā cīņā, cilvēks nekad nav bijis tāds, jo es vienmēr esmu viņam rādījis 

labāko ceļu. 

12 Ja kāds man jautātu, kā Tā Kunga ļaudis vadījās, pirms viņi zināja Bauslību, ko Mozus saņēma no 

Tā Kunga, es viņam atbildētu, ka es biju vadīts jau pirms tam. 

Mozus sūtīja uz pasauli lielas gaismas garus, patriarhus un praviešus, kuri nesa bauslību savas sirdsapziņas 

gaismā, lai ar saviem darbiem mācītu to visiem saviem tuvākajiem. 

13 Šie vīri godināja Mani ar savu dzīvi. Viņi nebija elku pielūdzēji, jo viņi jau zināja, ka ir garīgi; viņi 

izjuta mīlestību un žēlsirdību pret citiem, viņi zināja, kā uzņemt svešinieku savā lauku īpašumā, un savās 
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mājās viņi bija viesmīlīgi pret nogurušu ceļotāju. Viņi bija sagatavojuši visiem labu vārdu un gudru 

padomu. 

14 Taču ne visi cilvēki ir sapratuši, kā vadīties pēc sirdsapziņas balss, jo tam ir nepieciešams 

garīgums, bet miesas sajūtas to nesaprot. Tāpēc jūsu Tēvam bija nepieciešams dažādos veidos darīt Sevi 

zināmu cilvēkiem, lai izskaidrotu Bauslību un atklātu viņiem dievišķās mācības. 

15 Jūs, Mana tauta, kas dzirdat šo Vārdu trešajā laikmetā un kas joprojām saglabājat kaut ko no tās 

sēklas, ko Es jums uzticēju pagātnē, saprotiet, ka jums ir jāattīra sava sirds no egoisma un materiālisma, lai 

jūs varētu sasniegt laimīgo laiku, no kura jūs atkal ļausiet, lai jūsu dzīvi vada sirdsapziņas norādījumi, kā 

to darīja tie apgaismotie, piemēram, Ābrahāms, no kuriem cēlušies cilvēki, kas ir bijuši Manu atklāsmju 

glabātāji visos laikos. 

16 Es vēlos, lai tad, kad pienāks laiks, kad beigsies Mana izpausme tādā formā, kāda jums ir tagad, 

jūs būtu tik lielā mērā sagatavoti, ka ikviens gars no cilvēkiem, kas šeit veido šo tautu, būtu kā templis 

Man, ikviena sirds - kā svētnīca, ikviena māja - kā altāris, kā patriarhāls nams, viesmīlīgs un pilns 

labdarības. Cik dziļš tad būs tavs miers. Cik drosmīga tad būs jūsu sirds, lai izturētu visos pārbaudījumos. 

17 Tad maizi svētīšu ne tikai es, bet arī jūs, jo tad jūs būsiet iemācījušies to gatavot ar mīlestību, 

ticību un mieru. 

18 Garīgais spēks, ar ko Es esmu jūs apveltījis, nav nekas cits kā garīguma sēkla. Patiesībā, es jums 

saku: kas savā sirdī kopj šo sēklu un rūpējas par to ar patiesu mīlestību, tas nekļūs ne par sērgu upuri, ne 

par dabas stihiju izrāvienu upuri, ne arī materiālās vajadzības viņu nomāktu nomācošā veidā. 

19 Bet jums nav jāgaida, kad šīs dienas pienāks pār jums. Nē, cilvēki, ar savu garīgo pilnveidošanos 

jūs būsiet starp tiem, kuri ar savu lūgšanu saņem Tēva piedošanu un kuri saprot, uz ko spējīgs gars, kad tas 

spēj pacelties virs materializētās un netīrās dzīves dubļiem, putekļiem un netīrības. 

20 Neaizmirstiet, ak, mācekļi, ka spiritualizācija nevar pieļaut nekāda veida fanātismu, elkdievību vai 

aizspriedumus, jo tad tā vairs nebūtu spiritualizācija. 

21 Tam, kurš savā sirdī nes sirsnību un cenšas Mani godāt ar savas dzīves darbiem, nav vajadzīgi ārēji 

kulti, lai sajustu, ka viņš ir izpildījis sava Tēva un Kunga likumus. No otras puses, ikviens, kurš savā sirdī 

nēsā nemieru, ko viņam liek izjust sirdsapziņa, dedzīgi tiecas pēc ārējiem kultiem un rituāliem, maldīgi 

domādams, ka ar to palīdzību viņš var samierināties ar savu Radītāju. 

22 Esi vienkāršs kā ziedi un bez viltus kā putni, esi caurspīdīgs kā gaiss un dzidrs kā tīrs ūdens, tad tu 

būsi sasniedzis tīrību un pacēlumu, kas ļaus tev apjaust visu dzīves patiesību. 

23 Tie, kas apgalvo, ka Mana Mācība apdraud cilvēces materiālo attīstību, pieļauj smagu kļūdu, jo 

tad, kad Es, Augstākais Skolotājs, garam rādu ceļu uz tā labošanu, Es runāju arī uz intelektu, saprātu un 

pat uz maņām. Mana Mācība ne tikai iedvesmo un pamāca jūs garīgajā dzīvē, bet arī ienes gaismu ikvienā 

zinātnē un visos cilvēku ceļos, jo Mana Mācība neaprobežojas tikai ar dvēseļu ievirzīšanu ceļā uz mājām, 

kas ir ārpus šīs eksistences, tā sasniedz arī cilvēka sirdi, lai iedvesmotu to dzīvot laipnu, cienīgu un 

noderīgu dzīvi uz šīs zemes. 

24 Ja Otrajā Laikā Es jums teicu, ka Mana valstība nav no šīs pasaules, tad tagad Es jums saku, ka arī 

jūsu valstība nav no šīs pasaules, jo, kā jūs jau zināt, šī zemes mājvieta cilvēkam ir tikai uz laiku. 

25 Es mācu jums patieso dzīvi, kas nekad nav balstīta uz materiālismu. Tāpēc zemes kungi atkal 

sacelsies pret Manu Mācību. Es nāku pie jums ar Savu mūžīgo mācību, ar Savu mūžīgi pastāvošo mācību, 

kas runā par mīlestību, patiesību un taisnīgumu. Tomēr tas netiks saprasts uzreiz. Pasaule atkal Mani 

nosodīs, šī cilvēce atkal uzliks krustu uz Maniem pleciem. Bet Es jau zinu, ka Manai mācībai ir jāiziet 

cauri visām šīm naidīgajām situācijām, lai tā tiktu atzīta un iemīlēta. Es zinu, ka Mani neatlaidīgākie 

vajātāji būs Mani uzticīgākie un pašaizliedzīgākie sējēji, jo Es viņiem došu ļoti lieliskus pierādījumus 

Savai Patiesībai. 

26 Nikodēms, priesteru princis Otrajā Laikā - tas, kurš meklēja Jēzu, lai runātu ar Viņu par augstas 

gudrības jautājumiem ─ šajā laikā atkal parādīsies, lai saprastu Manu Darbu un pievērstos Viņam. 

27 Sauls, vēlāk saukts par Pāvilu, kurš kļuva par vienu no Maniem lielākajiem apustuļiem pēc tam, 

kad bija Mani nežēlīgi vajāja, atkal parādīsies Manā Ceļā, un visur parādīsies Mani jaunie mācekļi, vieni 

dedzīgi, citi pašaizliedzīgi. Tagadnei ir liela nozīme. Laiks, par kuru es jums runāju, ir tuvu. 
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28 Vai šis ideju karš, šīs cīņas, kuru liecinieki jūs tagad esat, un šie notikumi, kuru aculiecinieki esat 

ik dienas, nerunā jums par kaut ko, kas tuvojas, vai tie nerada jums aizdomas, ka jūsu laikmets tuvojas 

beigām un ka jauna ēra sāk izplatīt savu gaismu? 

29 Es tikai vēlos, lai jūs, Mana Vārda liecinieki šajā laikā, paliktu nelokāmi pārbaudījumu brīžos, kas 

būs pirms Mana Likuma, Manas Valstības iedibināšanas jūsu vidū. Tad Es būšu kā viesulis, kura 

varmācības ietekmē zemei un jūrām, kurās šī cilvēce dzīvo un kustas, ir jāpaceļas un jāsāk kustēties savos 

dzīlēs, lai tās izdzītu no sevis visu, ko tās sevī glabā no netīrības. 

30 Nebaidieties, kad šie notikumi notiek. Saprotiet, ka ir pienācis laikmeta beigu sākums un tuvojas 

miera laikmeta sākums. 

31 Ļaunums, netaisnība, augstprātība, augstprātība, verdzība, neziņa, neziņa, zemes vardarbība 

izzudīs, lai atbrīvotu vietu mīlestības, gaismas un miera valstības izveidošanai starp cilvēkiem. Tad jums 

nevajadzētu izmist, jums nevajadzētu nodzēst savu lukturi, pat ja jums šķiet, ka pārbaudījums ir ļoti smags 

un ka tasīte, kas jums jādzer, ir ļoti rūgta. Gluži otrādi, jums ir jāaizdedzina un jāiededzina cerības liesma, 

kā to dara kareivis kaujas laikā, kad viņš jūt, ka ir tuvu ienaidnieka uzveikšanai un ka uzvara jau ir 

sasniedzama. 

32 Kad jūs redzat, ka jūs ieskauj naidīgi noskaņoti ļaudis, kuru mēles izplata pret jums indi un kuru 

acis met pret jums naida liesmas, nešaubieties par Maniem apsolījumiem. Šajos brīžos Es liksim jums 

sajust Manu nomierinošo klātbūtni un ļausim jums atkal dzirdēt Manu mīlošo balsi, kas jums saka: "Es 

esmu ar jums." 

33 Jūs bieži pieredzēsiet, kā starp šiem ļaužu pūļiem parādīsies sirds, kas jūs sapratīs un kas jums būs 

kā vairogs. Bet jūs to sasniegsiet tikai tad, ja uzticēsieties un ticēsiet Man. 

34 Atcerieties Daniēlu, šo uzticīgo pravieti, kurš Babilonijā tik pārliecinoši aizstāvēja vienīgi Dieva 

patiesību un kuru Es izglābju no viņa ienaidniekiem. 

35 Pirms sākas cīņa, vēlreiz aplaistiet sēklu, ko Mūžīgais sējis cilvēku garā. Ļaujiet ar mana 

taisnīguma sirpi nopļaut nezāles un uzart laukus, lai tie būtu piemēroti mīlestības mācības kultivēšanai. 

36 Cilvēkiem, kas ir pieķērušies zemes labumiem, ir jāļauj vēl dažus mirkļus, lai viņu vilšanās būtu 

pilnīga un viņi pārliecinātos, ka miesas zelts, vara, tituli un baudas nekad nedos dvēselei mieru un 

labklājību. 

37 Tuvojas stunda, kad visas cilvēces darbi tiks tiesāti sirdsapziņas gaismā. Tad zinātnieki, teologi, 

zinātnieki, valdnieki, bagātnieki un tiesneši jautās sev, kādus garīgos, morālos vai materiālos augļus viņi ir 

novākuši. Tad, kad viņi redzēs, cik niecīga ir viņu raža, daudzi atgriezīsies pie Manis, sapratuši, ka, 

neraugoties uz godību, kas viņiem bija uz zemes, viņiem trūka kaut kā, kas aizpildītu tukšumu, kurā bija 

iekritusi viņu dvēsele, kas var baroties tikai no Garīgās Dzīves augļiem. 

38 Šīm dvēselēm Es jau esmu sagatavojis oāzi tuksneša vidū, jo Es zinu, ka savas eksistences laikā tās 

ir klauvējušas no durvīm pie durvīm un mērojušas ceļu pēc ceļa, dažas patiesības meklējumos, citas - 

spēka un vēl citas - laimes meklējumos. Bet ceļa beigās, ko viņi ir mērojuši uz zemes, viņi ir bijuši tuvu 

tam, lai visu noliegtu; tad Es izstiepšu pret viņiem Savas rokas, lai ļautu viņiem atpūsties uz Manām 

krūtīm. Es viņus mierināšu un rādīšu viņiem, kurš ir īstais ceļš, lai viņi tajā atrastu laukus, kur sēt auglīgu 

savas pieredzes sēklu. 

39 Oāze ir garīga, un pa visiem tuksneša ceļiem to sasniegs visu rasu cilvēki - vieni noguruši, citi pilni 

brūču, sirmi un sviedru pārlieti, un daudzi jau ar tukšu ceļojuma somu, kaunēdamies par uzsāktās cīņas 

neauglību. Tur viņi dzirdēs Manu balsi un, atpazinuši to pašu, sauks: "Tas ir Kungs." Un šajā teikumā viņi 

atspoguļos pazemību, ar kādu viņi beidzot meklēs Mani. Jo viņiem visiem būs jānāk ar savām kājām, bez 

ratiem, jo ar tiem viņi nevarētu šķērsot tuksnesi, un bez kamieļiem, jo tie jau gāja bojā no slāpēm garajā 

ceļā. 

40 Bet šī bezgalīgās svētlaimes, izlīgšanas un pazemības stunda būs arī dievišķas piedošanas stunda 

"blēdīgajiem dēliem", kuri beidzot atgriezās Tēva namā, ilgojoties pēc mīlošajām rokām Tā, kas tiem 

dāvājis dzīvību un mantojumu. 

41 Pieņemiet šodien Manu mīlestības, piedošanas un taisnīguma Vārdu un parādiet Man savu sirdi. 

Nemēģiniet slēpt savus pārkāpumus, jo Es visu zinu. Jūs esat apsolījuši mīlēt viens otru, bet es joprojām 

gaidu jūsu piepildījumu. Es jums esmu uzticējis kopt vienu koku, bet jūs Man piedāvājat dažādus augļus. 
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Es esmu sagatavojis jūs pazemīgus, uzticīgus un paklausīgus, lai kalpotu saviem līdzcilvēkiem, bet jūsu 

darbos Es neatrodu šo sēklu. 

42 Dēls nepiekāpjas vecākiem, sieva dumpojas pret vīru, brāļi un māsas noliedz viens otru, visi izdara 

darbus, kas atklāj lepnumu un iedomību, visi jūtas pārāki, bet Es turpinu mācīt visiem cilvēkiem tikai 

mīlestību un mieru. 

43 Tautas ir noslēgušas mieru, bet viņu vārdi neliecina ne par mīlestību, ne par labiem nodomiem. Aiz 

šī šķietamā miera slēpjas aizvainojums, vēlme atriebties un gaidot karu. Kur ir tas, kurš prot piedot, kurš ir 

atstājis savu lietu Man, lai es spriestu? 

44 Cilvēka sirds ir nocietinājusies, un to nesatricina bērnu sāpes, sieviešu ciešanas un jauniešu un 

vīriešu traģiskais liktenis, kuri bez žēlastības tika iedzīti karā. Bet viņu vidū ir bijuši tādi, kas Mani mīl un 

kas jūt mīlestību pret saviem līdzcilvēkiem, tādi, kas prot lūgt un dara žēlsirdības darbus. Apmeklējums 

šīm tautām ir bijis ļoti smags, viņu augstprātība ir sodīta, tās pašas iznīcina savu bagātību. Tikai sāpes 

viņus salieks un atvedīs pie prāta. Es esmu bijis ļoti tuvu katrai dvēselei, lai stiprinātu tās pārbaudījumā, un 

tie, kas bija sagatavojušies, ir sajutuši Manu Klātbūtni. 

45 Kara sekas ir skārušas visu pasauli un sējušas postījumus. No mazām mājām līdz pat lielām 

nācijām, kas nav bijušas modras, tās visas ir iekļuvušas tās tīklos un nezina, kā atbrīvoties no šī jūga. 

46 Es jums esmu mācījis, Es jums esmu devis miera noslēpumu: Mīliet Mani, mīliet cits citu, 

iedvesmojiet sevi Manī, pildiet savus pienākumus, pakļaujieties savam liktenim, un jums būs miers un 

svētības. 

47 Es esmu saņēmis to cilvēku prieka dziesmu, kuri pēc kaujas ir atgriezušies savās mājās, savā 

dzimtenē. Bet es saņemu arī to māšu sāpes, kuras neredzēja dēla atgriešanos, to bērnu sāpes, kuri vairs 

neredzēja tēvu, un to sieviešu sāpes, kuras ir kļuvušas par atraitnēm. Visus tos es svētīju. Ļaujiet Izraēlai 

izrādīt līdzdalību savā līdzjūtībā pret šīm tautām. Un šo lūgšanu, ko jūs esat sūtījuši par mieru pasaulē, jūs 

arī turpmāk nesiet un dariet to par aizsardzības dziesmu visām tautām. 

48 Jūs, dvēseles, kas esat atstājušas savus ķermeņus uz zemes, - sasniedziet apgaismību. Es tevi esmu 

ieņemusi. Uzticieties Man, un jūs tiksiet vadīti uz patiesu dzīvi. Jūs neesat miruši, jo dvēselei piemīt 

mūžīgā dzīvība. Es aicinu jūs uz patiesu mieru un taisnību. Jo es esmu dzīvība, un es jums piedāvāju 

mūžīgās dzīvības maizi. Bet Es redzu jūs izsalkušus, jo jūs neesat sapratuši, ka būtība ir apslēpta Mana 

Vārda dziļumos. Ja uz to raugāties tikai virspusēji, jūs nevarat sevi ar to pabarot. Tajā ir Mana mīlestība, tā 

dievišķā būtība, kas ir dzīvība, prieks un miers garam. 

49 Kamēr jūs nestudējat Manu Vārdu, šajā un citās tautās ir daudz cilvēku, kas gaida Labo Vēsti, lai 

izpildītu Manus rīkojumus. Bet pienāks diena, kad jūsu vidū celsies labie apustuļi, lai dotos cauri zemēm 

un tautām, sludinot Manu mācību. Un Es runāšu caur viņu saprašanas orgānu, kā Es runāju ar tiem, kas 

Man sekoja Otrajā Laikā. Lai ikviens, kas šādi strādā, ir pilns drosmes un paļāvības uz Mani. 

50 Kad sastopaties ar šķēršļiem, rīkojieties kā Mozus: pavēlēiet elementiem pildīt jūsu pavēli, un tie 

labprāt paklausīs. 

51 Ja vēlaties redzēt brīnumus, sagatavojieties, bet negaidiet, ka visi jums noticēs. Es jums esmu 

teicis, ka šajā laikā ne visi ticēs Manam Vārdam. Tad atstājiet šo jautājumu Man un ejiet tālāk. Viņi Mani 

atpazīs, kad būs garā. 

52 Jūs cieniet idejas un jūtas, bet runājiet, kā Es esmu jums mācījis, ar šo vārdu, kas nesāpina, un 

noņemiet plīvurus, kas aizsedz Manu gaismu no dvēselēm. 

53 Katra gara atmodas laiks ir iezīmēts. Es jums apsolu, ka ikviens, kas gatavojas, ieraudzīs Mani visā 

Manā godībā. 

54 Lūdziet, un jums tas tiks dots. Visu, ko vēlaties mīlestībā pret saviem līdzcilvēkiem, lūdziet no 

Manis. Lūdzieties, apvienojiet savu lūgumu ar trūcīgo lūgumu, un Es jums piešķiršu to, ko lūdzat. 

55 Mana Vārda gaisma būs baltas drēbes, kas pārklās jūs visus. 

56 No mīlestības pret jums Es esmu nācis mākonī, garīgā simbola, lai atklātu Sevi jūsu garam. Bet 

vispirms šim gaišajam mākonim bija jānolaižas uz balss nesēja prāta orgāniem, lai sagatavotos tam laikam, 

kad jūs zināsiet, kā tieši sarunāties ar Mani, un tas būs jūsu gars, uz kura mākonis nolaidīsies un 

apmetīsies. 

57 Es izvēlējos mākoni kā simbolu, lai tas iemiesotu Manu atnākšanu uz pasauli Trešajā Laikā. 
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58 Vai mākonis nav vēstnesis, kas iet pāri kalniem, ielejām un pilsētām? Vai tā nav tā, kas ar savu 

lietu padara laukus auglīgus un dod labvēlīgu ēnu? Vai viņa nerada zibeni, kas vēsta par vētru, un 

dzirkstošu staru, kas satricina? Tāpēc Es izvēlējos mākoni kā simbolu, tāpēc Mani apustuļi saprata Manas 

Klātbūtnes nozīmi "mākonī", kad viņi redzēja Mani garā pēdējo reizi, un Roka Rojass šajā Trešajā Laikā, 

kad Es liku viņam ieraudzīt simbolu, kas bija Manas jaunās atnākšanas zīme. 

59 Kopš tā laika maiga ēna ir ieskaujusi cilvēkus, kas pamazām ir pulcējušies ap Manu manifestāciju. 

Mans Vārds ir bijis auglīgs lietus uz izžuvušajiem garīguma laukiem, un stars, kas katrā izpausmē nolaižas 

uz cilvēka sapratnes orgāniem, ir pārrāvis jūsu grēka un nezināšanas tumsu, licis jums trīcēt visās jūsu 

dzīslās un atmodinājis jūsu garu. Cik briesmīga daudziem no jums ir bijusi vētra, kas izcēlās jūsu dvēselē, 

dzirdot Manu Dievišķo Vārdu! 

60 Kādu majestātiskumu un kādu apbrīnu raisošu skaistumu jūs esat pieredzējuši tajā gaismas vētrā, 

kas izplūst no Mana Vārda tā parādīšanās brīžos! Apbrīnas, bijības un drebēšanas pārņemti, ļaužu pūļi 

klusē un ļauj, lai mīlestības, taisnīguma un gudrības vētra viņus apbūra un attīra. 

61 Ak, mīļotā tauta, ko Es esmu nosaucis par Izraēlu, jo Es jūs daru par Manas vēsts un atklāsmju 

glabātājiem, - kad jūs iemācīsieties pareizi nodot un interpretēt Manu Vārdu? 

62 Savu solījumu atgriezties, ko es devu Otrajā laikmetā, es esmu turējis. Apustuļi Betānijā redzēja 

Mani kāpjam no zemes bezgalībā, un jūs esat redzējuši Mani atgriežamies no bezgalības jūsu sirdīs. Vai 

jūs neredzat tajā līdzību ar mākoņiem, kas paceļas no jūras un dodas augšup, lai izlietu savu labvēlīgo lietu 

uz citām vietām, kur izslāpušie lauki to pieprasa? 

63 Jūsu sāpes Mani ir piesaistījušas, Mans Gars ir sajutis, ka jūsu sāpes Mani lūdz, un Es esmu 

steidzies mīlestības un taisnīguma mākonī, lai apbērtu cilvēkus ar Savu žēlastību. 

64 Ne visas tautas Mani piesauc, un ir ļoti maz siržu, kas Mani gaida. Garīgais mākonis nāks un kā 

miera apmetnis aizsargās tautas, kas to lūdz un gaida. Visus tos, kas cenšas remdēt dvēseles slāpes ar 

pasaules baudām, mākonis pārsteigs ar sava zibens spožumu, un vētras pērkons piepildīs viņus ar bailēm, 

jo tad viņi atcerēsies, ka pastāv Dievišķais Taisnīgums un ka katrs cilvēks ir gara nesējs, kuram jāatbild 

Dievam par visiem saviem darbiem. 

65 Mīlestības, gaismas, žēlsirdības un taisnīguma mākonis ir arī milzīgs garu leģions, Mani kalpi, 

gaismas gari, kas dzīvo, lai piepildītu Manus mērķus un vairotos Visumā, veicot savu uzdevumu mīlēt 

vienam otru pilnīgā harmonijā. Jo tas Dievišķais Bauslis, tas Augstākais Princips, ko Es atklāju pasaulei 

Otrajā Laikā, nebija domāts tikai cilvēkiem - šis maksimums ir Likums, kas pārvalda visus esošos garus. 

66 Mīļie ļaudis: Uz šī gaismas mākoņa, kas ir garīgais lielais mīlestības un brālības spēks starp visām 

pasaulēm, Es ar Savu staru nāku šajā Trešajā Laikā, nesot jums jaunu gudrības vēsti, bezgalīgu 

mierinājumu jūsu sāpēm un gaismu, kas kalpos kā ceļvedis, lai atrastu aizmirsto ceļu, un, kad to būsiet 

atklājuši, jūs varētu nākt pie Manis - soli pa solim, no nopelna pie nopelna, apzināti un nelokāmi, tiecoties 

pēc savas garīgās pilnības. 

Mans miers lai ir ar jums! 



U 138 

144 

Instrukcija 138 
1 Mīļotie mācekļi, katrs mirklis jūsu dzīvē ir solis, kas jūs tuvina jūsu Tēvam. Lēnām, soli pa solim, 

jūs ejat ceļu, kas ved uz gaismas valstību. 

2 Pamazām tuvojas laiks, kad tu sapratīsi, kā dot garīgajam to, kas tam pienākas, un pasaulei to, kas 

tai pienākas, patiesas lūgšanas laiks, Dieva pielūgsmes laiks bez fanātisma, kad tu pratīsi lūgties pirms 

katra darba, kad tu sargāsi, kas tev uzticēts. 

3 Kā gan cilvēks varēs apmaldīties, ja viņš lūgšanā lūgs savu Tēvu, pirms viņš dara Viņa gribu? 

Cilvēks, kurš prot lūgties, dzīvo vienotībā ar Dievu, apzinās to labumu vērtību, ko saņem no sava Tēva, un 

tajā pašā laikā viņš saprot to pārbaudījumu nozīmi vai mērķi, kurus viņš izcieš. 

4 Cilvēks, kurš lūdz Dievu, ir garīgi apveltīts cilvēks, kuram nav tumša apsēja acu priekšā un kurš 

spēj atklāt sevī un ārpus sevis nezināmas pasaules, nezināmus dzīves aspektus, atziņas un patiesības, kas 

ieskauj cilvēka dzīvi, viņam pašam to neapzinoties. 

5 Tie, kam izdodas atklāt šo ceļu, nevar apstāties, jo viņu maņas ir pamodušās un garīgās spējas 

kļuvušas jūtīgas. Šodien viņi dzird dabas balsis, rīt viņi spēs uztvert garīgās valstības vēstījumus, vēlāk 

viņi dzirdēs sava Kunga balsi savienojumā no gara uz garu, kas ir Tēva un Viņa bērnu mīlestības auglis. 

6 Ļaudis, neapskādējiet šos balss nesējus, caur kuriem Es daru Sevi zināmu, jo, ja jūs nopietni 

sagatavosieties gan fiziski, gan garīgi, jūs viņus pārspēsiet pēc šīs manifestācijas beigām. 

7 Brīnumu, pārbaudījumu un neparastu notikumu laiks ir pašreizējais laiks, kas paredzēts šai tautai, 

Manas atklāsmes lieciniekiem šajā trešajā laikmetā. 

8 Es vēl neesmu teicis Savu pēdējo vārdu, tas ir, devis Savas pēdējās mācības, kurās Es jums vēl 

atklāju daudzus noslēpumus. Bet Mana griba un Mani dekrēti ir ierakstīti visas šīs tautas sirdsapziņā, lai 

viņi pilnībā zinātu, kā beigsies Mana parādīšanās. 

9 Jums jāsaprot, ka Es esmu jums iemācījis visu, kas jums jāzina, lai jūs varētu ieiet pasaulē un 

mājās, kas jūs gaida. Jo, tāpat kā jūsu dvēselei bija jāsagatavojas iepriekšējā sfērā, kurā tā dzīvoja, lai 

iemiesotos un dzīvotu uz zemes, tāpat tai ir jāsagatavojas, lai atgrieztos aizsaulē, kuru tā ir atstājusi, pat ja 

tā dodas uz mājām, kas ir augstākas mīlestībā, šķīstībā un gudrībā. 

10 Nešaubieties par Manu Vārdu. Pirmajā Laikā Es piepildīju Savu apsolījumu atbrīvot Izraēlu no 

Ēģiptes verdzības, kas nozīmēja elkdievību un tumsu, un aizvest jūs uz Kanaānu, brīvības un dzīvā Dieva 

pielūgsmes zemi. Tur jums tika pasludināta Mana nākšana kā cilvēkam, un pravietojums vārds vārdā 

piepildījās Kristū. Es, tas Skolotājs, kas mājoja Jēzū un mīlēja jūs Viņā, apsolīju pasaulei, ka runāšu ar to 

citā laikā un atklāsim Sevi garā. Un šeit ir Mana apsolījuma piepildījums. 

11 Šodien Es jums pasludinu, ka Es jūsu garam esmu rezervējis brīnišķīgus reģionus, mājvietas, 

garīgās mājas, kur jūs varat atrast patiesu brīvību mīlēt, darīt labu un izplatīt Manu gaismu. Vai jūs varat 

par to šaubīties pēc tam, kad Es esmu izpildījis Savus iepriekš jums dotos apsolījumus? 

12 Ziniet, ka lielie gari mūžīgi darbojas Manā darbā. Elija, kuram ir lemts pasludināt Skolotāja 

atnākšanu saviem mācekļiem, ir gaisma, kas izlaužas cauri dvēselēm un nāk pie tiem, kuri ir novirzījušies 

no ceļa, pie tiem, kuri guļ vai kuru ticība Garīgajai dzīvei ir mirusi, lai apvītu tos mīlestības ugunī , kas no 

viņa izstaro ticību, ļaunuma izskaušanu un šķīstīšanu. Viņa balss skan visās tautās, Viņa attīrošā uguns 

virzās uz priekšu un iznīcina ražu. Taisnība, ka šķīstīšana atstāj sāpju pēdas, bet drīz vien nāk dievišķais 

mierinājums, kas iemiesojas Marijā, kura ielej savu dziedinošo balzāmu katrā raudošā sirdī, katrā sāpju 

nomocītajā būtnē. 

13 Es nāksim un pārmeklēsim sirdi pēc sirds, lai liktu cilvēkiem sadzirdēt Manu dievišķo aicinājumu, 

sakot viņiem tikai: "Sekojiet Man!" 

14 Es jūs mierinu jūsu pārbaudījumos un saku jums: Kad kauss tavā mutē ir ļoti rūgts, tev jāsaka 

savam Tēvam, kas mīt debesīs, kā to darīja Jēzus Ģetzemanes dārzā: "Tēvs, ja Tev ir iespējams atņemt no 

Manis šo kausu, tad dari to, bet pāri visam lai notiek Tava griba, nevis mana." 

15 Ja jūs tā lūgsieties un lūgsieties, es aizturēšu eņģeli, kas tuvojas, lai pasniegtu jums pārbaudījumu 

biķeri. Bet, ja tā ir Dievišķā griba, lai jūs to dzertu, Es būšu ar jums, lai dotu jums spēku izturēt šo 

pārbaudījumu kā uzvarētājiem. Neaizmirstiet, ka par to, kurš cieš un svētī Mani, daudzi tiek lutināti. Tagad 

jūs sapratīsiet, kāpēc tie, kas ir brīvi no grēka, nes sevī sāpes, jo viņi ir cienīgi palīdzēt nomazgāt savu 

līdzcilvēku traipus. 
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16 Tā nebija Mana vēlēšanās, lai cilvēks ciestu sāpes uz zemes. Bet, tā kā viņi tā gribēja, no pirmā 

cilvēka līdz pat šim laikam, nesiet savu nastu ar pacietību un mīlestību un pazemīgi nesiet Man savas 

ciešanas. Jūsu sāpes būs auglīgas gan jums, gan dažiem jūsu līdzcilvēkiem. 

17 Cik daudz šīs pasaules cilvēki ir cietuši veltīgi! Cik daudz viņi ir raudājuši, nesaņēmuši atlīdzību 

un nesaņēmuši sēklu! Savukārt tie, kas zināja, kā pacietīgi nest savu krustu, - kad pienāca pēdējais brīdis 

un viņiem šķita, ka viņi atrodas bezdibenī, - ir atvēruši sava gara acis un ieraudzījuši sevi stāvam kalna 

virsotnē. 

18 Ne jau jūsu brālības karos izlietās asinis izglābs cilvēci. Drīzāk jūsu mīlestības un žēlsirdības pilnā 

lūgšana un jūsu tikumi padarīs jūsu līdzcilvēkus cienīgus sajust Manu mieru. 

19 Nesludiniet skaļi, ka šis miers, ko noslēgušas tautas, ir īstais miers. Vērojiet un lūdzieties, lai miers 

celtos uz garīgas un cilvēciskas mīlestības, nevis uz terora vai nāves draudu pamata. 

20 Cilvēka radītais viltus miers ir kā uz jūras putekļainajām smiltīm uzcelta pils, kas drīz vien 

sabruks, kad vētraini viļņi to pārskalos. 

21 Es, miera Gars, piedāvāju to cilvēkiem un caur sirdsapziņu sacīju: Lūk, es esmu, mīliet cits citu, un 

jūs tiksiet glābti. 

22 Cilvēki vēlas turpināt dzīvot bērnībā, viņi nevēlas pieaugt, jo, nodzīvojuši tik ilgi uz zemes un 

aplaistījuši to ar savām asinīm un asarām, viņi joprojām nav sapratuši, kā gūt pieredzes augļus, tādēļ viņi 

joprojām nezina, ko nozīmē garīgais miers. Viņu sirdis ir nocietinājušās, un tāpēc viņu viscēlākais jūts, kas 

ir labdarība, tajās neatskan. Tāpēc ciešanu kauss ir jūtams katrā no Maniem bērniem. 

23 Visas cilvēku radītās sāpes sapulcēsies vienā kausā, ko izdzers vainīgie. Tādējādi viņu nomāktie 

prāti pamodīsies. Tad jūs redzēsiet, kā cienījami un ietekmīgi vīri neparedzētu notikumu priekšā pamet 

savus amatus vai savus ļaudis, lai slēptu sevi ar nožēlas plosītu dvēseli. Citi jutīs, ka viņu saprāts un runas 

spējas ir sajauktas. 

24 Ko jūs sakāt par to visu, cilvēki? Vai jūs jau jūtaties gatavi meklēt cilvēkus, kuri ir pazaudējuši 

sevi savas dzīves līkločos? 

25 padomājiet, cik īsā laikā tautas sagatavo karu un no jebkura cilvēka izveido kareivi, kamēr Es jūs 

kopš 1866. gada esmu gatavojis kļūt par šīs Lietas kareivjiem, un tomēr Es neredzu nevienu no Saviem 

bērniem pilnībā sagatavotu. 

26 Šī reize atšķiras no pirmās un otrās. Šodien jūs dzīvojat redzamo un neredzamo stihiju radītā 

haosā. Bēdas tam, kas nav nomodā, jo viņš tiks sakauts, un tam, kas ir aprīkots, ir jācīnās! 

27 Tūkstošiem neredzamu acu tevi vēro; dažas no tām tevi uzglūn no aizmugures, lai nolaupītu, citas - 

lai aizsargātu tevi. 

28 Šķelšanās aug un izplatās starp cilvēkiem un tautām, iekļūstot sirdīs un ģimenēs. 

29 Morāle deģenerējas, un vīrieši, sievietes un bērni pierod pie izvirtības. 

30 Visu šo negodu priekšā neaizsedziet acis un neaizbāžiet ausis, jo, ja jūsu sirds būs nomākta, tā 

nebūs līdzcietīga, lai dāvātu mīlestību un izrādītu žēlastību, tādējādi liecinot par Manu Darbu starp 

līdzcilvēkiem. 

31 Man, protams, viss ir jāredz, jo es tevi mīlu, bet pēc tam, kad es būšu tevi tiesājis, es tevi glābsim. 

32 Tuvojas vislielākā rūgtuma laiki. Jo tad es jūs sagatavoju, lai jūs neteiktu, ka Skolotājs nav runājis 

ar jums pravietiski. Ja būsiet sagatavojies šim laikam, jūs labi pārdzīvosiet ikvienu situāciju. 

33 Es nodibināšu mieru starp cilvēkiem caur Saviem vēstnešiem. Kā jūs iedibināsiet mieru pasaulē, 

balstoties uz naidu, varas tieksmi un bailēm? Bet pirms tam ugunsgrēks sadegs, ūdeņi nomazgās un sniegs 

attīrīs. 

34 Mācekļi, esiet stipri, lai jūs varētu pretoties cilvēku neticībai, lai vajāšanas, apmelojumi un 

uzbrukumi nepadarītu jūs nomāktus. Mans vārds liks drebēt cilvēku garam. Teologs jutīsies spiests 

apšaubīt savu zinātni, filozofs izjautās savus lielākos skolotājus, un ikviena sekta vai reliģiskā kopiena būs 

dziļi satriekta Manu jauno atklāsmju priekšā. Tad sāksies ideju cīņa, jo, kamēr vieni atmodīsies patiesībai, 

citi vēlēsies saglabāt savu fanātismu un tradīcijas, un viņi cīnīsies cits pret citu. Šīs cīņas vidū Manu bērnu 

balss būs dzirdama un sacīs kaislīgi uzbudinātajām masām: Nepadariet dzīves augļus par strīdus kaulu. 

35 Tagad jūs vēl jūtaties mazi un vāji, bet rīt jūs būsiet stipri un mīlēsiet Mani patiesībā, jo Es jums 

atklāsim to, ko teologi nespēs atklāt, un jūs sapratīsiet to, ko mācītie nespēs saprast. Bet ne tāpēc, ka jūs 
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esat lielāki vai mīļāki par citiem, bet gan tāpēc, ka kopš Pirmās ēras jūs zināt, kā atvērt savu sirdi kā telti, 

kurā Es esmu ievietojis Bauslību, Gudrību un Atklāsmi visos laikos. 

36 Pirmajā laikmetā jūs zinājāt simbolus: tabernākuli jeb svētnīcu, kurā atradās derības šķirsts, kurā 

bija Bauslības plāksnes. Kad šie simboli bija izpildījuši savu uzdevumu, Mana Griba lika tiem pazust no 

zemes; tie tika izņemti no cilvēku redzesloka, lai pasaule neiekristu elkdievībā, bet šo mācību nozīme jeb 

būtība palika ierakstīta Manu kalpu sirdsapziņā. Otrajā laikmetā, pēc tam, kad Kristus upuris bija pabeigts, 

Es liku pazust lielākajam kristietības simbolam - krustam, ērkšķu vainagam, kausam un visam, kas varēja 

kļūt par fanātiskas pielūgsmes objektu no cilvēces puses. 

37 Šajā Trešajā Laikā Es esmu parādījies jūsu gara mājoklī, lai tur derības šķirstā noglabātu Savas 

jaunās atklāsmes. 

38 Tajā laikā jūs atnācāt pie Tēva kā "blēdīgi dēli", un Es jums teicu: Lūk, jūsu prombūtnes laikā jūsu 

jaunākie brāļi un māsas izklīda, un Es paliku viens pats Savā istabā un pie sava galda. Un cilvēki savā 

nepateicībā ir sašķēlušies, un daudzi ir nolieguši savu Tēvu. Bet šodien Es jums atdodu atpakaļ jūsu 

bagātību, Es jūs baroju, lai jūs varētu doties meklēt tos, kas aiz jums apmaldījušies, un jūs viņus ievedīsiet 

Manā klātbūtnē. Tad jums būs miers. 

39 Es nevainoju jūsu materiālo būtību par brālīgo karu, kas ir uzkurinājis cilvēci, nedz arī par 

nesaskaņām, kas joprojām valda starp Izraēlas tautu. Uz jūsu garu Es vēršos, jo uz to gulstas nesaskaņas 

un šķelšanās, kas šīs tautas ciltīm ir piemeklējušas viņu klēpī kopš tās dienas, kad Jēkaba bērni piepildīja 

tēva sirdi ar sāpēm, kad tie viņam teica, ka savvaļas zvēri tuksnesī ir apēduši Jāzepu, lai gan viņi viņu bija 

pārdevuši tirgotājiem. 

40 Kopš tā laika šī ļaunā sēkla ir dīgusi šīs tautas sirdī, bet šodien tai ir jauns laiks, lai godinātu savu 

Kungu, pildot likumu mīlēt savus līdzcilvēkus neatkarīgi no rases vai valodas un būt par glābiņu un 

svētību visām zemes tautām. 

41 Vārdu "Israēls" jums ir devis jūsu Tēvs, bet tas ir garīgs vārds. Es jums esmu devis lielas atklāsmes 

un devis jums spēku, lai jūs nejustos necienīgi, kad Es jūs tā sauktu. 

42 Es meklēju jūsu garu, kā to esmu darījis visos laikos. 

43 Mana Doktrīna parāda jums perfektu, garīgu un tīru cieņu pret Tēvu, jo cilvēces gars, pats to 

neapzinoties, ir nonācis pie Tā Kunga Tempļa sliekšņa, kur viņš ieies, lai sajustu Manu Klātbūtni, dzirdētu 

Manu Balsi caur savu sirdsapziņu un ieraudzītu Mani gaismā, kas nolaižas pār viņa prātu. 

44 Tukšums, ko cilvēki šajā laikā izjūt dažādās reliģiskajās kopienās, rodas tāpēc, ka gars alkst un 

slāpst pēc garīguma. Ar rituāliem un tradīcijām tai nepietiek; tā ilgojas iepazīt Manu patiesību. 

45 Daudzu cilvēku dziļākajā prātā es atklāju iekšējo cīņu starp garu un matēriju. Tā vēlas iziet ārpus 

ceremoniālā kulta krāšņuma, lai atklātu garīgā skaistumu. Es esmu iededzis šo gaismu, kas jūs apgaismo 

un satrauc. Es esmu tā balss, kas jūs aicina. Neviens nav spējis izskaidrot jūsu trauksmi un saprast jūsu 

iekšējo cīņu. Es vienīgais, kas iedziļinos tavā sirdī, zinu tavas ilgas un slāpes. Es esmu arī tas, kas jums 

rāda ceļu, pa kuru jums jāiet, lai atrastu to, ko meklējat. 

46 Cik daudzi no tiem, kas Mani klausās, ir saņēmuši pārmetumus, nepareizu spriedumu vai 

ievainojumu savas dvēseles viscēlākajā daļā, jo ir bijuši sirsnīgi un kādam uzticējuši savas jūtas! 

47 Jūs, kas dzirdat Manus vārdus, jautājiet Man, kāpēc Es esmu nācis pie visneievērojamākajiem un 

grēciniekiem, lai caur viņiem atklātu Mana Gara mācību, un Es jums uz to atbildu: Es rīkojos tāpat kā jūs, 

kad esat vecāki uz zemes. Jūs vairāk uzmanības un rūpju pievēršat tam no saviem bērniem, kurš ir 

vājākais, slimākais vai kuram draud apmaldīšanās. 

48 Ja cilvēki to dara - ko jūsu Debesu Tēvs nedarītu Savu bērnu labā? 

49 Jūsu vidū Mana Vārda gaisma ir parādījusies kā oāze šīs cilvēces garīgajā tuksnesī, lai visi 

klejotāji varētu tai tuvoties, meklējot ūdeni un Gara mieru. 

50 Ir nepieciešams, lai šī mācība sasniegtu visus cilvēkus. Tā ienesīs gaismu tumsā, kurā maldās 

apjukušie, nezinošie un augstprātīgie, kas domā, ka zina visu. 

51 Mans Vārds samierinās garu ar matēriju, jo ilgu laiku starp abiem ir bijis ienaids, un jūs uzzināsiet, 

ka jūsu ķermenis, ko esat uzskatījuši par šķērsli un kārdinājumu gara attīstības ceļā, var kļūt par vislabāko 

līdzekli jūsu uzdevumu izpildei uz zemes. 
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52 Nomazgājiet savu dvēseli un ķermeni šajā gaismas plūdā, kas pār jums plūst šajā trešajā laikmetā, 

lai jūs saprastu Manas norādes. Kas ir šķīsts, tas var izprast to, kas iepriekš bija noslēpums, jo nožēla viņu 

neaptur viņa ceļā. 

53 Atzīstieties Manā priekšā, kura priekšā jūs neko nevarat viltojiet vai slēpt, par to, ko nesat savā 

sirdī, un jūs jutīsiet Manu dievišķo piedošanu caur savu sirdsapziņu. Cieņa būs jūsu tērps, ar kuru jūs 

nebūsiet kaunā neviena cilvēka priekšā, lai arī cik liels viņš būtu - vai tas būtu ar varu, vai ar zināšanām. 

54 Sējiet Manu mīlestības sēklu. Jūs atrodaties uz zemes, kas ir arī cilvēku skolotāja un māca, ka tas, 

ko jūs sējat uz zemes, jums atgriežas reizināts, kā pateicības un mīlestības apliecinājums. 

55 Tāds ir arī jūsu Tēva gars. Tā ir visaugstākā un dievišķā atlīdzība. Bet jūsu sēklai vienmēr jābūt 

labai un tīrai, lai jūs to varētu pļaut ar labiem augļiem. Lai tava dvēsele, kas ceļā ir aptraipījusies ar grēku, 

nonāktu Dieva klēpī šķīsta, tai ir jāiziet cauri daudzām lietām un jāattīra sevi, jo tai ir jānāk pie Tēva bez 

mazākās ļaunuma pēdas, ne mazākās ēnas no tās pagātnes nepilnībām. 

56 Ja viņa zaimoja Dievu uz zemes, tad, tuvojoties sava Radītāja klātbūtnei, no viņas atskanēs tikai 

mīlestības dziesma. 

57 Dvēsele, cik ilgi tu liksi Man gaidīt tavu ierašanos kalna virsotnē? 

58 Tur, kur es uzkāpu no krusta, es jūs gaidu. 

59 Jūs lēnām tuvojaties. Bija nepieciešams atbrīvoties, vispirms atbrīvojoties no savām zemes lietām, 

jo šīs mantas bija laupījušas man jūsu dvēseli. 

60 Nāciet pie Manis uz mielastu, ko jūsu Tēvs jums ir sagatavojis, lai jūs tajā saņemtu jums 

pienākošos mācību, kas ir jūsu mantojums. 

61 Nopietni padomājiet par paaudzēm, kas nāks pēc jums, padomājiet par saviem bērniem. Tāpat kā 

jūs esat devuši viņiem fizisko būtību, tāpat jums ir pienākums dot viņiem garīgo dzīvi - ticību, tikumu un 

garīgumu. 

62 Kad Es mirdzu Savā Gaismā pār Saviem mīļajiem cilvēkiem, Es nāku pie jums, lai nestu jums 

Savu Gara mieru. Jūs esat mazskaitlīgi, bet jūsu mīlestība uz Mani ir liela. 

63 Dzirdiet Mani tagad caur balss nesēju, jo jūs vēl nespējat saņemt dievišķo iedvesmu tieši. 

64 Man vispirms bija jāsagatavo šie ķermeņi, lai tie pēc iespējas precīzāk uztvertu Manu domu 

vibrācijas un nodotu tās klausītājiem. Ievērojiet, ka, kad viņi runā, viņi jums paskaidro, ka ne viņi ir tie, 

kas dod jums norādījumus; viņu balss jums ir teikusi: Es esmu Dievišķais Skolotājs, kas runā ar jums. 

65 Manas pasludināšanas formu varēs mainīt, bet Manas mācības garīgā būtība ir nemainīga: 

absolūta, nemainīga, ārpus laika un telpas. Bezgalīgais ir mūžīgs. 

66 Tikai jūsu gara mīlestība spēs saprast šo mācību. Kāpēc? Jo tā ir pilnībā absorbēta garīgajā, savā 

būtībā, kas ir mūžība. 

67 Ja cilvēks neizrāda interesi par sevis izzināšanu, viņš aizkavē savu augšupejošu attīstību un 

izpratni par to, kas glabā Mūžīgo Dzīvību, un tas ir iemesls, kāpēc viņš nav spējis īstenot savu lielāko 

darbu. 

68 Tu esi piedzimis Manī. Jūs esat saņēmuši garīgo un materiālo dzīvību no Tēva. Un pārnestā 

nozīmē es varu jums teikt, ka tajā pašā laikā, kad jūs piedzimāt Manī, Es piedzimu jūsos. 

69 Es esmu piedzimis jūsu sirdsapziņā, augšu jūsu attīstībā un pilnībā atklājos jūsu mīlestības darbos, 

lai jūs ar prieku varētu sacīt: Kungs ir ar mani. 

70 Es jūs gatavoju kā mazus bērnus, jo tuvojas stunda, kad zvans līksmi iezvanīs, ieskandinot uzvaru 

un priecīgi pasludinot cilvēces garīgo atmodu. 

71 Klausieties Mani klusumā un klusībā meditējiet, tauta! Jūs gaida rītdiena, tas ir ceļš, kas jums 

jānoiet, lai sasniegtu Mani. Bet, kad jūs jau būsiet apgaismoti ar Manu pamācību gaismu, jūs spēsiet 

vadīties pēc tā, ko esat iemācījušies un sapratuši. Klauvē pie Manām durvīm, Es esmu vienīgais, kas tās 

atver, Es esmu atklāšanas Skolotājs. Lūdziet, lūdziet, un jums tas tiks dots. 

72 Kristus ir oāze garā dzīves ceļojuma tuksnesī. Bet jums ir vajadzīga ticība, lai jūs zinātu, kā atrast 

Viņu vientulības vai baiļu stundās. 

73 Es mācīju jums pašaizliedzību un atteikšanos no visas pasaules viltus godības. Taču daudzi nespēja 

saprast šo mācību, jo viņiem šķiet neiespējami iedomāties dzīvi bez greznības, bez baudām un bez 

bagātības. Bet šajā sāpju pilnajā laikā, kad viņi, pateicoties dzīves stundās gūtajai pieredzei, paši no sevis 
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pamodīsies patiesības gaismā. Cik liels būs cilvēces izbrīns, tiklīdz tā atklās, ka, atbrīvojoties no materiālā 

un vienkārši nošķiroties no liekā, tā sajutīs sevī, kā jauna būtne dzimst jaunai dzīvei. 

74 Mīļotie mācekļi, kuru vidū Es pats esmu pēdējais: Pēc Manas aiziešanas Manu klātbūtni jutīs tikai 

tie, kas būs sagatavojušies. Daži ir vienaldzīgi, kad es jums par to runāju, jo domā, ka līdz tam paies gadi. 

Šis laiks būs kā mirklis. Es pildīšu Savu Skolotāja uzdevumu, bet, kad 1950. gada beigās Mans stars 

nolaidīsies pēdējo reizi, Es nekad vairs neizmantos cilvēka saprašanas orgānu, lai darītu Sevi zināmu šajā 

formā. Uzticieties Man, mācekļi, jo Es turēšu Savu jums doto vārdu neatstāt jūs vienus. Es liksim jums 

sajust Manu Klātbūtni, Es jūs iedvesmošu, Es jūs mierināšu. Vērojiet tagad un vērojiet arī turpmāk, lai jūs 

nekad netiktu pieķerti negaidīti: lai tas, kurš slepeni cenšas jūs aplaupīt, atrastu jūs nomodā, vai pat 

slimnieks, kurš nakts vidū aicina jūs pie savas gultas, lai sniegtu viņam jūsu mīlestības balzāmu. 

75 Ar lielu skaidrību Es esmu runājis ar jums, lai jūs Mani saprastu. Bet jūs jau kādu laiku esat likuši 

Man pārvietot Manu Vārdu materiālā līmenī, jo jums vēl ir pārāk maza garīgā attīstība, lai Mani saprastu. 

Bet, kad Mana aiziešana būs tuvu, balss nesēju lūpām Manam Vārdam būs augstāka garīga nozīme. 

76 Ciktāl Mana mācība sniedz vēl lielākas atklāsmes, jums jācenšas labot savas kļūdas, jāatjauno sava 

dzīve un jāatturas no visiem netikumiem un sliktām tieksmēm. Ja jūs esat kļuvuši tīri sirdī un runājat par 

Manu Darbu, tad jums ir jātic un jāuzskata par Jēzus mācekļiem, kas patiesi sludina Viņa Doktrīnu ar savu 

piemēru un mīlestības darbiem. Tas ir žēlastības tērps, kas jums vienmēr jāvalkā un ar ko jūs varat 

atšķirties no saviem līdzcilvēkiem. 

77 Izklājiet sevi virs zemes kā Manas Dievišķības praviešus, pamodiniet miegaino cilvēci, pasludiniet 

tai, ka taisnīgums ir tuvu. Pastāstiet viņai, ka Sodoma tika brīdināta, bet neklausīja Dieva pravieti, un tās 

soda diena pienāca nenovēršami. 

78 Dabas spēki tikai gaida, kad pienāks īstais brīdis, lai atbrīvotu pasauli, attīrītu un attīrītu zemi. Jo 

grēcīgāka un augstprātīgāka būs kāda tauta, jo smagāka būs Mana taisnība. 

79 Cieta un kurla ir šīs cilvēces sirds. Būs nepieciešams, lai tai pienāktu rūgtuma kauss, lai tā 

sadzirdētu sirdsapziņas balsi, likuma un dievišķā taisnīguma balsi. Viss notiks dvēseļu glābšanas un 

mūžīgās dzīvības dēļ. Tie ir tie, kurus es meklēju. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 139 
(no 1945. gada) 

1 Es jūs sveicinu, jūs, Manas tautas locekļi, jo jūs protat izturēt vētras un pārbaudījumus ar pacietību 

un apķērību. Es esmu redzējis, kā jūs lūdzaties un modināties grūtās stundās, un Es esmu arī dzirdējis, kā 

jūs svētījāt Manu gribu, kad jūs piemeklēja ciešanas. Tad Es apbalvoju jūsu ticību un labo gribu un sūtīju 

jums Savu mieru, jo jūs bijāt tā laiva, kas pārvarēja vētru un neapgāzās. 

2 Es svētīju arī tos, kas aizmirst savas ciešanas un "sargā" pasaules mieru vai apmeklē slimos, kas 

guļ sāpju gultā, jo es neatstāju šos nopelnus bez atlīdzības. 

3 Šī kara laikā, kurā pasaule ir dzīvojusi, jūs dienu pēc dienas esat bijuši vienoti lūgšanā, un 

patiesībā Es jums saku, ka Es neesmu pārstājis darīt daudzus brīnumus starp tiem jūsu līdzcilvēkiem, par 

kuriem jūs Mani tik ļoti lūdzat. Neļaujiet, lai jūsu lūgšana kļūst vāja, Mana tauta! Es jums saku, ka 

"gavēnis" vēl nav beidzies, lai gan tautas saka, ka karš ir beidzies. Nē, Izraēla, kamēr vien tautu miers nav 

balstīts uz savstarpēju mīlestību, jums ir jāturpina vērot un lūgt, un jāiegūst sirdis šim miera un brālības 

darbam. 

4 Drīz jūs sapratīsiet, ka šis miers, par kuru šobrīd runā cilvēki, ir bijis viltus, ka tas tikai radīja 

pamieru viņu necilvēcīgās cīņas vidū, lai vēlāk turpinātu savu iznīcināšanas darbu. 

5 Visā pasaulē ir izkaisīti tie, kuru uzdevums ir lūgties un rūpēties par cilvēces mieru. Starp tiem ir 

Mana tauta, kuru Es pamācu ar Savu Vārdu. Jūsu visu pienākums ir celt garīguma templi, miera svētnīcu 

to cilvēku sirdīs, kuri ir jūsu brāļi un māsas. Kad šī garīgā svētnīca pacelsies līdz debesu augstumiem un 

cilvēki tajā atradīs tiešu saikni ar savu Kungu, jūs varēsiet teikt, ka esat pasaulē sējuši sēklu, ko Es jums 

uzticēju šajā laikā. 

6 Cilvēki, stipriniet sevi Manā Vārdā un paļaujieties uz to, ka jūsu sirdsapziņa jums pateiks, vai tas, 

ko jūs darāt, ir saskaņā ar Manas mācības mācību. Lūdzieties, lai jūsu gars un prāts cīnītos par kara 

izskaušanu. Nekļūstiet nomākts, lai tās ietekme nesajauktu jūsu saprātu vai jūtas. 

7 Kad kāds no jums lūdzas, viņš neapzinās, ko viņš ar savām domām sasniedz garīgajā; tādēļ, kad 

jūs lūdzaties par saviem līdzcilvēkiem - par tām tautām, kas sevi iznīcina karā, - jums jāzina, ka arī šajos 

brīžos gars dod garīgo cīņu pret ļaunumu un ka jūsu zobens, kas ir miers, saprāts, taisnīgums un vēlme pēc 

labā, saduras ar atriebības, augstprātības armijas ieročiem. 

8 Tas būs laiks, kad cilvēki apzināsies lūgšanas spēku. Lai lūgšanai būtu patiess spēks un gaisma, ir 

nepieciešams, lai jūs to sūtītu uz Mani ar mīlestību. 

9 Es nerunāju par to, lai nosūtītu savam tuvākajam domu ar ļauniem nodomiem, jo es nekad neesmu 

devis jums ieročus, lai izmantotu negodīgiem mērķiem, jo, kad ambīcijas vai naids akli jūs, jūs izmantot 

to, kas ir visvairāk svēta jums un izmantot to, lai ievainotu un pat nogalināt sevi. Es iedvesmoju jūs 

patiesai cīņai pret ļaunumu un atklāju jums, kurš ir visspēcīgākais un neuzvaramākais ierocis, lai jūs 

varētu uzvarēt. Tādēļ Es jums iesaku vispirms attīrīt savu sirdi un tad pacelties pie Manis, kur jūs 

piepildīsieties ar gaismu un spēku, un tad sūtīsiet savas domas kā gaismas zibeņus starp tautām, kurām nav 

miera, un starp cilvēkiem, kuriem nav cerības. 

10 Pieņem manu žēlastību, tauta! Jūs, vīrieši un sievietes, kuriem šie pēdējie laiki ir bijuši ļoti 

nežēlīgi, jūs, sāpju nomocītās mājas, sajūtiet Manu mieru tur, kur dienišķā maize ir pārvērtusies rūgtumā, 

sajūtiet Mana glāsta maigumu. 

11 Mūsdienās cilvēkiem ir smagi jācīnās, lai nopelnītu iztiku. Bet Tēvs jums saka: Es trīskāršos jūsu 

spēku, lai jūs nezaudētu drosmi. 

12 Iededziniet jauniešos mīlestību pret savu tuvāko, dāvājiet viņiem lielus un cēlus ideālus, jo tieši 

jaunieši būs tie, kas rīt cīnīsies, lai panāktu eksistenci, kurā mirdz taisnīgums, mīlestība un svēta gara 

brīvība. Sagatavojieties, jo lielā cīņa, par kuru runā pravietojumi, vēl nav sākusies. 

13 Ievērojiet, ka jo lielāku attīstību cilvēce sasniedz, jo lielāki ir ieroči, ar kuriem tā rēķinās savā cīņā. 

Mīļotie ļaudis, neguļiet un esiet gatavi strādāt Manas lietas labā. 

14 Tuvojas jauns "karš". Tajā piedalīsies visas cilvēka spējas un spēki, un ir nepieciešams, lai šīs 

tautas bērni, kuriem būs dots dzīvot šajā pārbaudījumā, zinātu, kā to izturēt ar savu patiesības standartu un 

atstāt dziļu garīguma pēdas. 
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15 Zinātnieki, teologi, pētnieki, filozofi - viņi visi gatavosies tai lielajai cīņai, kurā meli un ļaunums 

tiks iznīcināti un uzvarēs labais un patiesais. 

16 Liels būs cilvēku apjukums, pirms pie viņiem nāks apgaismība, jo starp cilvēkiem būs tādi, kam 

bija liela ticība, bet kas to zaudēs, citi mainīs ticību, un daži staigās no durvīm pie durvīm, no reliģijas pie 

reliģijas, lai meklētu patiesību savam garam. Ir nepieciešams iziet visu ceļu, lai viss ļaunums tiktu izdzīts 

no dvēselēm un pazustu no sirdīm. 

17 Jūs redzēsiet vīriešus un sievietes, kas parādīsies uz ielām, pilsētās un ciemos, publiski pasludinot 

sevi par Dieva vēstnešiem un apgalvojot, ka viņi ir pravieši vai Dieva vēstneši. Bet arī šodien es jums 

saku, lai jūs būtu uzmanīgi un atpazītu viņus pēc viņu darbiem. Nekad nesakiet, ka esat pravieši, redzētāji 

vai apustuļi, bet vienmēr lieciniet par Manu žēlastību ar saviem darbiem, par visu, ko Es jums esmu 

uzticējis, un par mācību, ko Es esmu ielicis jūsu sirdī. Tad vairs ne jūsu lūpas sacīs, vai jūs esat pravieši, 

apustuļi vai Mani mācekļi, - jūsu līdzcilvēki to sacīs to darbu dēļ, kurus viņi redzēs jūs darot. Es jums 

vēlreiz saku, lai paliekat lūgšanā, līdz redzēsiet, ka miers atgriežas tautās un prieks - visās pasaules mājās. 

18 Šajā laikmetā jūsu Tēva gars parādās, kad Viņš dzird jūsu aicinājumu. Tagad klausieties Manu 

Vārdu, kas ir barība jūsu garam. No dienas, kad beigsies Mans Vārds, jūs palīdzēsiet cits citam, kā to 

darījāt līdz šim, bet pēc tam, līdzīgi kā putni, kad tie uzņem spārnus, jūs iemācīsieties spārnoties un kļūt 

patstāvīgāki. Tad caur savu garīgo pacēlumu jūs varēsiet sasniegt Mani, lai saņemtu iedvesmu un mieru. 

19 Uzmanieties, neļaujiet miegam pārņemt jūsu sirdi un iekarot jūsu garu, jo laiks iet, un pienāks 

diena, kad jūs pamodīsieties un raudāsiet par zaudēto laiku. Tad jūs gribēsiet aizstāt šos neizmantotos 

mirkļus un iespējas, bet jūs to nevarēsiet izdarīt, jo, kamēr vieni būs vecumdienās, citi būs garā aizsaulē. 

Tad jūs lūgsiet savam Tēvam žēlastību un žēlsirdību, neapzinoties, ka tieši jūs paši neesat bijuši ne 

žēlsirdīgi, ne žēlsirdīgi pret savu dvēseli. 

20 Esiet žēlsirdīgi pret saviem līdzcilvēkiem, un tas ir tikpat svarīgi, it kā jūs būtu žēlsirdīgi paši pret 

sevi. Ja jūs neizpildīsiet šo uzdevumu, jūs būsiet pirmie, kas raudās, jo redzēsiet, ka jūsu roka, kas bija 

pilna ar dāvanām, būs tukša, ka dziedinošais balzāms, ar kuru jūs dziedinājāt slimos, būs pazudis, un būs 

zudušas arī tās spējas atbrīvot apsēstos. Esiet pazemīgi, lai jūs nepazaudētu savas garīgās dāvanas, 

necentieties izskatīties augstāki par saviem līdzcilvēkiem. Dariet to, ko Es darīju saviem mācekļiem 

Svētajā Vakarēdienā. 

21 Es jums rādu jūsu kļūdas - ne tādēļ, lai jūs tiesātu, bet lai jūs labotu savus ceļus un kļūtu par 

cilvēkiem, kas paklausīgi seko Manai mācībai. 

22 Tas, ko es darīšu ar jums, būs nākamo paaudžu labā. Bet neaizmirstiet, ka es nekad neesmu jūs 

apvainojis un neesmu licis jūsu sirdīm asiņot. Iemācieties iztaisnot koku, kas izaudzis greizs, un sakārtot 

ceļus. 

23 Mans taisnīgums ir lielisks. Bet, kad es jums par to runāju, es jums nedraudu, bet tikai vēlos 

piepildīt jūsu sirdis ar bailēm. Es jums runāju ar patiesību, jo Mana taisnība būs katrā no jums, un, ja jūs 

nevēlaties rīt izliet asaras, iegūstiet nopelnus jau šodien. 

24 Katru jūsu darbu Es pierakstu, un tos darbus, kas ir patīkami, Es izmantoju kā sēklu, kas Man 

jākopj, līdz tā vairojas starp cilvēkiem. 

25 Nemeklējiet Mani kā tiesnesi, jo tad jūs dzirdēsiet Manu taisnīguma un bardzības pilno balsi; 

meklējiet Mani kā tiesnesi, jo tad jūs dzirdēsiet Manu taisnīguma un bardzības pilno balsi. 

Skolotājs un tēvs. Ko sagaidāt rītdien? Vai jūs vēlaties izpirkt savus pārkāpumus pēcnāves dzīvē? Vai jūs 

jau vēlaties sagatavot ērkšķu pilnu ceļu savai dvēselei? Es nenoliedzu jūsu nopelnus, bet tie joprojām ir kā 

jauni kvieši, blakus kuriem aug nezāles. 

26 Praktizējiet Manu mācību, paļaujoties uz Mani, jo, kad jūs pildīsiet Manu Vārdu, Es sargāšu jūs un 

jūsējos. Kāpēc es redzu dažus spēcīgus un citus vājus? Jo spēcīgie nav sapratuši, kā nodot savu spēku 

vājajiem. 

27 Apvienot visus, un visi būs stipri. Mīliet cits citu un esiet vienoti brālībā, tad jūs redzēsiet, kā vāji 

krūmi kļūs par biezi zaļojošiem kokiem. Pieņemiet visus, jo neviens nezina, kādu uzdevumu nes līdzi 

savam tuvākajam. Neviens nezina viņa pagātni, tāpēc neviens nedrīkst novērsties no jums. Jo neveiklāki 

vai muļķīgāki ir jūsu līdzcilvēki, jo vairāk žēlsirdības un līdzjūtības jums pret viņiem vajadzētu izrādīt, 

paturot prātā, ka viņi ir tie, kas ir krituši, tie, kas nav sapratuši, kā nostāties uz drošiem ceļiem. Es zinu, kā 

no sirdīm, kas ir cietas kā akmeņi, izveidot sirdis, kas izstaro maigumu; arī jūs to varat izdarīt. 
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28 Attīriet savas sirdis, lai jūsu darbi būtu šķīsti. Atcerieties, ka slikts koks nekad nevar nest labus 

augļus. 

29 Šim nolūkam Es jūs esmu aicinājis šajā laikā, lai jūs kļūtu par kokiem, kas ceļiniekam sniedz savu 

ēnu un aizsardzību; tie, kas to ir sapratuši, ir atvēruši savas sirdis, lai sacītu Man: šodien es zinu, ka esmu 

Tavs radījums un ka esmu sūtīts, lai izpildītu grūtu un cēlu uzdevumu. Es zinu, ka Tevī ir mana izcelsme 

un ar Tevi ir mans gals. 

30 Jā, es esmu ceļš. Ikviens, kas grib iet pa to, lai ņem savu krustu un seko Man. Lai jūs varētu iet pa 

šo ceļu, Es tikai lūdzu, lai jūs mīlētu savu Tēvu savos brāļos un māsāsās. Tas ir likums jeb ceļš: mīlēt 

Dievu un mīlēt vienam otru. Tas ir likums, kas visos laikos ir izgaismojis cilvēku ceļu. 

31 Ar vienu mīlestību esmu mīlējis jūs visus. Kāpēc jūs visi nevarētu mīlēt viens otru vienādi? Tautas 

gaida miera vēstnešu ierašanos. Zemes tautas raud par savu postu kā apmaldījušās avis, gaidot ierodamies 

Ganu, Kuru tās apvienos vienā ceļā. 

32 Sagatavojieties, jo tuvojas laiks, kad jūs saņemsiet šos norādījumus (tieši) no Mana Gara, jo tos 

vairs nedos neviens cilvēks uz zemes. Neviens neko neuzņemsies, pirms tam nesaņēmis dievišķas norādes. 

Es zinu ceļu un nevēlos, lai jūs par to raudātu. Es jūs iepriekš sagatavoju un norādīšu laiku, kad sākt 

"dienas darbu". 

33 Lielās reliģiskās kopienas un sektas savā starpā apspriežas, tās gatavojas konfrontācijai, jo paredz 

kauju. Arī jūs konsultējieties, sagatavojieties un lūdzieties, lai jūs nebūtu pārsteigti, jo, ja jūs tā nedarītu, 

cilvēki nosodītu un apmelotu Manu Doktrīnu, Mans Gars saņemtu visu viltus apvainojumu, un Es jums 

parādītu brīnumus, līdzīgi kā Jēzus Golgātā. 

34 Jūsu gars mostas augstākai dzīvei. Tajā jau sāk veidoties labākas pasaules ideāls. 

35 Es mācu jums iegūt mieru un saglabāt to kā patiesu gara dārgumu. Mans Vārds atbrīvos jūs no 

ļaunuma šajā Trešajā Laikā un pasargās jūs no neskaidriem ceļiem, pa kuriem jūs tik ilgi esat klīduši un 

cietuši. 

36 Mana balss aicinās pie katras sirds durvīm, un tas būs Gars, kas atbildēs no katra cilvēka iekšienes. 

37 Daži uzreiz atpazīs Manu aicinājumu. Citi neziņā jautās, kas ir tas, kurš aicina. Un tā pamazām, 

cits pēc cita, viņi dosies un tieksies pretī gaismai. 

38 Cik krāšņa ir gara atmoda, kad cilvēks sev jautā: Kas manī maisās? No kurienes nāk mana 

iedvesma un kas mani iedvesmo darīt labu? 

39 Mans Vārds arī māca jums lasīt savu garu, iedziļināties tajā, atklāt tā būtību, kas ir gaisma, 

patiesība, mīlestība, paklausība un šķīstība. 

40 Kad cilvēks atklāj sevi garīgi, tad viņš sajūt sevī Tēva klātbūtni. Bet, ja viņš nezina, kas viņš ir un 

no kurienes nāk, viņš jūtas tāls, svešs, nesasniedzams, vai arī viņš paliek nejūtīgs. 

41 Tikai pamodināts gars var iekļūt patiesības valstībā. Cilvēks to nespēs atpazīt tikai ar savu zinātni. 

42 Es redzu, ka cilvēki tiecas pēc zināšanām, slavas, spēka, bagātības un varas, un Es viņiem 

piedāvāju līdzekļus, kā to visu sasniegt, bet patiesās, būtiskās īpašībās, garīgajā patiesībā, nevis ārējā un 

viltīgajā pasaulē, ne īslaicīgajā un maldīgajā. 

43 Kad cilvēks pievēršas materiālajam un ieslēdzas tādā mazā telpā kā jūsu pasaule, viņš kļūst 

nabadzīgs, viņš ierobežo un apspiež savu dvēseli, viņam nepaliek nekas cits kā tas, kas viņam pieder vai 

ko viņš zina. Tad viņam ir nepieciešams visu pazaudēt, lai atvērtu acis patiesībai un, apzinājies savu kļūdu, 

atkal vērstu skatienu uz Mūžīgo. 

44 Nekas nav labāks par Manu mācību, ko iedvesmo dievišķa mīlestība pret jums un kas jums rāda 

patieso ceļu. Kurš gan labāk par mani varētu jūs iemācīt atdot Dievam, kas pieder Dievam, un 

imperatoram, kas pieder imperatoram? 

45 Tas ir iemesls, kādēļ Es esmu licis Savu balsi atkal dzirdēt jūsu pasaulē, jo Es esmu redzējis jūs 

pazudušus tumsas un maldiem pilnajā jūrā. 

46 Mana Mīlestības Gaisma iedegs ticības lukturi sirdīs, kas ir tumsā, un Mana Žēlsirdība atmodinās 

tos, kas ir miruši par Manu Valstību. 

47 Ikviens, kurš nesaprot, kā atklāt šī Vārda nozīmi, varēs nonākt pie viedokļa, ka Mana mācība ir 

jūgs, kas cilvēku pievelk un paverdzina. Bet ikviens, kurš spēs to pareizi interpretēt, sajutīs, ka visu viņa 

būtību pārpludina gaisma, un viņa līksmība būs bezgalīga. No viņa dvēseles atskanēs iekšēja slavas 

dziesma, kas vedīs viņu uz harmonisku dzīvi, kas būs vislabākā pielūgsmes forma Man. 
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48 Kas staigā saskaņā ar Manu likumu, nekritīs, lai cik ļoti viņš tiktu pārbaudīts. Ticība dos viņam 

nepieciešamo spēku, lai viņš uzvarētu. Lai cik rūgta būtu viņa kauss, viņš nekad neskandinās. Viņš būs 

pacietīgs un pratīs cerēt, kā to vēlas viņa Kungs. Tas, kurš šādi praktizē Manu mācību, iegūs nopelnus, lai 

viņā atklātos Mani brīnumi. 

49 Ticība, uzticība un pazemība pret to, ko Es esmu noteicis, padarīs pārbaudījumu ceļu īsāku, jo tad 

jūs neiesiet ciešanu ceļu vairāk nekā vienu reizi. Bet, ja pārbaudījumos rodas sacelšanās, neapmierinātība 

un pat zaimošana, apmeklējums ilgs ilgāk, jo tad jums atkal nāksies iet šo ceļu, līdz mācība tiks apgūta. 

50 Dzīve ir pastāvīga mācība dvēselēm. Kad Visums veidojās Manas pavēles vadībā, tam nebija cita 

uzdevuma kā tikai mācīt. Dzīve ir tīģelis un cīņa par dvēseli. Tā nav absolūta svētlaime, kā daudzi to 

vēlētos. Prieks, triumfs, miers vai svētlaime ir ārpus jebkādas cīņas, ārpus šī kritiskā akmens. Gara 

svētlaime ar visu tās laimi ir gara pilnība. 

51 Izprotiet šo patiesību, lai jūs vieglprātīgi nepalaistu garām grāmatu, kas katru dienu jums rāda 

jaunas gudrības lappuses. Izglītojiet savu dvēseli tā, lai tā kļūtu par labu vērotāju. Izglītojiet savu prātu ar 

pārdomām, lūdzieties ar garam atbilstošu lūgšanu, jūtīgi uztveriet prātu un sirdi, lai jūs varētu saņemt 

Manus dievišķos vēstījumus, un apgūstiet garīgo dzīves valodu, kas jūs ieskauj, un tā jums rādīs ceļu uz 

pilnību. 

52 Lai jums palīdzētu, Es nāku pie jūsu nogurušajām sirdīm, lai dotu tām jaunu dzīvību. 

53 Kad šo balss nesēju prāts ceļas pie Manis šķīstībā, Mans Vārds tieši sasniedz garu. Vienkāršais 

Vārds, kas jau ir aizkustinājis dižciltīgos cilvēkus, paveiks brīnumu, atgriezdams jūs pie Manis, mīļotā 

tauta, jo jau sen jūs bijāt novirzījušies no patiesības ceļa. Jūs bijāt aizmirsuši, ka nesat Mani sevī, un, kad 

atnācāt Mani uzklausīt, jūs sajutāt Manu Klātbūtni, kas kā spoža zvaigzne izgaismoja jūsu sirdis. 

54 Es pieņemu jūs, bet, pirms Es to daru ar jūsu cilvēcisko daļu, Es vēršos pie jūsu gara, kas ir patiess 

Manas Dievišķības bērns. Garā ir sirdsapziņa, inteliģence, un caur to Es ļausim Savai iedvesmai un 

domām sasniegt cilvēku. 

55 Cilvēki, kurus Es bezgalīgi mīlu, - Mana doma, kas kļuvusi par vārdu šo balss nesēju lūpās, ir kā 

gaismas pilns ceļš jūsu garam. 

56 Klausieties mani: Esiet pazemīgi šajā pasaulē un sējiet tajā labo, lai debesīs pļautu tā augļus. Ja 

jums nav patīkami, ka jums ir liecinieki, kad jūs darāt ļaunu, tad kāpēc jums ir patīkami, ka jums ir 

liecinieki, kad jūs darāt labus darbus? Ar ko tu vari lepoties, ja esi izpildījis tikai savu pienākumu? 

57 Saprotiet, ka uzslavas kaitē jūsu dvēselei, jo jūs vēl esat tik nepieredzējuši un cilvēcīgi. Kāpēc jūs 

sagaidāt, ka jūsu Tēvs jūs atalgos uzreiz pēc tam, kad esat paveikuši labu darbu? Kas tā domā, tas 

nerīkojas nesavtīgi, un tādēļ viņa labdarība ir viltus, un viņa mīlestība ir tālu no patiesības. 

58 Lai pasaule redz, ka jūs darāt labus darbus, bet ne ar nolūku saņemt godu, bet tikai tādēļ, lai 

sniegtu labus piemērus un mācības un liecinātu par Manu patiesību. 

59 Visā visumā ir Tā Kunga eņģeļi, kas izplata savu žēlastību un mīlestību starp visiem Dieva 

bērniem. Garīgajā klusumā viņi nepārtraukti darbojas, lai darītu labu saviem brāļiem un māsām. Kad jūs 

esat redzējuši, ka viņi nāk uz Zemes, lai lielītos ar to, ko viņi jums ir devuši, vai ar palīdzību, ko viņi jums 

ir snieguši? 

60 Esiet pazemīgi, jo cilvēka lielības ilūzijas, augstprātība un iedomība pieder zemei, tās ir materiālas 

īpašības, un kopā ar tām jūs grimstat kapā. Gars saglabā tikai to, ko tas var paņemt līdzi uz debesu 

augstumiem, kas var spīdēt gaismā. Ja diženums nav garīgs, ja tas ir tikai tukšums, tad rīt viņš cietīs 

ciešanas savā dvēselē. 

61 Ir patiesība un malds, un jums ir jāzina abi ceļi, lai, izdarot savu izvēli, jūs varētu iet pa patieso 

ceļu. Atveriet savas acis, pamodiniet savu garu, attīsta savas maņas, lai jūs varētu saskatīt sava Tēva 

mīlestību visā, kas ir radīts. Es jums esmu devis visu, neko neprasot no jums par Mani. Ja savā neizpratnē 

jūs būtu teikuši, ka es daudz prasītu par visu, ko esmu jums devis, tad jūs kļūdījāties. Ja Es no jums kaut 

ko vai daudz lūdzu, tad tas ir tikai jūsu labā, jūsu svētlaimei mūžībā. 

62 Jums būs jāatskaitās savam Tēvam par visu, ko esat darījuši savā dzīvē. Bet kā jūs apklusināsiet 

sirdsapziņas balsi šajā nozīmīgākajā stundā? Ko tu atbildēsi, kad tavs gars dzirdēs Tā Kunga balsi, kas 

saka, ka tu nekad nevari attaisnot ļaunumu? 
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63 Tikai pūles, lai jūs atjaunotu no grēkā krišanas, mīlestība un dedzība, ar kādu jūs ejat pa grēku 

izpirkšanas ceļu, liks grēka pēdām un traipiem pazust no jūsu būtības, lai jūs varētu parādīties tīri Dievišķā 

Tiesneša priekšā. 

64 Uzziniet to visu jau šeit. Atcerieties, ka tur, kur ir jūsu intereses, tur ir arī jūsu domas un sirds. Ja 

tās ir materiālas, jūs materializēsieties, ja tās ir garīgas, jūs būsiet ceļā uz pilnību. 

65 Dzīvojiet uz zemes tā, kā Mans Vārds jums ir mācījis. Piedzīvojiet cīņu, mīliet un tiecieties pēc 

labā, baudiet visu, ko Es jums esmu uzticējis, bet ļaujiet savam garam plūst kā mākoņiem bezgalīgajā, 

tīrības un mīlestības pilnajā telpā. 

66 Cilvēki velti meklē pilnīgu baudu aplamā materiālismā. Bez Tēva klātbūtnes viss ir skumji un 

tukši. Viņš ir patiesais prieks. 

67 Ļaujiet visām sliktajām domām aiziet no jums un uzvelciet cēlas domas. Laime nav tajā, kas 

cilvēkam pieder materiāli, bet gan tajā, ko viņš atzīst garīgi. Zināt - tas nozīmē zināt un attiecīgi rīkoties. 

68 Tas, kuram piemīt patiesas zināšanas, ir pazemīgs garā. Viņš nav lepns par zināšanām par zemi, 

kas tikai cenšas zināt visu (zemes) un noliedz visu, kas nav sapratuši. Tas, kurš sevī nes iedvesmoto 

zināšanu gaismu, spēj saņemt atklāsmes īstajā laikā, tāpat kā viņš zina, kā tās sagaidīt. Daudzi sevi dēvē 

par zinātniekiem, bet saule, kas dienu pēc dienas spīd pilnā gaismā, viņiem ir noslēpums. 

69 Daudzi ir domājuši, ka viņi zina visu, bet patiesi, es jums saku, ka arī skudra, kas nemanāmi šķērso 

viņu ceļu, viņiem ir neizprotams noslēpums. 

70 Cilvēki varēs iepazīt daudzus dabas brīnumus, bet, kamēr viņi to nedarīs, ejot dievišķās mīlestības 

ceļu, viņi nesasniegs patieso gudrību, kas ir dvēseles nemirstīgajā dzīvē. 

71 Jūs, cilvēki, pietuvojieties Man! Lai atklātu noslēpumus un mistērijas, jums nav jāpacenšas ar 

prātu. Tev tikai jāatver sava sirds ar ticības atslēgu. 

72 Esiet ar stingru gribu doties pie Tēva, būt kopā ar Viņu, ieiet Viņa mājoklī, un jūs būsiet pārsteigti, 

un vēlāk jūs darīsiet brīnumus, kad savā dzīvē īstenosiet Manu mīlestību un piedošanu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 140 
1 Es esmu jūsu vidū, lai mācītu jūsu garam miera, gaismas un labestības ceļu. 

2 Es nāku pie jums, jo es vienīgais zinu, ka sāpes un ciešanas, kurās cilvēki dzīvo, nav nekas cits kā 

izsalkums, slāpes un gara posts. 

3 Viens cilvēks šodien, otrs rīt, viņi atvērs acis patiesības gaismai, beidzot pārliecinājušies, ka ar 

baudām, bagātībām un pasaulīgo apmierinājumu viņi nekad nevarēs sasniegt pilnību, nojaušot, ka pastāv 

kaut kas ārpus materiālā, kura būtība, skaistums un patiesība ir tā maize, barība un prieks, kas garam tik 

ļoti trūkst. 

4 Lai cilvēku sirdis piepildītos ar Manu gaismu, viņiem vispirms ir jāattīrās no visa, kas tajās ir. Kā 

jūs piepildīsiet Manu Likumu, ja visu jūsu būtību caurstrāvo materiālisms? Vispirms tai jāatbrīvojas no 

visām sāpēm, ļaunuma un naida, ko tā nes sevī, līdz tā kļūst tīra, un tad tajā ienāks Mana žēlastība. 

5 Zini, ka Es katrā cilvēkā esmu radījis vietu, kas domāta Man, bet tu esi to pārņēmis savā īpašumā 

un piepildījis ar netīrumiem, nepilnībām un nešķīstībām. Tāda ir patiesība, ka cilvēks sevī ir apgānījis 

vissvētāko, ko Es esmu piešķīris viņa garam. 

6 Vienīgi es varēju līdzjūtīgi izturēties pret cilvēkiem, jo žēlsirdība no viņiem aizgājusi. Šodien viņi 

to vairs nezina, un tādēļ Es esmu atnācis, lai parādītu viņiem visas viņu kļūdas, kas ir viņu rūgtuma 

cēlonis. 

7 Kāda jēga ir cilvēku reliģijām? Es redzu, ka viņiem visiem ir ticība Dievam kā principam un 

labestībai kā likumam. Vai jūs sekojat tam, ko māca un pavēl jūsu reliģijas? Jūs nevarat Man teikt, ka jūs 

to pildāt, jo jūs to pierādītu ar saviem nepilnīgajiem darbiem, ko jūs ik dienas veicat pasaulē. 

8 Cilvēki netic Man, nemīl Mani un nepaklausa Man. Cilvēku dzīve uz zemes būtu citāda, ja viņi 

Man ticētu, mīlētu Mani un būtu Man paklausīgi. 

9 Es parādīju Sevi pasaulei un sniedzu tai pierādījumus par Savu klātbūtni, Savu patiesību un Savu 

spēku, lai tā sekotu Man. Un vislielāko Manas gudrības pierādījumu Es viņai atklāju ar vārdu: "Mīliet cits 

citu!" Tas ir vienkāršs teikums, bet tajā ir ietverts patiesa diženuma noslēpums, kas ir paredzēts tikai 

garīgiem cilvēkiem. 

10 "Mīliet cits citu" bija pēdējais bauslis, ko Es toreiz atstāju saviem mācekļiem. Bauslība ir tas pats, 

kas likums, tādēļ šajā likumā mīlēt jūs kā brāļus un māsas Dievā es apvienoju visus baušļus, visas 

augstākās mācības un gudros izteikumus, lai jūs zinātu, ka mīlestība ir likums, kas pārvalda dzīvi. 

11 Tikai Kristus, Jērs, atklāja šo gaismu pasaulei, tādēļ es jums saku, ka pienāks stunda, kad visi 

cilvēki vienosies šī baušļa patiesībā. 

12 Tagad ir pienācis laiks cilvēkam, tāpat kā visām radības būtnēm, dāvināt Man savu mīlestības 

dāvanu. Līdz šim cilvēce Man ir piedāvājusi tikai žulti un etiķi, ko simtnieks turēja pie Manām lūpām 

Manas agonijas laikā. 

13 Vai jūs nezināt, ka rūgtums nekad nevar remdēt slāpes pēc mīlestības? Un tomēr tieši to tu man 

vienmēr esi piedāvājis. Savukārt es nesu bezgalīgas žēlastības apmetni, lai pārklātu jūs, dzīvības vīna 

biķeri un Gara maizi, gudrības, ticības, mīlestības un patiesības maizi, lai jūs paceltu - nevis uz sāpju 

krusta, bet uz pilnības kalna. 

14 Maniem mācekļiem nav jāapveltī sava prakse Manas mācības ietvaros ar noslēpumainību. Tā ir 

vienkārša, tāda vienkārša, kāda tā ir dabā. Lūgšana, ko es jums mācu, ir lūgšana, kas nāk no sirds. Ko tu 

vari noslēpt no Manis, ko Es nezinu? Kad tavā dvēselē plosās vētra, kā tu vari man lūgšanā, kas nav tava, 

teikt, ka esi mierīgs un ka tev nav vajadzīga palīdzība? Katru dienu formulējiet savu lūgšanu atbilstoši 

savām vajadzībām. Jūtiet Mani tuvu, un, kad šī pasaule nogurdinās jūs ar savām problēmām un bēdām, 

nāciet pie Manis, pievērsieties arī garīgajai pasaulei, kur jūs atradīsiet aizbildņus un draugus, patiesu 

mīlestību, tīras jūtas, un jūs sajutīsiet tās saticību un mierinājumu. 

15 Es pārvaldu un pārdomāju visas pasaules, un es ar mīlestību redzēšu, kā brāļi un māsas, kas dzīvo 

dažādās sfērās, tuvojas cits citam, lai vienotos un viens otram palīdzētu. Vēlāk jūs būsiet tikai gari, kas 

sekos tiem, kuri ir bijuši tikumības paraugi - šiem jūsu aizbildņiem un jūsu aizlūdzējiem, kuriem Es esmu 

ļāvis šajā laikā atklāt sevi Izraēla tautas priekšā, lai viņi varētu pildīt lielu misiju cilvēces vidū. 

16 Iemācieties īslaicīgi dzīvot augstākās sfērās. Lidojiet uz tiem reģioniem, kur valda miers un 

harmonija, tad, atgriežoties, jutīsieties stiprāki un mierīgāki. 
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17 Jums ir viss nepieciešamais, lai dzīvotu saskaņā ar Maniem likumiem. Jūs nevarat Man teikt, ka 

jūsu dzīves apstākļi neļauj jums tos piepildīt. Pat dzīves grūtību vidū jūs varat lūgt, mīlēt un darīt labu 

saviem līdzcilvēkiem. 

18 Manas Sirds durvis ir atvērtas, lai jūs varētu ieiet un studēt Manu Vārdu. 

19 Jūs esat gari, kuriem kopš radīšanas sākuma ir dots uzdevums. Jūs esat Mana Gara dzirksts, un 

jums ir dots saprāts, griba un inteliģence. Es radīju jūs pēc sava tēla un līdzības, un tāpēc jūs spējat domāt, 

just un mīlēt. 

20 Jūs esat kā dārgakmeņi, kas šajā laikā spīdēs, lai izplatītu gaismu starp cilvēkiem, kā dārgakmeņus 

Es jūs mīlu. Man jums ir nenovērtējama vērtība. Pamodieties un ļaujiet Manam kaltam jūs nogludināt, lai 

jūs, jau sagatavoti, varētu cītīgi strādāt provincēs, darot zināmu Manu Patiesību un liecinot par to ar 

patiesiem mīlestības darbiem. 

21 Vai jūs domājat, ka pēc 1950. gada Es pārstāsim parādīt Sevi jūsu vidū? Tā ir taisnība, ka Mans 

Vārds beigsies caur cilvēka prātu, bet Manas dāvanas paliks jūsos. Es jums esmu teicis, ka jūs esat 

mīlestības pasaules pamati, un es vēlos, lai jūs būtu stipri, lai jūs būvētu ķieģeli pa ķieģelim un atstātu šo 

mantojumu nākamajām paaudzēm. 

22 Pildiet savu uzdevumu, jo Es par katru jūsu darbu samaksāšu ar pieaugumu. Ceļš līdz mērķim 

joprojām ir garš, taču ar labu gribu jūs varat to saīsināt. 

23 Es pieņemu jūsu garu, jo tieši tas spēj pacelties līdz pilnības augstumiem. Es gaidu, ka jūs garīgi 

pārveidosieties, lai mēs varētu būt viens, jo jūs visi saplūdīsiet ar Mani. Tikmēr es apgaismoju jūsu garu. 

24 Jūs uzvarēsiet savos pārbaudījumos, un es jūs pieņemšu. Tā būs Mana mīlestība, kas nāks jūs 

sveikt. Mana mīlestība nejautā, kā tu nāc, tā tikai saka: nāc. 

25 Lai jūs varētu ieiet Manā klātbūtnē ar savu mierīgo garu, rūpējieties par viņu, jo viņš ir jūsu patiesā 

būtība. Neaizmirstiet Viņu, jo tas būtu tas pats, kas aizmirst sevi un Dievu. Pārtrauciet nodarboties ar 

apmierinātību, ērtībām, personības pielūgšanu un cilvēciskām baudām. 

26 Es runāju ar tiem, kas atstāj novārtā savu garu, un jautāju viņiem: Ko tu esi atdevis par savu 

mūžīgo dzīvi, par to, kas ir šodien un nebūs rīt, par dzīvi, kurā notiek nepārtrauktas pārmaiņas, kurā 

triumfs ir īslaicīgs, bet sāpes ir tā tūlītējas sekas. 

27 Padziļināti pārdomājiet šos vārdus. Mans Likums un Mana Doktrīna jums vienmēr paliek 

nemainīgi, tie jums atgādina un māca jūsu garīgos un arī cilvēciskos pienākumus. Es jau esmu jums teicis, 

ka jūsu dzīve atbilst jūsu darbiem. Ja cilvēce sev līdzi velk sāpju ķēdi, tad šo ķēdi neesmu tai uzlicis es, bet 

gan tā pati. Jūs joprojām piedzīvosiet daudz raudāšanas un ciešanu. Studējiet Manus Vārdus, lai jūs 

nepagarinātu šo rūgtuma un cilvēcisko pārbaudījumu ķēdi. Izjūtiet žēlumu, jo Es jums jau esmu piedevis. 

28 Laikā, kad Es biju uz zemes kā Jēzus, grēcīgās sirdis Man sacīja: "Rabi, cik dīvaina ir Tava 

mācība, kas mums, grēciniekiem, dara zināmu Dieva piedošanu." Mans vārds viņiem šķita dīvains, jo viņi 

zināja, ka viņi ir noziedznieki vai laulības pārkāpēji un ka vienīgais likums, ko viņi zināja, bija: acs par aci 

un zobs par zobu. Tāpēc viņi izbrīnā jautāja Man: "Kāpēc Tu runā par grēku piedošanu? Kādēļ tu, Rabi, 

izrādīji mīlestību pret nelabvēļiem? Kad tavas lūpas runā, tās mirdz debesu spožumā, un tava mācība ir 

dedzinošs tīras mīlestības vēstījums." Uz tiem Es atbildu ar katru Savu darbu. 

29 Mana mācība nav sveša mācība, tā ir mīlestības mācība, ceļš, pa kuru dvēsele var attīstīties, pa 

kuru tā var dot patiesu virzienu savām domām, saviem vārdiem un darbiem, un kas tai sekos līdz tās 

izpirkšanas ceļa beigām. 

30 Ir nepieciešams, lai tas, kurš ir grēkojis, ieietu templī un tur nožēlas pilns piedalītos Dievišķās 

Mīlestības mielastā. 

31 Jūs varat saīsināt savu ceļu cauri dzīves ielenkumiem, ar mazāk kritieniem nekā citi, ar mazāk 

kļūdainiem soļiem, ja zināt, kā izmantot atslēgu, kas atver tempļa durvis jūsu garīgajam aprīkojumam. 

32 Ja patiesi nožēlosiet ļaunumu, ko esat nodarījuši, jūs vienmēr būsiet laipni gaidīti. Bet ir 

nepieciešams, lai jūs pierādītu savu grēku nožēlu ar darbiem, jo tikai ar tiem jūs attīrīsieties. 

33 Trīs tikumi, uz kuriem jums jātiecas: Grēku nožēla, piedošana un mīlestība. Ja šīs jūtas, šie tikumi 

nespīdēs jūsu būtībā, kā jūs sasniegsiet sava gara gaismu Manā Valstībā? Kā jūs baudīsiet svētlaimi, kas 

paredzēta tiem, kuri zina, kā pacelties, lai to sasniegtu? 
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34 Kas sasniedz šo svētību, tas nes sevī Tēva godību. Tikai mīlestības ceļā jūs sasniegsiet savas 

patiesās mājas, to valstību, kuru neviens nevar iegūt citādā veidā un kuru nevar nopirkt par nekādu cenu, ja 

vien tā netiek izcīnīta ar sirdi. 

35 Mīlestība atvieglo slodzi dzīves ceļā, un visas sāpes pāriet. Vārds "mīlestība" nozīmē dzīvību. 

Mīlestība un dzīvība ir Mana mācība. 

36 Maniem mācekļiem ir nepieciešamas trīs īpašības, lai mainītu viņu dzīvi: Pirmais ir klausīties 

Mani, otrais - saprast Mani, un trešais - īstenot Manus norādījumus praksē. 

37 Ja jūs novērsīsieties no savas dzīves virpulīša un nāksiet ar tīrākajām domām, tad Mans Vārds būs 

gaisma jūsu prātā. Bet jūs esat apjukuši dzīves cīņā un savos darbos, kas ne vienmēr atbilst tam, ko Tēvs 

jums ir pavēlējis darīt. Es jums īpaši atgādinu par darbu, ko esat atstājuši nepabeigtu vai aizmirsuši: par 

garīgo darbu, ko esat aizmirsuši, kad nācāt pasaulē vai pēc tam. 

38 Jūsu acis piedzīvo apburošu pacēlumu, kad rītausmā redzat saules lēktu visā tās krāšņumā. Bet jūs 

nezināt, kāds prieks ir garam, kad tas ierauga Manu Dievišķo Gaismu kā bezgalīgas mīlestības sauli. 

39 Ak, ja vien jūs spētu atmodināt savas iekšējās sajūtas, lai ieraudzītu To, kas jūs gaida un kas ir 

jūsos! Cik liels būs pārsteigums tiem, kas kādu dienu atklās Mani sevī, pēc tam, kad būs meklējuši Mani 

tik daudzos veidos. 

40 Uzmanīgi ieklausieties: avots ar kristāldzidru ūdeni precīzi atstaros saules gaismu, bet avots ar 

duļķainu ūdeni nespēs to atstarot tikpat skaidri. Tāda ir tava dvēsele; tavs uzdevums ir attīrīt avotu un pēc 

tam piepildīt to ar tīru ūdeni. 

41 Debesu valstību jūs nevarat iegūt vienā mirklī, tā ir jāsasniedz soli pa solim. Saules gaisma 

neappludina zemi pēkšņi; tā parādās pakāpeniski un maigi, bez vardarbības, līdz tā maigi pamodina jūs no 

miega. Jūsu garīgajai atmodai vajadzētu būt tādai pašai. 

42 Mācekļi, Es jums runāšu par Mariju, Manu Māti kā cilvēku un jūsu garīgo Māti. 

43 Ir nepieciešams, lai cilvēka sirds no pašiem pamatiem uzzinātu dārgo vēsti, ko Viņas Gars atnesa 

pasaulei, un, uzzinājuši visu patiesību, jūs attīriet no savas sirds ikvienu elku pielūgsmi un pielūgsmi, ko 

esat veltījuši Viņai, un tās vietā atdodiet Viņai savu garīgo mīlestību. 

44 Marijas vēstījums bija mierinājums, mātišķība, pazemība un cerība. Viņai bija jānāk uz zemes, lai 

darītu zināmu savu mātišķo dabu un piedāvātu savu jaunavas dzemdi, lai tajā "Vārds" kļūtu par cilvēku. 

Taču viņas misija nebeidzās uz zemes. Aiz šīs pasaules bija viņas īstās mājas, no kurām viņa var izklāt 

līdzjūtības un mātišķības apmetni pār visiem saviem bērniem, no kurām viņa var sekot pazaudēto pēdām 

un izliet savu debesu mierinājumu cietušajiem. 

45 Daudzus gadsimtus pirms Marijai bija jānāk pasaulē un jākļūst par miesu sievietei, lai piepildītu 

dievišķo likteni, Dieva pravietis pasludināja Viņu. Caur Viņu jūs uzzinājāt, ka jaunava ieņems un dzemdēs 

Dēlu, kas tiks saukts Emanuēls, tas ir, Dievs ar mums. 

46 Marijā, sievietē bez trūkumiem, kurā nolaidās Debesu Mātes Gars, piepildījās pravieša 

pasludinātais dievišķais apsolījums. 

47 Kopš tā laika pasaule ir iepazinusi Viņu, un cilvēki un tautas ar mīlestību izrunā Viņas vārdu, un 

savās sāpēs tie ilgojas pēc Viņas kā Mātes. 

48 Jūs saucat Viņu par Sāpju Māti, jo zināt, ka pasaule iedzina viņas sirdī sāpju zobenu, un no jūsu 

apziņas nepazūd šis skumjais vaigs un šī bezgalīgo skumju izpausme. 

49 Šodien es vēlos jums teikt, lai izdzēstu no savas sirds šo mūžīgo sāpju tēlu un tā vietā domātu par 

Mariju kā par maigi smaidošu un mīlošu Māti, kas strādā garīgi un palīdz visām savām radībām attīstīties 

augšup pa Skolotāja iezīmēto ceļu. 

50 Vai jūs tagad saprotat, ka Marijas misija neaprobežojās tikai ar mātes lomu uz zemes? Viņas 

izpausme Otrajā laikmetā arī nebija vienīgā, bet Viņai ir atvēlēts jauns laikmets, kurā Viņa runās ar 

cilvēkiem no gara uz garu. 

51 Mans māceklis Jānis, pravietis un redzētājs, savā sajūsmā ieraudzīja sievieti, saulē tērptu, jaunavu, 

kas staroja gaismā. 

52 Šī sieviete, šī Jaunava, ir Marija, kura savās miesās ieņems nevis jaunu Glābēju, bet veselu pasauli 

cilvēku, kas viņā barosies ar mīlestību, ticību un pazemību, lai sekotu Kristus, visas pilnības Skolotāja, 

dievišķajām pēdām. Pravietis redzēja, ka sieviete cieš, it kā viņa dzemdētu, bet šīs sāpes bija cilvēku 
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attīrīšanas, dvēseļu izpirkšanas sāpes. Kad sāpes būs beigušās, cilvēkos būs gaisma un jūsu Visuma Mātes 

garu piepildīs prieks. 

53 Nāciet šodien pie Manis, mīļie mācekļi, nāciet un ieņemiet savu likumīgo vietu. Un jūs, iesācēji, 

arī jūs esat kopā ar Mani. Šodien, sperot savus pirmos soļus, sāciet augšupejošu attīstību. Es uzņemu tos, 

kas pirmo reizi nāk uzklausīt Manu Vārdu, meklējot mierinājumu savai sirdij un gaismu savam garam, un 

visus tos Es uzņemu. 

54 Es jūs saucu par svētītiem, jo šajā materiālisma laikā, kurā dzīvo cilvēce, jūs ejat un meklējat 

Manas pēdas, aizverat ausis sarunām un nesat sev tikai to cerību, ko esat likuši uz Mani. Tādu, kādu es 

tevi redzu tagad - nevainīgu un šķīstu - es vēlos redzēt tevi vienmēr. Un kā Es jūs pieņemu šajā dienā, kad 

jūs jūtat Manu mieru, tā Es jūs pieņemšu vienmēr. 

55 Mans gars ir sarūgtināts, redzot, ka ne visi gatavojas vienādi. Ir cilvēki, kuriem nav ticības. Citi, 

kas tic, nav gatavi gaidāmajai konfrontācijai. Daži savā egoismā nejūtas vienoti ar saviem brāļiem un 

māsām un ir atdalījušies. Bet es jums saku: Tikai mīlestība jūs stiprinās, un ticība jūs glābs. Vienmēr 

vērojiet, lai jūs pēkšņi netiktu pārņemts. 

56 Pamostieties, jūs, kas vēl guļat, ieraudziet gaismu, kas apgaismo pasauli, un sagatavojieties, lai jūs 

varētu atpazīt Manu nākšanu šajā laikā. Daudzi jūsu līdzcilvēki vēlas novērst jūs no šī ceļa, piedāvājot 

jums labklājību zemes dzīvē un progresu jūsu garam. Bet tajos nav ne mīlestības, ne sirsnības, tāpēc es 

jums jautāju: Kurš pasaulē šajā laikā spēs sniegt jums patiesu mieru? Tās tautas, kas apgalvo, ka ir 

atgriezušās pie miera, nav sev piedevušas, valdnieki nav samierinājušies, tāpēc tās nav likušas pamatus 

ilgstošam mieram. 

57 Pirms jūs nāca Mani uzklausīt, jūs peldējāt uz trauslas laivas, un jūsu ticība bija svārstīga. Garīgās 

mācības, ko jūs bijāt saņēmuši, bija ļoti mazas, un jūsu garā nebija miera un prieka, ko jūs piedzīvojāt, kad 

dzirdējāt Manu Vārdu. Ja jūs jūtaties aizskarti savos uzskatos, neklusējiet no bailēm, bet atzīstieties, ka 

esat Mani mācekļi. Jo, ja jūs, kas Mani esat dzirdējuši, klusēsiet, tad akmeņi runās, dabas spēki liecinās 

par šo mācību. Es nevēlos redzēt jūsos gļēvulību, kas liek jums noliegt visu, ko Es jums esmu devis. Jo, ja 

tu to darīsi, tavā sirdī būs daudz sāpju. Ja tie, kas pie tevis vērsušies slimi un trūkumcietēji, pēc savas 

dziedināšanas tev atsakās, tad neskumsti. Priecājieties ar domu, ka esat izpildījuši savu pienākumu un viņu 

ciešanas ir apmierinātas. Daudzi, kas jums noliedza savu pateicību, jūs meklēs un atzīs jūsu dāvanas. 

58 Tikai tie, kam ir ticība Man, var darīt brīnumus. Un Es izmantoju tos, kas tic šādi, lai piešķirtu 

priekšrocības tiem, kas pieprasa pierādījumus no Manis. Es vēlos jūsos redzēt mīlestību, patieso mīlestību, 

kas atjaunos visus spēkus un atgriezīs žēlastību cilvēcei, mācot cilvēkiem mīlēt vienam otru. 

59 Manas mācības gaisma apgaismos pasauli. Mans spēks atklāsies caur Maniem darbiniekiem, un, 

tāpat kā ciešanas ir bijušas ļoti lielas, tā brīnumi, ko Es darīšu starp Saviem bērniem, būs vēl lielāki. 

60 Ja jūs sagatavosieties, jūs būsiet pārsteigti par Maniem darbiem un soli pa solim uzkāpsiet pilnības 

virsotnē. 

61 Jaunieši, lūdzieties un turiet Manus likumus, jo Es jūs izmantosim. Nenostādiet savas dvēseles 

važās ar pasaules viltus slavas palīdzību. Esi brīvs ar to brīvību, ko Es dodu cilvēkiem saskaņā ar Maniem 

baušļiem. Nesējiet sāpes, lai jūs nesaņemtu šo sēklu. 

62 Jums, ģimeņu tēvi, es saku: vadiet savus bērnus ar mīlestību, māciet viņiem patiesu tuvākā 

mīlestību, cītīgi raugieties uz viņu tikumu, tad jūs iemantosiet mieru. 

63 Uzmanieties pār saviem valdniekiem un ievērojiet viņu lēmumus. Es esmu uzturējis šo tautu mierā, 

jo vēlos, lai tā būtu patvērums nogurušām sirdīm un miera mājvieta virs zemes. Neļaujiet, lai to pārņem 

karš. Bet, ja jūs to saucat, ja jūs to vēlaties, tad tā nav Mana griba, bet gan jūsu griba. Ja jums ir 

nepieciešams iepazīt pārbaudījumu skarbumu, lai kļūtu jūtīgi un iemācītos žēlsirdīgi izturēties pret 

svešajām sāpēm, tad lai tas notiek tā, kā jūs lūdzat. Atcerieties, ka kara elements tikai gaida jūsu 

aicinājumu, lai iestātos un okupētu zemes un tautas. Kamēr daži ir aicinājuši uz karu, citi ir lūguši par 

mieru pasaulē. Šī jūsu tauta ir dalījusies savā maizē un apģērbā ar tiem, kas ir piedzīvojuši lielas ciešanas. 

Es esmu devis iespēju jūsu zemei, bagātai ar augļiem, piedāvāt palīdzību tiem, kam tās trūkst. 

64 Daudzi ietekmīgi cilvēki šajās valstīs ir uzskatījuši sevi par trūkumcietējiem, kam nav nekā. 

Viņiem ir nācies iepazīt postu un cilvēciskās sāpes, un viņi ir domājuši par to, ko uz zemes nozīmē 

varenība un īpašums. Tie, kas nav domājuši par garīgo dzīvi, lai šodien sagatavojas un paceļ savu garu pie 

Manis, jo sāpes tos ir šķīstījušas. 
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65 Darbinieki, sagatavojieties laikam, kad Es jums došu uzdevumu nest šo vēsti uz citām provincēm 

un tautām. 

66 Nāciet šodien pie mums un atpūtieties, atpūtiniet savu prātu, lai jūs varētu saņemt Vārdu, kas nāk 

no Svētā Gara. Tas ir Vārds, kas atklāj, izgaismo un izskaidro cilvēkiem patiesību, kas piepildīs sirdis ar 

mierinājumu un pārpildīs dvēseles ar mieru. 

67 Tas ir apsolītais Mierinātājs, kas runā uz jums, tauta, tā ir Mana Klātbūtne Garā, kas piepilda 

apsolījumu, ko Es jums devu pagātnē. Kad Es ierodos, jūs Mani sagaidāt, mīļie ļaudis, un tūlīt jūsu sirdis 

sāk nest Man priekšā savu rūgtumu un savas bēdas. 

68 Kad jūs - bēdu vietā - izteiksiet Man savu gandarījumu, sakot: Skolotāj, nāc un priecājies par mūsu 

darbiem, nāc un pļauj mūsu pašu garā iestādītos ziedus. Tad Es ieiešu kā dārznieks, ieiešu jūsu sirdīs, un 

no turienes kā no skaistiem ziediem Es pļausim jūsu domas un labos darbus. 

69 Tas ir vienīgais Mesija, vienīgais Rabīns, kas šodien runā uz jums caur šiem balss nesējiem. Tie ir 

jūsu brāļi un māsas, kas jums nodod Manu Vārdu. 

70 Katram no Maniem bērniem būs trīs spējas, kas ir būtiskas, lai viņu vārdi sasniegtu cilvēces sirdi. 

Tie ir: Autoritāte, mīlestība un gudrība. 

71 Kad jūs apmeklējat vienu vai otru vai dažādas pulcēšanās vietas un dzirdat vienu un to pašu vārdu 

caur to runasvīriem, jūsu sirdi piepilda prieks un ticība, un jūs uztverat šo mācību kā patiesu pierādījumu 

tam, ka šīs kopienas ir vienotas sava garīguma dēļ. Tomēr, kad jūs apmeklējat nepilnīgu manifestāciju, jūs 

jūtat, ka esat ievainoti savās sirdīs, un jūs saprotat, ka nav vienotības vai manifestācijas, kam vajadzētu būt 

šajā cilvēkā. 

72 Tāda ir patiesība. Ne visi mīl sevi Manā Darbā, kaut arī viņi tajā ir, un ne visi to ir sapratuši. Tāpēc 

Es varu jums teikt, ka daži pieder Manam darbam, bet citi - savam. 

73 Tie, kas seko Man no mīlestības, mīl Manu Vārdu, jo viņi zina, ka tas viņus labo, nesāpinot, un 

parāda viņu kļūdas, neatklājot tās. Tas liek viņiem neatlaidīgi pilnveidot savu dzīvesveidu. 

74 Tie, kas tā vietā, lai tiektos pēc pilnības, meklē tikai pielūgsmi, pārākumu, glaimojumu vai iztiku, 

nevis dvēseles pilnību, tie necieš Manu Vārdu, kad tas viņiem parāda viņu kļūdas. Tad viņiem ir jāveido 

darbs, kas atšķiras no Manā, kur viņi var brīvi darīt savu gribu. Viņi vēl nav sapratuši, ka vienīgais, kas 

klausītājiem Manu pasludinājumu laikā ir jādara, ir ar vislielāko pacēlumu klausīties Mani, lai pēc tam 

spētu izprast Manu vēsti. 

75 Pēc tam, kad Es jums tik daudz esmu runājis, ko jūs līdz šim esat sapratuši? Ļoti maz, jo jūs esat 

novērsuši savu uzmanību ar daudzām virspusējām pielūgsmes darbībām, kuras Mana Doktrīna jums 

nemāca, turklāt jūs esat apjukuši, dažādi interpretējot saņemtās mācības. 

76 Šī ir iespēja iemācīties mācību, ko zeme tev nekad nevar dot. Cilvēku grāmatās jūs varat apgūt 

materiālo zinātni, bet Dievišķais, kas jums runā par mūžīgo dzīvi, var jums iemācīt tikai "Vārdu", kas ir 

patiesās gudrības grāmata. 

77 Šis mierinājums, šī līdzjūtība, šī sapratne, vārdu sakot, šī mīlestība, ko es šodien izlieju pār jums, ir 

tas, ko pasaule jums nevar dot. Kad jūs esat skumji, Es ar mīlestību savācu jūsu asaras, kad jūs moka 

ciešanas, Es jums tuvojos, lai tās atvieglotu. Man ir uzdevums glābt cilvēci un izpirkt to līdz pēdējam no 

cilvēkiem. Nebrīnieties, ka reizēm Es klauvēju pie jūsu durvīm un lūdzu jūs sniegt Man patvērumu. 

78 Svētīgi tie, kas, dzirdēdami Manu aicinājumu, savā sirdī nojauš Manu atnākšanu un saka Man: 

Kungs, ieej Manā pazemīgajā namā, tas ir Tavs, jo tajā Es tev došu Savu vēsti. 

79 Rīt daudzi no jums tiks sūtīti uz citām valstīm un tautām, lai ieņemtu Manu jauno sūtņu vietu. Jūs 

spēsiet runāt ar Mani un pēc tam nodot Manu mācību saviem līdzcilvēkiem ar vārdiem, kas pauž mieru, 

gudrību un brālību. No tavām rokām plūdīs dziedinošs balzāms un mierinājums, kas spēj uzmodināt 

mirušos. Jūsu piemērs pamodinās daudzus no Maniem bērniem, lai viņi sekotu Man, jūsu piemēra 

mudināti. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 141 
1 Cilvēki, Es redzu jūsu cīņu un pūles, Es redzu arī jūsu pacietību ciešanās un Manas Mācības atziņu 

izpildi. Cīņa ir visos ceļos, kas cilvēkam ir jāiziet. Saprotiet, ka tas attiecas ne tikai uz jums. Tagad vairāk 

nekā jebkad agrāk jums jābūt stipriem. Vērojiet, lūdzieties un esiet kopā ar Mani ar katru rītausmu, un Es 

jūs apgaismoju šajā brīdī, lai Mana gaisma jūs pavadītu visos darbos, ko jūs darīsiet šajā dienā. 

2 Nav svarīgi, ja jums nav vārdu vai ideju, lai formulētu lūgšanu. Man pietiek ar to, ja jūs savas 

domas paceļat līdz bezgalībai, jo Es zinu, kā interpretēt jūsu sirds valodu. 

3 Šī laika garīgā cīņa atspoguļojas daudzās mājās: Pāri, kuriem nav vienādu ideālu. Dažos gadījumos 

vīrs seko Man, citos - sieva, kas nepakļaujas visam, lai sekotu Man ar pilnu ticību, bet dzīvesbiedrs viņu ik 

uz soļa sāpina ar savu izsmieklu un neticību. Bieži vien, kad viņi ir kopā savā guļamistabā, viņu dvēseles 

dzīvo atsevišķi. Agrākā uzmanība un pieķeršanās ir aizstājušas vietu nikniem vārdiem un sāpīgām 

izpausmēm. Tad ticības liesma, kas deg sirdī, iemirdzas, vētraini plosoties kaislību un satraukto jūtu vētrā. 

4 Ir ģimenes, kurās bērni - daži jau kā mazuļi, citi kā pusaudži - ir pārsteigti, vērojot šo cīņu starp 

vecākiem, un arī viņi jūt nemieru, šaubas, kas rodas viņu sirdīs, un viņi jautā sev: kam man piekrist? Kam 

pieder patiesība? Kurš no tiem man būtu jāievēro un pēc kura padoma man būtu jāvadās? 

5 Šī cīņa ir rūgta un sāpīga, bet tai bija jāizcēlās jūsu vidū, jo jūs nebijāt pietiekami gatavi saprast 

Manu jauno mācību. Tas pats notika Otrajā Laikā dzimtu lokā, jo, kamēr daži no dzimtas locekļiem atdeva 

savu dzīvību par apgalvojumu, ka Jēzus Kristus ir Mesija, citi noliedza jebkādu patiesību un dedzīgi 

vēlējās, lai Viņa mācība tiktu izskausta. 

6 Jums, kas Mani klausāties un kam šī cīņa notiek jūsu mājās, Es saku, lai jūs ņemtu gaismu no 

Manas Mācības, lai jums būtu nepieciešamais takts rīkoties pareizi; lai jūsu sirdīs būtu mīlestība; lai jūsu 

uzvedībai jūsu mājās būtu inteliģence un mīlestība; lai jūs stiprinātos ar Manu Vārdu, lai jums būtu 

pacietība smagajā pārbaudījumā, kas ir jūsu Izpirkšana. 

7 Nebaidieties, jo, ja jūs pildīsiet savu uzdevumu tā, kā Es jūs mācu šajā laikā, jūs pieredzēsiet 

brīnumus starp savējiem, un brīžiem visnepiekāpīgākie, visneticīgākie pēc tam kļūs visneticīgākie. Es 

pieskaršos šīm sirdīm un sniedzu tām pierādījumus, kas vajadzīgi, lai ticētu. 

8 Neraudiet, ļaudis, ejiet ar mīlestību uz šo pārbaudījumu, jo pacietība un ticība, ar kādu jūs to 

panesīsiet, būs jūsu atalgojums. 

9 Visbeidzot, saprotiet, ka jūs visi mīlat vienu un to pašu Dievu un nesarunājieties, jo atšķiras tas, 

kādā veidā viens vai otrs ir īstenojis šo mīlestību. Jums ir jāiemācās saprast, ka ir būtnes, kurās ticība, 

tradīcijas un paražas ir iesakņojušās tik dziļi, ka jums nebūs viegli tās iznīdēt, tiklīdz pirmo reizi tās 

mācīsiet. Esiet pacietīgi, un gadu gaitā jūs to sasniegsiet. 

10 Daži Mani dzird vienreiz, un no tā brīža viņi nododas Man ticības pilni. No otras puses, ir arī tādi, 

kas, vēlēdamies saņemt Manu Vārdu, nāk šurp vienu, divas un daudzas reizes, bet nespēj sajust šo iekšējo 

apgaismību. Tas ir saistīts ar to, ka ne visas dvēseles staigā soli pa solim. Jo daži jau ir tuvu tam, lai Mani 

sajustu, bet citiem vēl ir jāattīstās un jāstiprinās pārbaudījumos, kas attīra dvēseli, lai saprastu Manas 

atklāsmes. 

11 Spirituālisms izraisa cīņu starp ideoloģijām, ticībām un reliģiskajiem kultiem visā pasaulē. Bet pēc 

šī konflikta šī mācība nesīs cilvēkiem svētīgu mieru, kas tiem tik ļoti nepieciešams, un liks Manas 

dievišķās taisnības saulei spīdēt pār visām dvēselēm. 

12 Šis gaismas laikmets - jo tā ir bijusi Mana garīgā izpausme - daudziem paies nepamanīts. Tomēr 

ārkārtīgi skaidras zīmes un notikumi paliks kā neizdzēšamas pēdas, kas iezīmēs divus cilvēcei nozīmīgus 

notikumus: Manas parādīšanās sākumu un beigas, lai cilvēki varētu pētīt, izpētīt un beidzot atzīt, ka Kungs 

atkal ir bijis viņu vidū. Es gatavoju Savus bērnus, lai veidotu grāmatu, kurā būs ietvertas Manas mācības 

un mācības un kura kļūs par kristāldzidra ūdens straumi, par dzīvības upi, kas remdēs cilvēces slāpes pēc 

garīguma un ilgas pēc gaismas. 

13 Tagad, kad pār jums ir pagājuši divi laikmeti un sākas trešais, Es nāku garā, meklējot jūsu augļus, 

un jūsu siržu klusumā Es dzirdu, kā jūs Man sakāt: "Tēvs, cik maz mums ir laba, ko parādīt Tev, un cik 

maz mēs esam progresējuši ceļā." - Laiks, kurā es turpināšu ar jums runāt šādā veidā, jau ir īss, un jums ir 

jāpaātrina savi soļi un jāuzlabo savi darbi, jo reliģiskās kopienas vēro jūsu piemēru. Masu ļaudis ir gatavi 

jums sekot un jums līdzināties, bet jums ir jāliecina ar saviem mīlestības darbiem, lai atrastu ticību. 
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14 Rūpīgi studējiet Manas mācības un pārdomājiet Manus priekšrakstus, lai tad, kad pienāks laiks, jūs 

varētu doties pa ceļiem, ko jums rāda jūsu misija, un jūs varētu izvest no letarģijas tos, kas ir apstājušies, 

un vienlaikus glābt to, kas ir apmaldījies krustcelēs. Es vēlos, lai jūs zinātu ceļu, pirms pa to staigājat. Vai 

Es jums neesmu teicis, ka Mans Vārds ir ceļš? Tāpēc klausieties Mani un mācieties. 

15 Neviens lai necenšas noteikt ceļu saskaņā ar savu gribu, nedz radīt likumus, nedz viltojot Manus 

rīkojumus, jo viņš ies bojā kopā ar tiem, kurus viņš maldina. 

16 Ja jums ir pārliecība un ticība, ka esat Tā Kunga tauta, kas jau sen ir šķērsojusi šīs dzīves tuksnesi, 

ne mirkli neaizmirstiet Bauslību, neesiet neuzticīgi savam Tēvam un nepazaudējiet ceļu, kas ved uz mērķi, 

uz kuru tiecas jūsu gars - uz to, ko jūs saucat par "Apsolīto zemi" un kas ir pilnīgas gaismas vieta, kur jūsu 

Tēvs jūs gaida. 

17 Kurš gan var teikt, ka viņš ir vājš, ja ik mirkli saņem Manu spēku? Kurš gan var teikt, ka viņš ir 

izsalcis, ja tik daudz reižu ir sēdējis pie Mana galda, lai ēstu patiesās dzīves maizi? Jums visiem ir 

mantojums, dāvanas, un, ja reizēm jūtaties vāji vai nabadzīgi, tas ir tāpēc, ka jūsu ticība vēl ir maza. Jūsu 

miesa ir pārāk spītīga, lai ļautu jums atzīt visas labās lietas, kas piemīt dvēselei. No otras puses, cik viegli 

tā ļauj izpausties dvēselē mītošajām sliktajām tieksmēm vai neveselīgajām tieksmēm. Pārbaudiet to ar 

maziem bērniem, kuri paši no sevis saplēš savas nevainības plīvuru vai izrādās dumpinieciski pret labu 

rīcību. Ne visi, kas atgriežas uz zemes, nāk šķīsti. Dažiem nākas izdzert visrūgtākās ciešanu kausus, ko 

dzīve sniedz ar savām mācībām, un izciest vissmagākos pārbaudījumus, lai viņi varētu saliekties, 

nomierināties un atgriezties. 

18 Pasaule drebēs no Manu jauno atklāsmju gaismas, un cilvēki uzzinās patiesību. 

19 Kad Es runāju ar jums kā Tēvs, jūsu priekšā atveras Bauslības Grāmata. Kad Es runāju ar jums kā 

Skolotājs, tā ir Mīlestības Grāmata, ko Es rādīju Saviem mācekļiem. Kad Es runāju uz jums kā Svētais 

Gars, tā ir Gudrības Grāmata, kas jūs apgaismo ar Manu mācību. Tās veido vienu mācību, jo nāk no viena 

Dieva. 

20 Jau tuvojas diena, kad šī manifestācija beigsies. Tāpēc Es pasludinu Savu Vārdu bagātīgi, lai tauta 

būtu stipra un apbruņota. 

21 Visi jūs varat teikt, ka esat Mani redzējuši šajā laikā, daži ar sirdi, citi ar prātu, bet vēl citi ar garu. 

Kad jūs esat atsvaidzinājušies no Manas dievišķās mācības, jūs esat Mani redzējuši; kad esat piedzīvojuši 

kāda Mana pravietojuma piepildīšanos, jūs esat Mani redzējuši; un kad jūs savā būtībā jūtat garīgās 

saziņas klātbūtni, jūs esat Mani redzējuši. Es esmu licis Sevi redzēt dažādos veidos, lai jūs varētu liecināt 

par Manu atnākšanu šajā trešajā laikmetā. Vai jūs domājat, ka vienīgais veids, kā Mani redzēt, ir ar jūsu 

ķermeņa acīm? No garīgā viedokļa raugoties, jūsu materiālās acis ir visierobežotākā redzes forma. Vai jūs 

domājat, ka ir svarīgi redzēt Mani kā cilvēku, kā pasaule Mani redzēja otrajā laikmetā, lai jūs varētu teikt: 

"Es Viņu esmu redzējis?" - Nē, mācekļi, gars jūt pilnīgāk nekā sirds, prāts vai maņas, un Viņš ir tas, kas 

Mani ir sapratis. Mans Vārds modina vienus patiesībai un liek citiem celties patiesai dzīvei, jo 

materiālisms ir nāve. 

22 Atvērsies Zināšanu Grāmata, lai atklātu jums, cik daudz garīgo dāvanu un īpašību jums piemīt, un 

daudzas no tām jums vēl nav zināmas. 

23 Jūs zināt, ka Es jums došu vēl vienu no Savām mācībām, lai pēc tam jūs sūtītu nest cilvēkiem Labo 

Vēsti. Vai jūs cerat ieiet kāda sava brāļa vai māsas sirdī, nezinot, kas ir sirds un kas ir gars? Cik daudz 

laika ir pagājis, kopš jūs saņēmāt savu mantojumu no Tēva, bet jūs joprojām nezināt, kas pieder jūsu 

garam. Taču beidzot cilvēcei ir pienācis garīguma laikmets. Viss nezināmais kļūs zināms, viss apslēptais 

nāks gaismā, un katrs noslēpums tiks noskaidrots, jo Patiesības Gars izlies pār katru garu un visu miesu. 

24 Kad cilvēki garīgi uzzinās, kas viņi ir, un apzināsies savu izcelsmi, viņiem nepietiks asaru, lai 

raudātu par kļūdām, kuras viņi pieļāvuši savas neapdomības un augstprātības dēļ. Bet pēc attīrīšanās Mans 

piedošanas apmetnis pārklās pasauli, un sāksies jauns laikmets. Vai jūs nedomājat, ka tad, kad cilvēku 

dzīvēs būs gaisma un viņu sirdsapziņa apgaismos viņus, viņu dzīvē notiks pārmaiņas? Jā, jo bēdas, kari - 

viss, kas vienus nomāc un citus sagrauj, ir saistīts ar garīgās gaismas trūkumu, ko var saukt par 

sirdsapziņu, taisnīgumu, mīlestību. 

25 Ak, tauta, jau tuvojas diena, kad Es vairs nerunāšu ar jums šādā formā. Izmantojiet Manas 

mācības, lai jūs varētu pretoties vētrām, kas jūs apdraud. Cilvēki nāks pie jums un pieprasīs pierādījumus, 

ka esat runājuši ar Jēzu un esat saņēmuši Viņa mācību no Viņa. 



U 141 

161 

26 Jūs šķirstāt Manu pamācību grāmatu, kurā ir ierakstīts Bauslība, pravieši un Mans Vārds, kas dots 

visos laikos, un tas viss galu galā tiks iegravēts jūsu garā. Tas ir mantojums, ko es jums atstāju. 

Pārbaudiet, testējiet un studējiet Manu darbu, rūpīgi to izpētiet. Kad būsiet atklājuši un apzinājušies tās 

būtību, jūs jutīsieties bezgalīgi mīlēti no Tēva puses, un jūs mīlēsiet arī Mani. 

27 Ja jūsu līdzcilvēki par jums runā nicinoši, jo esat atsaukušies Manam aicinājumam, aizveriet ausis 

un klusējiet, jo viņi ir nezinoši. Bet, ja jūs šo jautājumu uztverat kā iemeslu, lai viņus tiesātu, tad bēdas 

jums, jo jūs jau esat apgaismoti ar savas sirdsapziņas gaismu un zināt, ko darāt. 

28 Es esmu katra gara Tiesnesis un zinu, kas Mani patiesi mīl. Ne visi, kas Mani sauc par Tēvu, ir ar 

Mani. Daudzi no tiem, kas apgalvo, ka viņi ir Mani izredzētie un kalpo Man, nav Mani sapratuši. Jūs varat 

maldināt cits citu, bet kas varētu maldināt Mani? 

29 Es esmu jums mācījis vienlīdzību, mīlestību, pazemību. Pat ja jūsu liktenis šķietami ir atšķirīgs, 

galīgais mērķis, ko esmu parādījis visiem, ir viens un tas pats. 

30 Lai jūsu sirdsapziņa ir jūsu ceļvedis, tā vienmēr runās ar jums taisnīgi, un jūs zināsiet, vai dzīvojat 

saskaņā ar Manu likumu, vai esat darījuši darbus, kas ir cienīgi tos upurēt jūsu Tēvam. Es mīlu šķīstos, un, 

ja vēlaties Man izpatikt, esiet šķīsti. 

31 Pienāks laiks, kad pasaule jūs nomocīs, tā prasīs no jums spēcīgus darbus, kas runās par jūsu 

lielajām garīgajām dāvanām, un, ja jūs nebūsiet tam sagatavoti, daudzi noliegs Mani kā Tēvu un teiks, ka 

nekad nav Mani dzirdējuši, ka nepazīst Mani, bet jūs zināt, ka Mans Vārds jau sen ir jūsu barība un 

mierinājums. 

32 Ko tu esi lūdzis no Manis, ko Es tev neesmu devis? Es jums esmu devis daudz mīlestības 

pierādījumu, lai stiprinātu jūsu ticību. Svētīgi ir lēnprātīgie un pazemīgie, kas prot pieņemt dzīves 

pārbaudījumus ar padevību, bez izmisuma. 

33 Izprotiet Manu Vārdu, sajūtiet to un pielietojiet praksē, lai jūsu ticība ik dienas stiprinātos. 

34 Šodien jūs atveriet savas sirds un prāta durvis Manas pamācības gaismai. Ar kādiem darbiem jūs 

Mani pagodināsiet? Jūs visi klusējat, gars klusē un ķermenis klusē Manā priekšā. Jūs nolieciet kaklus un 

pazemojieties. Bet Es negribu, lai Mani bērni pazemotos Manis priekšā. Es gribu, lai viņi būtu cienīgi 

pacelt savu seju un ieraudzīt Manu, jo Es nemeklēju ne kalpus, ne vergus, nemeklēju būtnes, kas jūtas kā 

izsūtītie, atstumtie. Es nāku pie Saviem bērniem, kurus tik ļoti mīlu, lai, dzirdot Mana Tēva balsi, viņi 

varētu pacelt savas dvēseles uz garīgās augšupejas ceļa. 

35 Bet, lūk, es nāku Jēkaba namā, bet tur atrodu tikai bailes; es ceru atrast mielastu, bet tur ir tikai 

klusums. Kāpēc, Mana tauta? Jo tava sirdsapziņa tev pārmet tavu pārkāpumu un neļauj tev sajust prieku 

par Manu atnākšanu. Iemesls ir tas, ka jūs neesat mīlējuši paši sevi, ka neesat strādājuši tā, kā Jēzus jums 

mācīja. 

36 Jums trūkst garīgā aprīkojuma, lai sajustu sāpju ēnu, kas jūs gaida, tāpēc jūsu Tēvam ir 

nepieciešams, lai Viņš kļūtu dzirdams materiāli un runātu ar jums jūsu valodā, lai jūs zinātu, ka tuvojas 

kara eņģelis, ka viņa ieroči ir ļoti spēcīgi un ka pretī viņam raud miera eņģelis. 

37 Uz vēja spārniem jājot, mēris tuvojas arvien vairāk un vairāk, un garīgajā telpā peld tūkstošiem 

būtņu, dienu no dienas krītot uz naida un nesaskaņas laukiem, un viņu neprāts aptumšo jūsu prātus un 

sirdis. 

38 Dabas spēki ir atraisījušies un pamodina zinātniekus no sapņiem, bet viņi, spītīgi iedomājušies par 

sevi, turpina savu postošo darbu cilvēces vidū. Kamēr jūs aizmirstat lūgties, jūs nepildait uzdevumu, ko 

Tēvs jums uzticējis. 

39 Jūs ļoti labi zināt, ka miera veidošanas uzdevums ir bijis uz jūsu gara jau kopš tiem laikiem, kad Es 

sacīju Jēkabam: "Redzi, Es tev došu daudzskaitlīgu pēcnācēju, ar kuru svētītas tiks visas zemes tautas." 

Tāpēc jūs klusējat Manā priekšā. 

40 Vai jūs gaidīsiet, kamēr cilvēku likumi jūs atņems mantojumu un piespiedīs jūs aizvērt savas 

lūpas, kuras Es esmu apmācījis liecināt par Mani? 

41 Neesiet mazticīgi cilvēki. Ja Es esmu jūs izvēlējies, tad tas ir tāpēc, ka Es zinu, ka jūs spēsiet Man 

kalpot un sapratīsiet, kā to darīt. 

42 Šajā dienā es jums saku: Ja tautas vēlas mieru, tad Es darīšu to sasniedzamu saskaņā ar viņu 

mīlestību. Ja viņi vēlas vairāk kara, lai viņiem tas ir, bet caur to uz zemes kritīs Mana taisnīguma skeptrs. 
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43 Ja cilvēce vajās Manus jaunos mācekļus un centīsies viņiem neļaut dziedināt slimos un runāt par 

Manu Doktrīnu, cilvēku vidū izplatīsies visdīvainākās slimības. Zinātnieki saslims, daudzu acis tiks 

aizvērtas, citiem radīsies domu apjukums. 

44 Atvērsies aizsaules vārti, un apjukušu dvēseļu leģioni izpostīs veselus reģionus un padarīs cilvēkus 

par apsēstiem. Tad, ņemot vērā zinātnes bezspēcību, Mani pazemīgie darbinieki celsies un sniegs savu 

zināšanu pierādījumus, ar kuru palīdzību daudzi kļūs ticīgi. Par visām šīm nelaimēm jums jau sen ir 

paziņots, bet jūs paliekat kurli un akli. Jūs esat nepateicīgs. 

45 Dažreiz ir nepieciešams, lai es ar jums runātu šādā veidā. Bet nejauciet Manu mīlestības vārdu ar 

pātagu. Es tevi mīlu. Nāciet tuvāk, lai jūs varētu sajust Manu siltumu. Tuvojieties Man, lai jūs sajustu 

Manas Valstības mieru. Jūs esat tie, kas Mani meklēja, šķērsojot "tuksnesi", jūs esat tie, kas vienmēr 

dzinās pēc Mana apsolījuma. 

46 Vai jums ir apnikusi šī dzīve? Tad uz brīdi atpūtieties šī koka ēnā. Pastāstiet Man savas bēdas šeit 

un raudājiet uz Manām krūtīm. Kad tu būsi ar Mani mūžīgi? Es jau vēlos redzēt mieru katrā dvēselē. 

47 Ļaujiet, lai "svilpauniete" tagad izpleš savus spārnus pār visu visumu, lai jūs sajustu tās mieru un 

siltumu. 

48 Sievietes, jūs esat tās, kas ar savu lūgšanu uzturat to mazo mieru, kas pastāv uz zemes, tās, kas kā 

uzticīgas mājas sargātājas rūpējas, lai tajā netrūktu mīlestības siltuma. Tā jūs apvienojaties ar Mariju, savu 

Māti, lai salauztu cilvēcisko lepnumu. 

49 Vīri, Es esmu jūs darījis par šīs zemes kungiem, lai jūs pārstāvētu Mani uz šīs zemes. Tavs gars ir 

kā Tēva gars, un tava miesa ir kā Visums. Par sava ķermeņa pilnību sprieciet nevis pēc tā izmēriem, bet 

gan pēc tajā pastāvošās brīnišķīgās dzīvības, tās kārtības un harmonijas. Taču pat vislielākajā pilnībā 

ķermenis ir ierobežots, un pienāk laiks, kad tas pārstāj augt. Tomēr intelekts un sajūtas turpina attīstīties, 

līdz nāve viņu aptur. Bet visa gudrība un pieredze, ko viņš ieguva uz zemes, paliek iespiedusies dvēselē, 

kas aug un attīstās mūžīgi. 

50 Padariet savu māju par otru templi, savas jūtas par otru Dieva pielūgsmi. Ja jūs gribat Mani mīlēt, 

mīliet savas sievas un mīliet savus bērnus, jo arī no šī tempļa nāks lieli darbi, domas un piemēri. 

51 Šobrīd jūs visi esat Elijas avis. Daži dzīvo viņa šķēršļos, citi joprojām ir pazuduši. Sestā zīmoga 

gaisma apgaismo visas dvēseles, kas šajā laikā ir inkarnētas un vairs nav inkarnētas. Kamēr uz Zemes daži 

izmanto šo likumu savas dvēseles attīstībai un glābšanai, citi to izmanto, lai izprastu zinātnes noslēpumus 

un atklātu jaunus brīnumus. Tās ir zaimojošas un nepaklausīgas rokas, kas joprojām lauž augļus no 

zinātnes koka, lai saindētu cilvēku sirdis. Jūs dzīvojat sestajā laika posmā, ko cilvēcei nāksies iziet uz 

Zemes, atspoguļojot ceļu, kas tai būs jāveic mūžībā. 

52 Šobrīd Elijas klātbūtnē es jums saku, ka jūs dzīvojat sestajā laikmetā, kuru cilvēcei nāksies iziet uz 

zemes, kā simbols vienam no septiņiem kāpšļiem, pa kuriem jūsu gars kāps aizsaulē. 

53 Pirmajā laikmetā Ābels iemiesoja Mani uz zemes, otrajā - Noa, trešajā - Jēkabs, ceturtajā - Mozus, 

piektajā - Jēzus, sestajā - tagadējais - Elija, bet septītajā valdīs Svētais Gars. 

54 Ko jūs esat darījuši ar Maniem vēstnešiem? Pirmais krita zem sava brāļa trieciena, kuru uz to 

noveda skaudība. Otrs tika nepareizi novērtēts un izsmiets neticīgo un elku pielūdzēju pūļu vidū. 

55 Trešais sniedza pierādījumus par Manu spēku savā dzīvē un pretī saņēma pat savu tuvinieku 

nepateicību. 

56 Ceturtais bija spiests salauzt bauslības plāksnes, jo viņa ļaudis, kurus viņš tik ļoti mīlēja, bija 

mazticīgi. 

57 Piektais - lai gan Viņa atnākšana tika paziņota - netika gaidīts, neatrada ne ticību, ne mīlestību, un 

pēc tam, kad Viņš pasaulei bija devis savu mīlestības vēsti, Viņš saņēma no cilvēkiem visnecienījamāko 

nāvi, kāda jebkad ir piemeklējusi kādu pravieti vai vēstnesi. 

58 Sestais šajā laikā ir atnācis garā. Tomēr viņu vajā šaubu, vienaldzības un izsmiekla bultas. 

59 Kad septītais zīmogs tiks atraisīts, un tā vietā, lai emisārs būtu sūtnis, cilvēkus apgaismos pats 

Mūžīgais Gars, - kurš tad mēģinās Mani ievainot vai nogalināt? 

60 Es runāju ar jums šādā veidā, lai rīt jūs nemulsinātu teologi. 

61 Katrs zīmogs savā laikā ir bijis spožs un atstājis savu gaismu manu bērnu garā. Tā arī Sestajā 

zīmogā uz zemes bija dzirdama Vārda balss. 
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62 Cilvēki, lūdzieties pie Marijas, Viņa ir Dievišķā Maigība, kas Otrajā Laikā ir kļuvusi par sievieti - 

šķīstība, ko nesaprot materializētā cilvēce, jaunavība, ko nespēj aptvert cilvēku prāti un ko var sajust tikai 

tie, kuru jūtas ir šķīstas. 

63 Jūsu Debesu Mātes apmetnis no mūžības ir devis ēnu pasaulei un ar mīlestību sargā Manus bērnus, 

kas ir no viņas. Marija kā gars nav piedzimusi pasaulē, viņas mātes būtība vienmēr ir bijusi daļa no Manis. 

64 Viņa ir Mana šķīstuma, Mana svētuma laulātā. Viņa ir Mana meita, kad kļuva par sievieti, un 

Mana Māte, kad saņēma "iemiesoto Vārdu". 

65 Skolotājs jums saka: Jūs esat bijuši ļoti aizņemti paši ar sevi, tāpēc esat aizmirsuši par citiem. Ir 

jāatsakās no vienaldzības pret citu sāpēm un vajadzībām un jāatsakās no sava egoisma. 

66 Ja jūsu ceļā parādās sāpes, esiet gatavi tās pieņemt. Kad redzat, ka pārbaudījums ir pavisam tuvu, 

lūdzieties, kā Jēzus dārzā Savas nāves priekšvakarā, un sakiet tāpat kā Viņš: "Mans Tēvs, ja iespējams, 

atņem no Manis šo biķeri, bet lai notiek Tava, nevis Mana griba!". - Uzmanieties, Mani bērni, jo, ja jūs 

sagatavosieties, daudzos gadījumos Es atņemšu ciešanu kausu no jūsu lūpām. Bet, ja jums nāksies to dzert, 

Es jums nodrošināšu spēku izturēt, pamatojoties uz jūsu padevību un pakļaušanos Dieva gribai. 

67 Neaizmirstiet, ka sāpes attīra, un, ja tās tiek paciestas ar mīlestību un garīgu pacēlumu, tās 

nomazgā ne tikai paša cilvēka, bet arī citu cilvēku traipus. 

68 Atstājiet savas sāpes Man, un tās nebūs neauglīgas. Cik daudz bezjēdzīgu sāpju ir bijis cilvēces 

vidū! Bet tie, kas ir spējuši ciest un nest savu krustu līdz pat atmaksas galam, ir sasnieguši kalna virsotni, 

kad viņi domāja, ka kritīs uz visiem laikiem. 

69 Pasaule nav ieguvusi mieru, kas tai būtu jāsaņem pārbaudījumos jūsu lūgšanu un nopelnu dēļ. Jo, 

kad jūs esat pakļauti šiem pārbaudījumiem, jūs domājat tikai par sevi, žēlojat sevi un dumpojaties, tā vietā, 

lai lūgtu Tēvu un sacītu Viņam: Ja kaut viens no maniem tuvākajiem iegūs kaut vienu miera atomu no 

rūgtā kausa, ko es dzeru, - ar kādu gandarījumu es to izdzeršu līdz pēdējam pilienam! Un Skolotājs jums 

saka: Kas šādi lūdzas un jūt, tas panāks, ka viņa mīlestība spēs darīt labu daudziem saviem līdzcilvēkiem. 

70 Cilvēki, tagad tautās valda šķietams miers, bet jūs nesludiniet, ka ir iestājies miers. Aizver lūpas. 

Patiess miers nevar rasties uz baiļu vai materiālo ērtību pamata. Mieram jārodas no mīlestības, no brālības. 

71 Pašlaik cilvēki būvē uz smiltīm, nevis uz klintīm, un tad, kad viļņi atkal uzpūtīsies un atsitīsies pret 

šīm sienām, ēka sabruks. 

72 Es esmu piedāvājis cilvēkiem Savu mieru caur viņu sirdsapziņu un teicis viņiem: šeit Es esmu, bet 

viņi nav gribējuši Mani uzklausīt. Dažkārt viņi rīkojas kā mazi bērni un kā muļķi. Es jums saku, ka viņi 

rīkojas kā bērni, jo viņu rīcībā nav redzama gaisma, ko gars ir ieguvis ilgā attīstības laikā. Lai gan viņi 

dzīvo Trešajā laikmetā, viņi vēl nav sapratuši, ko nozīmē miers. Viņu gars ir vājš, un vēl jo vairāk viņu 

sirds nejūt, kas ir patiesa žēlsirdība, nedz arī ir pārpildīta ar mīlestību pret cilvēci. Bet tās pārņems vēl 

rūgtākas sāpes nekā vērmele, caur kurām tās pamodīsies un kļūs jutīgākas. Ne Es būšu tas, kas šo biķeri 

nodos cilvēkiem, jo Manī šis rūgtums nevar pastāvēt. 

73 Visas cilvēku radītās sāpes tiks apkopotas vienā kausā, ko izdzers tie, kas tās radījuši. Un tie, kas 

nekad nav ļāvuši sev satricināties sāpju priekšā, tagad drebēs savā garā un miesā. 

74 Tuvojas stunda, kad jūs redzēsiet, ka tautas satricinās dīvaini un pārsteidzoši notikumi. Jūs 

uzzināsiet par cilvēkiem, kuri ir bijuši lieli pasaulē un kuri atstās savas tautas un nācijas, lai dotos meklēt 

mieru ar savu sirdsapziņu tuksnesī, vientulībā. Citi, kas ir bijuši pazīstami ar savu naidu un tieksmi pēc 

varas, pārsteigs pasauli, jo viņu mutes pēkšņi runās mīlestības un miera vārdus. Iemesls ir tas, ka Mana 

gaisma tos apņems un Mans Gars runās caur viņu lūpām. 

75 Vai jūs esat gatavi šiem notikumiem, lai rastu pareizo risinājumu un skaidrojumu jautājumiem un 

ienestu gaismu apjukušajos vai apjukušajos cilvēku prātos? 

76 Ilgu laiku esmu jūs apmācījis, bet jūs joprojām nespējat kļūt par miera karavīriem. Paskatieties uz 

tautām, cik maz laika tām ir, lai sagatavotos karam, un kā tās satricina pat zemes iekšpusi. Redziet, kā viņu 

naida spēki izjūt savu ietekmi līdz visattālākajām vietām, kamēr jūs nespējat likt viņiem sajust Manu 

mieru. 

77 Vai naids ir stiprāks par mīlestību? Vai tumsa ir spēcīgāka par gaismu? Vai ļaunumam ir lielāka 

ietekme nekā labumam? - Nē, Mani bērni. 

78 Es jūs neaizrādīju, es tikai ar mīlestību pamodinu jūs, lai pateiktu, ka nav grūti strādāt Jēzus vīna 

dārzā un ka jums ir neatlaidīgi jāpilnveido jūsu darbs. Ja brīžiem jūs sevī nesat apņemšanos atjaunoties, 

jūsu gars priecājas un jūtas tuvāk savam Tēvam. Bet kārdinājumi gaida jūsu soļus un noved jūs uz leju. 
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79 Pacelieties uz labo, apzinieties, ka jūs dzīvojat laikā, kas atšķiras no Pirmā un Otrā, kurā materiālie 

un garīgie elementi visur ir satraukti. Tā ir cīņa, kas ir redzama tikai tiem, kuri ir garīgi sagatavoti, un 

neredzama tiem, kuri nav sagatavoti. Šajā virpulī pārvietojas miljoniem cilvēku un garīgo būtņu, dažas 

iededz gaismu, citas to meklē, dažas izplata tumsu, citas no tās bēg. 

80 Bēdas tam, kas šajā laikā kļūst vājš Gaismas meklējumos! Tevi vēro miljoniem neredzamu acu, lai 

tevi iznīcinātu. Es gribu, lai jūs būtu labā sēkla, kas iekaro laukus, kuros aug nezāles. Ļaunums kā jūra, kas 

pārplūst savus krastus, spiež uz priekšu un maldina vienu sirdi pēc otras, tā netīrie ūdeņi pārpludina mājas, 

bērnu sirdis, jauniešu prātu, sievietes tīrākās jūtas. Jūsu cēlākās institūcijas ir degradētas, tāpat kā 

vissvētākās. Tikmēr, ko jūs darāt? Vai arī jūs esat starp aklajiem, kas neko nepamana? Vai jūs 

ieskapsulējat sevi savā egoismā, lai meklētu mazliet miera savai sirdij? Vai jūs noslēdzaties savās 

guļamistabas četrās sienās, lai tur nenonāktu kara troksnis un cilvēku vaimanas? 

81 Jūs nesakiet, ka Skolotājs nav jums pravietiski runājis, kad tagad redzat, ka tuvojas laiks, ko Es 

jums pasludinu. Bet, pirms iestāsies miers starp cilvēkiem, uguns sadedzinās rauši uz visas zemes virsmas, 

izplūduši ūdens plūdi to nomazgās un sniegs to attīrīs. 

82 Mostieties, mācekļi, esiet gatavi, lai jūs nepārsteigtu, jo jums pretī stāsies vārdi, darbi un grāmatas. 

Pret jums tiek gatavoti ieroči un apmelojumi. Jūs būsiet arī liecinieks ideoloģiju, doktrīnu un teoriju cīņai. 

Teologi centīsies izpētīt vairāk nekā līdz šim. Filozofi nesīs pasaulē jaunas idejas. Zinātnieki pasludinās 

savas zināšanas par vienīgo patiesību. Reliģiju fanātiķi parādīsies kā partijas un sadursies. 

83 Tas būs laiks, kuram jums jābūt gataviem, jo jūsu balss būs vienīgā, kas tiks sadzirdēta kā mierīga 

un apzināta. 

84 Vai jūs tagad redzat, cik ļoti es jums pārmetu? Vai jūs tagad redzat, cik mazi esat un cik daudz 

jums vēl ir trūkumu un nepilnību? Taču jūs kalposiet Man, un jūsu upuris būs patīkams un smaržīgs 

Manas Dievišķības priekšā. 

85 Tabernākuls, Derības šķirsts un Bauslība ir tavā sirdī. Jums, kas esat pazemīgi, Es atklāšu to, ko 

mācītie nespēj aptvert. 

86 Cilvēki, šajā laikā jūs kā Pazudušais dēls atgriežaties Tēva mājā. Es tevi ieņēmu un teicu: tu esi 

pirmdzimtais, bet tavas prombūtnes laikā pārējie brāļi un māsas izklīda. Es paliku viens un raudāju savā 

vientulībā. Tagad jūs esat atgriezušies, un Es jums saku: sēdieties pie Mana galda, tur ir maize, augļi un 

vīns. Nākamajā telpā ir darbarīki. Tad jūs raudājāt par savu nepateicību un nepaklausību, apzinādamies, ka 

esat izstumtie citu tautu vidū, kas nesaņēma to, ko jūs saņēmāt. Jūs lūdzāt, lai jūsu garīgās dāvanas jums 

tiktu atdotas, un jūsu bagātība jums ir atdota. 

87 Es esmu licis jums apzināties, ka jums ir liela atbildība par cilvēces nesaskaņām. Tad Es jums 

uzticēju mīlestības zobenu, lai jūs ar to pakļautu tos, kas izraisa brāļu karus, un ievestu tos Manā 

klātbūtnē. 

88 Jūsu misija ir miera, brālības un garīguma veicināšana. Es neiebilstu jūsu sirdij par tās 

pašreizējiem darbiem, bet atgādinu jūsu prātam par tās pagātni un ļaujiet tai saprast, kāda cēla misija gaida 

to mūžībā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 142 
1 Mana mīlestība nolaižas pār jums, lai pieprasītu no jums to baušļu izpildi, kurus Es esmu jums 

mācījis jūsu pastāvēšanas laikā. Es redzu, ka jūs esat žēlastības pilni, svaidīti un sagatavoti savas misijas 

izpildei, un Es vēlos, lai jūs pļaujat augļus no sēklas, ko Es jums esmu devis. Es vēlos priecāties par jūsu 

pazemību un labo gribu. Ja Es jums esmu piedāvājis, ka jūsu aizlūgšanas dēļ pasaule būs žēlastības un 

svētību pilna, tad tas ir tāpēc, ka Es jums esmu devis varu redzēt, kā jūsu labie darbi vairojas ārpus šīs 

zemes. Ar jūsu aizbildniecību trūkumā nonākušās dvēseles saņems gaismu. Patiesi Es jums saku: ne tikai 

šī pasaule piedzīvo grūtību un pārbaudījumu laikmetu, lai attīrītos, bet arī citās sfērās notiek izpirkšana un 

sāpes. 

2 Padariet Manu mācību par savu, sajūtiet Manu Vārdu, jo tas ir maigs un mīlošs, bet arī bargs. Tu to 

sapratīsi un sapratīsi! Neļaujiet, lai šo sēklu aiznes vējš un tā neiesakņojas jūsu sirdī, jo rīt jūs to palaistu 

garām. Ko jūs gaidāt, lai pielāgotu savu dzīvi Manu likumu ievērošanai? Negaidiet, ka jūs piemeklēs 

pārbaudījumi, jo tas jums būtu ļoti skumji. Dariet to mīlestības un pārliecības vadīti, pildiet bausli, kas 

jums saka: mīliet cits citu. 

3 Izmantojiet šo laiku, kad Es runāju ar jums ar vislielāko skaidrību, un ļaujiet Man jūs vadīt. 

Atcerieties, ka jūsu nākotne būs mierīga, ja jūs ievērosiet Manu likumu. 

4 Atgriezieties sevī, pārbaudiet sevi sirdsapziņas gaismā, un jūs redzēsiet, ka es runāju ar jums 

taisnīgi, ka es neizplatīju šausmas, bet gan brīdinu jūs dzīvot modri. 

5 Mans Vārds ir barība garam. Visos laikos esmu ar jums runājis. Šobrīd Es esmu atstājis šo 

vēstījumu cilvēcei, kalpojot Sev caur jums. Es vēroju pasauli, kamēr tā guļ. Es jums esmu parādījies, un 

tāpat kā Otrajā Laikā, dažas dienas pēc Savas augšāmcelšanās, Es pacēlos Savu mācekļu priekšā, un viņi 

redzēja Mani aizgājušu garā, tā arī tagad Es nāku pie jums godības pilns, lai tiesātu visas būtnes. 

6 Šodien Mana gaisma izplatās pa visu cilvēci. No tautām un provincēm jūsu līdzcilvēki nāks uz šo 

zemi, lai meklētu Manu Vārdu, kad viņiem būs zināma šī mācība. Tajā laikā Es vairs neparādīšos caur 

cilvēka prātu, kā to daru šodien, un jūs, ticīgie, pieradināsiet sevi pacelt savu garu, lai uzturētu sadraudzību 

ar Mani, un jūs visiem rādīsiet Manu drukāto Vārdu un liecināsiet par to, ko esat saņēmuši no Manas 

mācības. Jūs viņiem pateiksiet, ka Es neesmu kļuvis par cilvēku, bet ka Es esmu nācis garā un ka šādā 

veidā esmu palicis starp jums mūžīgi. 

7 Šodien, kad jūs pieminat Manas ciešanas, Es jums saku, ka Es vēl vienu reizi esmu devies uz 

Golgātu, ka Manas ciešanas katru brīdi atjaunojas, ka karš, grēks un materiālisms veido jūsu Dieva 

aizvainojuma krustu. Jūs, kas esat sapratuši Manu Vārdu, apvienosieties ar Mani lielajā cīņā pret grēku. 

Garīgie pulki ir sākuši savu cīņu, un jūs tiem pievienojieties. 

8 Apmeklējumi satricinās pasauli. Labā vēsts sasniegs visus, un viņi zinās, ka Es esmu atnācis atstāt 

citu testamentu un tiesāt viņu darbus. 

9 Es negribu, lai jūs, Mani klausītāji, vēlāk lītu asaras, jo jūs nesapratāt Manu dievišķo izpausmi. 

Lūdzieties, un jūsu lūgšanā jūs saņemsiet gaismu, kas ļaus iedziļināties šajā jaunajā atklāsmē, ko Es jums 

dodu šajā laikā. 

10 Es jums dāvāju mieru. Ja jūs paliksiet gatavi, jūs to izplatīsiet ar savām domām un darbiem. Tie 

dārgie brīži, kad jūs sanākat kopā, lai paceltu savu garu un uzturētos garīgajos reģionos, no kurienes jūs 

komunicējat ar Mani, neatgriezīsies. Tāpat jūs nedzirdēsiet Manu Vārdu ar cilvēku starpniecību pēc Manis 

norādītā laika. 

11 Vērojiet un lūdzieties, un jūs redzēsiet, kā Mans Vārds piepildīsies. 

12 Es dodu jums jaunu nodarbību. Katrs no tiem ir paredzēts, lai sagatavotu jūs jūsu uzdevuma 

izpildei. Jūs sākat saprast, ka neesat nākuši uz zemes tikai tādēļ, lai saglabātu savu miesas apvalku, uzkrātu 

bagātības vai godu. Dzīves ceļā jums nav nekādu grūtību. Ja esat sevi uzskatījuši par nabagiem, tad tas ir 

tāpēc, ka neesat centušies apzināties to, ko nesat savā garā. Vai jums ir nepieciešams zaudēt visu, kas jums 

pieder, lai iemācītos novērtēt to, kas jums ir? Nē, Mani bērni, labāk, lai šodien, kad jums vēl ir jūsu 

dāvanas, jūs par tām zinātu, lai jūs tās varētu izmantot sava gara labā. 

13 Ja Mana Mācība jums šķiet dīvaina, tad Es jums saku, ka dīvaini esat jūs, jo gan Es, gan Mans 

Likums esam nemainīgi un mūžīgi. Katru reizi, kad es pie jums atnāku, es redzu, ka jūs esat attālāki, 

vairāk aptraipīti un tāpēc tālāk no pareizā ceļa. Vai veids, kādā Es tagad jums Sevi atklāju, jums šķiet 
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jauns? Tas nav nekas jauns. Vai jūs vēlaties, lai Mana balss būtu dzirdama bezgalībā bez cilvēku 

starpniecības? Arī šī forma nebūtu jauna. Jau Pirmajā laikmetā Es liku Savu balsi sadzirdēt cilvēkiem, kas 

bija sapulcējušies Sinaja kalna pakājē. Bet kas notika ar šo tautu, kad viņi dzirdēja sava Tēva balsi šādā 

veidā? Viņu ausis, viņu sirdis un prāts nespēja uztvert šo spēka izpausmi tādā mērā, ka viņiem nācās 

aizbāzt ausis, lai nedzirdētu, un viņi lūdza Mozu, lai Viņš starpnieko Jehovai, lai Viņš pārstāj runāt, jo 

Viņa balss bija kā pērkons. Tad Mana balss no Mana Gara nolaidās uz jūsu matēriju, bet tagad Es jūs 

gatavoju pacelties tur, kur jūs gaida Mana Tēva mīlestība, un jūs dzirdat Mani no gara uz garu. 

14 Lai gan Es vienmēr esmu atklājies pilnīgi skaidri, cilvēks sava materiālisma dēļ ir šaubījies. Pat 

tur, Sinaja kalnā, pie cildenajiem pierādījumiem un izpausmēm, ko Tas Kungs sniedza tautai, tās sirdis 

šaubījās, svārstījās un bija gatavas ik uz soļa novērsties no Tēva. Katrā tautas vājprātības gadījumā tika 

izrādīta Kunga žēlastība, un beidzot atspīdēja tikai Viņa patiesība. 

15 Kad Es jums runāju par Savu parādīšanos cilvēka veidā, Man jums jāsaka, ka, lai gan par to tika 

paziņots jau sen iepriekš, pasaule bija aizmigusi un nespēja Mani atpazīt. No brīža, kad Jēzus atvēra acis 

šajā pasaulē, līdz brīdim, kad Viņš tās aizvēra, karājoties pie krusta, Mana Sirds tika ievainota cilvēku 

šaubu dēļ visā Viņa dzīves ceļā. 

16 Viņi apšaubīja Jēzus dievišķību, jo vērtēja Viņu pēc Viņa pazemības, Viņa drēbju trūcīguma, 

materiālās varas un zemes dārgumu trūkuma. Un pat nāves cīņā šo cilvēku šaubas ieurbās Jēzus sirdī, it kā 

katrs no viņu jautājumiem būtu šķēps: "Kā tas ir iespējams, ka Viņa miesa asiņo, ja Viņš ir Dievs?" 

"Kā tas ir iespējams, ka Dieva Dēls varētu mirt?" 

17 Ir pagājuši divi tūkstoši gadu, lai daži saprastu šīs mācības, un vēl daudziem ir jāpaiet, lai tās 

saprastu visi. 

18 Ja kāds šodien saka, ka Es esmu nācis negaidīti, tad viņš nerunā patiesību, jo Es jums pasludināju 

Savu atgriešanos un pareģoju jums zīmes, ko Es jums došu. Bet, ja jūs gulējāt, kad es jums devu zīmes, kā 

jūs tās varējāt pamanīt? 

19 Tāpat kā Otrajā Laikā Mana Klātbūtne nebija tāda pati kā Pirmajā Laikā, tāpat arī šajā Laikā Mana 

Atklāsme ir atšķirīga, lai gan tā vienmēr ir tā pati Doktrīna. Es vienmēr esmu paziņojis par Savu atnākšanu 

gadsimtiem iepriekš, lai jūs atrastu sagatavotus, lai neatrastos jūsu mājā nekārtībā un nesagandinātu jūs ar 

Savu apmeklējumu. Es gribēju, lai, Man atnākot, jums viss būtu gatavs, lai tad, kad klauvēs pie jūsu 

durvīm, jūs varētu Man teikt kā jaunavas no Manas līdzības: "Ieej, Meistar, esi laipni gaidīts savās mājās." 

Bet tās ir bijušas jūsu šaubas, kas Mani ir saņēmušas - šaubas par Manu atklāsmju un Mana pasludinājuma 

formu, šaubas par brīnumiem, ko Es jums dāvāju un ko jūs piedēvējat ļauniem spēkiem, šaubas par Manu 

jauno kalpu nabadzību un pazemību un par vietām, kur Es atklāju Sevi. Bet Es zinu, ka pēc Manas 

manifestācijas beigām nāks ticība un izpratne par to, kā tas notika pagātnē, neskatoties uz jūsu aukstumu, 

šaubām un materiālismu. 

20 Es nāku pie jums, jo Es jūs mīlu, jo zināju, ka Savas jaunās parādīšanās laikā Es jūs atradīšu kā 

ganāmpulku bez gana, kā slimniekus bez ārsta un kā studentus bez skolotāja. Es nāku, lai sagatavotu 

noteiktu cilvēces daļu sēt labo sēklu jaunajos laukos, jo jūs esat iegājuši jaunā laikmetā - garīguma 

laikmetā. 

21 No šī brīža līdz 1950. gadam izmantojiet Manu Vārdu, kas kā ūdenskritums līst no debesīm uz jūsu 

sirdīm. Uzkrājiet to, lai pēc Manas aiziešanas jūs varētu to bagātīgi nodot tālāk. Stipriniet sevi Manā 

mācībā, lai jūsu dvēsele nevilcināsies. Paturiet prātā, ka dažiem par šo mācību nāksies stāties tiesas 

priekšā. Jūs aprobežosieties ar to, ka pilnīgi patiesi sakāt to, ko Es jums esmu mācījis. Pēc 1950. gada jūsu 

atmiņa attīrīsies un jūs atcerēsieties Manas mācības, bet caur atklāsmi jūs saņemsiet arī jaunas un 

nezināmas mācības. 

22 Šobrīd kāds no sirds man saka: "Kungs, kāpēc Tu nedari tos brīnumus manā dzīves ceļā, kurus Tu 

dari dienās, kad es sāku Tev sekot, kad tagad esmu labāk sagatavots un ticība man ir lielāka?" - Iemesls ir 

tas, ka jūs neesat sapratuši, kā novērot. Pat šodien es nedaru tādus brīnumus kā Pirmajā laikā. Tas bija 

laiks, kad jūs pamodāties gara dzīvei. Tas bija pierādījumu un materiālo brīnumu laiks. Šodien ir garīgo 

brīnumu laiks. Kā tas būtu iespējams, ka jūsu gars vienmēr paliktu vienā un tajā pašā līmenī un ka es jums 

atkārtoju vienu un to pašu mācību? 
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23 Kad jūs ieradāties Manā Klātbūtnē, lai dzirdētu Manu Vārdu, Es darīju pārsteidzošus brīnumus, lai 

atdzīvinātu jūsu ticību. Kāpēc jūs šodien jautājat, ja jums jau ir šī gaisma, kas der tikai vājajiem? Tagad ir 

jūsu kārta darīt savam līdzcilvēkam to pašu, ko es esmu darījis jums. 

24 Šodien Es jums mācu Savu Bauslību un saku jums: Mans miers lai ir ar jums, kā arī tīrība jūsu 

domās, lai jūs pievērstu uzmanību tam, ko "Vārds" jums saka šajā dienā. Mieru Es nesu tiem, kas veic 

izlīgumu uz zemes, ar mīlestību vieniem, ar sāpēm citiem. Es atklāju jūsu acu priekšā tos dvēseles 

plankumus, kurus jūsu sirds nepazīst, lai jūs tos pacietīgi nomazgātu. Es jums arī ļauju sajust lielo 

atbildību, ko esat uzņēmušies par Manu Darbu. 

25 Es esmu nodevis Savu Darbu Trešajā Laikā pazemīgās un vienkāršās, bet dedzīgās rokās, lai jūs ar 

saviem darbiem to godinātu un pagodinātu. 

26 Es jums dodu Savu Vārdu šo māju tuvumā, kuras Es saucu par "pulcēšanās vietām", nevis par 

"tempļiem", lai tās netiktu sajauktas ar tām, kurās notiek ceremonijas un rituāli. Jūs zināt, ka caur šo Manu 

mācību Es jūsu sirdīs ceļu patieso Dzīvā Dieva templi. Katra draudze, kas pulcējas pulcēšanās vietās, 

garīgi celsies atbilstoši savai mīlestībai, paklausībai un labajai gribai, sekojot Maniem norādījumiem. 

27 Tā ir Mana Griba, lai jūs visi strādātu Mana Darba diženumam, jo tuvojas jūsu garam ļoti svarīgi 

laiki. Tās ir tās, kurās Mana gaisma, kas kļuvusi par balsi un domu, iekļūst jūsu garā no bezgalības, 

visaugstākajā iespējamajā savienojumā. Jūs nevarat teikt, ka šobrīd balss nesēja smadzenēs ir ienācis Tā 

Kunga Gars, jo cilvēks nespēj sevī paturēt to, kas ir Augstākā Potence. Tas ir bijis Dievišķās Gaismas 

stars, kas ir nolaidies uz tā, kam ir lemts nodot Manu mācību, prātu. Šādā veidā Patiesība plūst pāri šīm 

nezinošajām lūpām, un tas būs sākums elkdievības un reliģiskā fanātisma iznīcināšanai. 

28 Šiem cilvēkiem piemīt augstākā žēlastība kalpot kā Dievišķā staru sēdei vai bāzei, un viņu 

smadzenes un lūpas - kā Vārda pārraidītājiem, un tomēr viņiem arī turpmāk jābūt vienkāršiem cilvēkiem, 

tāpat kā pārējiem. 

29 Rīt šīs pulcēšanās vietas tiks pavairotas, un ļaužu pūļi tajās apvienosies, lai no gara uz garu 

dzirdētu Tā Kunga pasludinājumu Viņa kalpiem, nevienam necenšoties atšķirt tos, kas kalpo Tam Kungam 

kā instrumenti. Es vēlos vienkāršību visos jūsu darbos. Man patīk tie, kas ir pazemīgi savā sirdī. 

Atcerieties, ka Es piedzimu stallī, starp ganiem, jo viņu vidū Es atradu tīrību, lai Mani sajustu un ticētu 

Man. Nevienam no jums vēl nav bijušas silītes kā šūpulis, bet tam bija jānotiek ar jūsu Ķēniņu, lai sniegtu 

jums pazemības piemēru. 

30 Kāpēc Es atkal nāku pie cilvēkiem pēc tam, kad esmu devis viņiem šīs Mūžīgās Dzīvības mācības? 

Jo cilvēki ir izveidojuši rituālus no katra Mana mācību piemēra. Jūtiet Mani un nemēģiniet Mani parādīt 

tādā vai citādā formā, jo jebkura no tām jūs aizvedīs prom no patiesības. Nemēģiniet iedomāties Mani kā 

Mūžīgo Tēvu vecu cilvēku, kādu jūs gleznojat, jo ne laiks, ne cīņa neatstāj pēdas Radītāja prātā, jo Es 

esmu pāri laikam un neesmu tam pakļauts kā jūs. 

31 Mans Vārds cilvēkiem atkal būs neērts kā agrāk, bet Es viņiem teikšu patiesību. Nevienu 

neatmaskojot, es nosaucu liekuli par liekuli, laulības pārkāpēju par laulības pārkāpēju un ļaunumu par 

ļaundari. Patiesība ir izkropļota, un bija nepieciešams, lai tā atkal atspīdētu, tāpat kā tagad patiesība ir 

apslēpta, un tāpēc tai atkal jāparādās cilvēku acu priekšā. Ko es jums šobrīd mācu? - Svētīt visu un visus 

ar sirdi un garu, jo tas, kurš svētī, līdzinās savam Tēvam, kad Viņš visiem dāvā savu siltumu. Tādēļ es 

jums saku: mācieties svētīt ar garu, ar domu, ar sirdi, un jūsu miers, jūsu spēks un sirds siltums sasniegs to, 

kam jūs to sūtāt, lai cik tālu jūs domājat, ka esat no viņa attālināti. Kas notiktu, ja visi cilvēki viens otru 

svētītu, pat ja viņi viens otru nepazītu un nekad nebūtu redzējuši? Ka uz zemes valdīs pilnīgs miers, ka 

karš būs neiedomājams. Lai šis brīnums kļūtu par realitāti, jums ir jāvirza savs prāts augšup caur 

neatlaidību tikumā. Vai jūs domājat, ka tas nav iespējams? 

32 Cik daudzi atgriezušies grēcinieki ir sasnieguši pakāpi, ko jūs saucat par svētumu! Sākotnēji viņi 

nebija labāki par jums, bet jūs vēl neesat sasnieguši šo pilnības pakāpi. Jūs sākat mīlēt, intuīcijas dāvana 

sāk nest augļus, un jums jau ir iedvesma, jo, kad Es jums pieskaras, jūs reaģējat. Ne visas durvis atsaucas 

uz Manu klauvēšanu, bet tās, kas atveras, ļauj Manai Gaismai nākt pie jums. Grēcinieka pārvērtības nav 

neiespējamas. Atcerieties dažus vārdus no Otrā laikmeta: Magdalēna, Pāvils, Augustīns, Francisks no 

Asīzes. Kāpēc jums vajadzētu atcerēties tikai Pirmās ēras cilvēkus? 

33 Šie, kurus Es pieminēju, pazina grēku un pat kaislību dubļus, tomēr tagad viņi mirdz kā debesu 

gaismekļi un kā cilvēku apgaismotāji sūta jums savu gaismu. 
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34 Tikai Es varu jums atklāt nezināmo. Tāpēc es varu jums teikt, ka cilvēki šodien veltīgi cenšas 

iepazīt Jēzus jaunību uz zemes. Viņi pēta un iztēlojas, bet viņi zina tikai Manu bērnību un Manu 

pasludināšanas laiku. Es jums saku: Jēzus, pirms Viņš devās pasludināt Debesu valstību, neko nemācījās 

no cilvēkiem. Ko Viņam vajadzēja mācīties no tiem, kas jau bērnībā maldināja Bauslības skolotājus? Tas 

laiks, par kuru cilvēki neko nezina, bija tikai gaidīšanas laiks. 

35 Ja jūs mācīsieties no Manis ar mīlestību savā sirdī, jums nebūs iespējams kļūdīties. 

36 Tā es jūs sagatavoju. Šodien nāk vieni, un caur viņiem nāk citi, un caur tiem atkal nāk citi. Katra 

diena un katra paaudze jutīs Mani tuvāk, jo viņu garīgums būs lielāks. 

37 Ikdienā dariet žēlsirdību, tas būs vislabākais pacēlums Man. Dodiet, palīdziet, mieriniet, tā būs 

labākā ikdienas lūgšana, jo tad jūs runāsiet ar Tēvu ar darbiem, nevis ar vārdiem, kas, pat ja tie jau ir 

formā, tomēr savā būtībā ir tukši. 

38 Lūdzieties uz Mani ar savām domām. Jums nav nepieciešama īpaša vieta, lai to darītu, un jūsu 

ķermeņa poza ir vienaldzīga. Paceliet savas domas mierā uz debesu augstumiem un tad gaidiet Manu 

iedvesmu. 

39 Ko Es jums teikšu tajā dienā, pat pravieši nezina. Tikai Es vienīgais Savos Augstajos Padomos 

varu jums to atklāt. Nebaidieties, ka jūs nezināt jūsu Tēva intīmos padomus. Es kā Skolotājs vienmēr jums 

atklāju jaunas mācības. Kā jūs varat domāt, ka es vēlos kaut ko slēpt no jums, tikai ar nolūku, lai jūs to 

nezinātu? Es jūs mīlu, un Mana Tēva Sirdī nevar pastāvēt savtīgums. Kad Es tuvojos jums, tas ir, lai 

apgaismotu jūsu garu, lai tas varētu saprast un mīlēt Mani. 

40 Es esmu nācis pie jums garā, bet ne visi Man ir ticējuši, ne visi Mani ir sajutuši. Daudzi Mani ir 

nolieguši, un vēl citi Mani noliegs. Ja Es atklātu Sevi tiem, kas Mani noliedz tūkstoš dažādos veidos, viņi 

neatpazītu Mani nevienā no tiem, jo veidols, kādā viņi Mani iedomājas, tur viņus maldos. 

41 Es nekad neslēpjos aiz maskas, kad parādīju Sevi pasaulei, tomēr Es ierobežoju Savu spēku, lai 

cilvēki Mani redzētu, dzirdētu un saprastu. 

42 Kāpēc jūs neattīstāties savā garīgās attīstības ceļā? Vai Man parādīt Sevi atbilstoši jūsu atpalicībai? 

Ja jūs būtu gatavi un Es parādītu Sevi akmenī, lai runātu ar jums caur to, jūs Mani atpazītu pat šādā formā. 

Tie, kas pazīst Manu būtību, var sajust Mani visur. Savukārt tie, kas ir izveidojuši viltus priekšstatu par 

Manu Dievišķību, nespētu Mani atpazīt un pat noliegtu Mani, pat ja ieraudzītu Mani visā Manā godībā. 

43 Kas ir dīvains tajā, ka Es Sevi daru zināmu caur cilvēka prāta orgānu? Es Sevi neslēpju, Es esmu 

klātesošs. Tam, kas vēlas to pierādīt, vajadzētu attīrīt savu sirdi un prātu, un tad viņš redzēs patiesību ar 

savām garīgajām acīm. 

44 Neviens, izņemot cilvēku, nevar atspoguļot Dievišķo Prātu. Cilvēka prāts ir Dievišķā saprāta 

spogulis. Viņa sirds ir avots, kurā es glabāju mīlestību. Viņa sirdsapziņa ir gaisma no Mana Gara. Ja jūs 

šaubāties, ka jums pieder tik lielas dāvanas, un nejūtaties to cienīgi, tad tā nav jūsu Tēva vaina, bet gan 

jūsu, jo jūs vēl neesat sapratuši, cik bezgalīga mīlestība Man ir pret jums. Redzi, jūsu traipi nav bijuši 

šķērslis, lai Mani atklātu jūsu vidū šādā veidā. Bet, ja rīt zinātnieki šīs izpausmes atzīs par sliktām, tad tie 

tiesās nevis mani, bet gan viņus pašus. 

45 Es esmu radījis cilvēku tik perfektu, ka, skatoties uz sevi, viņš var saskatīt sava Tēva atspulgu. Bet 

cilvēks neprotēja ieskatīties sevī, ne iedziļināties sevī, tāpēc viņš neatpazina Mani. 

46 Dažādos laikmetos Es esmu atklājies cilvēkiem negaidītos veidos. Kurš gan jums būtu teicis, ka 

apsolītajam Mesijam, Dieva Dēlam, Otrajā Laikā nebūs pat pieticīgas mājas, kur piedzimt? Kurš gan jums 

būtu teicis, ka Marija, miesnieka sieva, būs Jēzus Māte? 

47 Jau no pirmajiem soļiem uz zemes Es devu Savas varas zīmes, un tomēr daudzi Mani pat 

nenojauta. 

48 Šoreiz es neesmu ieradies, lai jūs pārsteigtu. Ja jūs būtu sagatavojušies, nododot apsolījumu par 

Manu atgriešanos no vecākiem bērniem, no paaudzes uz paaudzi, Es jūs būtu atradis gaidām Manu 

atnākšanu, bet neviens Mani negaidīja. Daži no jums bija aizmirsuši šos pravietojumus, citi tos nezināja, jo 

tie tika turēti noslēpumā. Cik maz ir tādu, kas pētīja debess debesis un vēroja pasaules notikumus, 

meklējot zīmes, kas vēstītu par Manas atnākšanas laiku. 

49 Tomēr tie, kas ir gaidījuši Manu atgriešanos kā Gaistošo Garu, jūt, ka šis laiks ir pienācis un ka 

Kristus ir nācis pie cilvēces garīgā veidā. Citi ir dzirdējuši baumas par Manu atnākšanu, bet nav noticējuši. 
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50 Jēzus sacīja saviem mācekļiem: "Tikai uz laiku Es nebūšu pie jums. Es atnākšu atkal." Tad viņiem 

tika atklāts, ka Skolotājs nāks uz zemes "uz mākoņa", eņģeļu ieskauts, sūtīdams uz zemi gaismas starus. 

51 Lūk, šeit Es esmu "uz mākoņa" eņģeļu ielenkumā, kas ir garīgās būtnes, kuras jums ir kļuvušas 

zināmas kā Manas Dievišķības vēstneši un jūsu labie padomdevēji. Gaismas stari ir Mans Vārds, kas nes 

jums Manas atklāsmes un pārpilda ikvienu prātu ar gudrību. 

52 Svētīgi tie, kas ir ticējuši, neredzēdami, jo tie ir tie, kas jūt Manu Klātbūtni. 

53 Uzmanieties, jo šis ir laiks, kad kārdinājums nenogurstoši cīnās, lai jūs sakautu. Tā jūt, ka tuvojas 

laiks, kad tai būs jābūt saistītai. Viņai ir tūkstošiem žņaugu, lai jūs nošķirtu no Manis. Bet jums ir jālūdzas 

un jāseko līdzi, lai jums tiktu atklāts, kā izvairīties no visām lamatām. Es esmu mācījis jums iepazīt 

dievišķā augļa patieso garšu, kas ir Mana Darba jēga. Es esmu mācījis jums tikumības ceļu un jūsu garīgo 

un cilvēcisko pienākumu izpildi. Šis ir ceļš. Kā jūs varētu apmaldīties? 

54 Nebēdziet no pārbaudījumiem, mācieties tiem stāties pretī. Lai būtu drošībā, nepietiek tikai aizvērt 

durvis. Ja durvis būs aizvērtas, ieies briesmas. Neļaujieties zemāko kaislību kārdinājumam. 

55 Sagatavojieties, jo jums pretī stāsies teorijas, pie kurām tiek strādāts. Esiet modri, jo parādīsies 

viltus pravieši. Nespiediet gulēt, domādami, ka esat uzvarējuši kaujā, vēl nenokārtojuši pirmo 

pārbaudījumu. 

56 Nebaidieties no cīņas, vērojiet, un jūs uzvarēsiet. Gars ir neaizskarams, visi citi ieroči ir trausli. 

Tāpēc cīnieties ar garu, lai jūsu acis vienmēr redz skaidri, un jūsu pretinieks būs jūsu žēlastībā, jo dusmas 

viņu apžilbina, jo viņš nepazīst garīgumu. 

57 Es nevēlos spirituālisma mācītājus vai priesterus. Es vienkārši vēlos apustuļus. Es nevēlos, lai jūs 

stāstītu pasaulei, ka būsiet kungi. Nē, esiet Mani labie mācekļi, un ar jūsu starpniecību Es jums sniegšu 

lielas mācības. 

58 Ja jūs sagatavosieties, tad šis cīņas laiks sāpju vietā būs atpūta, jo tajā piedzīvosiet zīmes un 

brīnumus. 

59 Mans vārds ir skanējis debesīs, un tā atbalsis ir dzirdētas jūsu zemē. 

60 Es jūs pieņemu šajā žēlastības dienā. Jūs esat Jēzus mācekļi, jūs vienmēr esat mazie, saskaroties ar 

Manas Mācības diženumu. Es iededzu jūsu lampas gaismu un noņemu ērkšķus, ko paši esat izaudzējuši tā, 

ka jūsu kājas asiņo. Saņemiet dziedinošo balzāmu, kas dziedē visas brūces, un ar tā palīdzību pārtrauciet 

ciešanas. 

61 Klausieties Mani un tad izprast Manu Vārdu, ko Es jums dodu pavisam vienkāršu, bet kam ir dziļa 

nozīme. Tajā jūs atradīsiet Manu pamācību, kurā ir visa mīlestība un taisnība. 

62 Es jums dāvāju Sevi, kad sūtīju jums Savu Dievišķo Starojumu. Es jums atklāju Savu Mierinošo 

Garu, bet jūs vēl neesat spējuši saprast šīs izpausmes nozīmi, un, tā rīkojoties, jūs neļaujat tai kļūt vēl 

skaidrākai, jo, slikti vērtējot savus brāļus un māsas, jūs radāt šķelšanos un kavējat vai aizverat pārraides 

kanālu, pa kuru jūs saņemat Manus vēstījumus. Tā kā Manas tautas vidū nav ne vienotības, ne mīlestības, 

jūs esat attālinājušies no žēlastības avota. Jo jūs nevarat apliecināt, ka mīlat Mani, ja nedarāt to ar saviem 

līdzcilvēkiem. 

63 Mani likumi ir taisnīgi, un ar nepaklausību vienam no tiem pietiek, lai pasaule zaudētu mieru. 

Mani likumi ir lielāki un daudz delikātāki, nekā jūs domājat. Tāpēc darbi, ko cilvēki ir paveikuši kopš 

cilvēces pirmsākumiem, joprojām atstāj ietekmi un izplatās kā virpulis, kas jūs sasniedz. 

64 Nācijas nav nekas vairāk kā cilvēku izveidotas robežas. Nācijas, reliģijas, lielas vai mazas grupas 

ir ārpus Maniem likumiem, jo tās neatzīst viena otru, tās tiesā svešas darbības, kuras tām nav lemt. Katrai 

no tām pašai sevī ir daudz kas jāuzlabo, tikpat daudz vai pat vairāk nekā tas, ko tā uzskata par nepareizu 

savās kaimiņvalstīs. 

65 Cilvēki runā par likumiem, bet viņi tos nenes savās sirdīs, viņi tos nejūt un neievēro. Garam ir 

pienācis atmodas laiks. Es gatavojos pulēt sirdis, kas ir kā akmeņi, jo tās nespīd tā, kā tām vajadzētu 

spīdēt, proti, kā dārgakmeņi, kurus ļoti mīl to Radītājs. Cik maz ir to, kam ir patiesa vērtība, bet Mana 

pacietība ir neizmērojama. Es esmu Skolotājs, kas mūžīgi māca, spodrina un pilnveido jūsu dvēseli. 

66 Neņemiet cilvēku par savu pilnības paraugu, bet meklējiet Tēvu par paraugu, un nekļūstiet 

nomākts, kad pieredzat, ka kāds no jūsu brāļiem izdara kādu sliktu darbu. Neļaujiet, lai jūsu ticība kļūst 

vāja, jo jūs visi vienā vai otrā garajā grēku izpirkšanas ceļā kritīsiet un atkal celsieties; dažkārt jums pat ir 
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nepieciešams sākt šo ceļu no jauna. Celieties un uzņemieties gribu dzīvot Manī. Ja jums trūkst spēka, lai 

uzņemtos dzīves cīņu, ņemiet to no Manis un paļaujieties uz savu Tēvu. 

67 Kāpēc jūs esat ļāvuši, lai mīlestības avots, ko Es jūsos esmu ielicis, izsīktu? Vai jūs nezināt, ka 

mīlestība ir dzīvība un pestīšana? Runājiet ar mīlestības vārdiem, izplatiet Manus baušļus un sajūtiet Manu 

spēku, jo jūs zināsiet, ka Es esmu atnācis dot visas Savas spējas Garam, un, jo vairāk jūs strādāsiet, jo 

stiprāki būsiet. 

68 Es esmu atnācis, lai jūs mācītu, un es vēlos, lai jūs kļūtu labāki. Iepazīstiet sevi, iedziļinoties sevī. 

Neļaujiet sevi maldināt, domājot, ka esat panākuši lielu progresu, ja vispirms neiemācīsieties piedot un 

mīlēt. Jums ir jābūt sirsnīgiem un praktizēt pazemību, tikai tad jūs varēsiet justies savu garīgo dāvanu 

meistari, varēsiet darīt lielus darbus un doties visur. Tad nebūs nekādu šķēršļu, kas varētu jūs apturēt, un 

visas briesmas pazudīs. Jūs varēsiet nokāpt tumsā un nebūsiet apjukuši, gluži otrādi, tad jūs spīdēsiet 

spožākā gaismā un varēsiet glābt tos, kas tur dzīvo. 

69 Es jums esmu devis zināmus šos baušļus no mūžības sākuma: "Tev būs Dievu mīlēt no visas sirds 

un no visas dvēseles" un "Mīli savu tuvāko kā sevi pašu". - Šo likumu ievērošana, kas savā dualitātē veido 

vienu veselumu, piepildītu šo pasauli ar prieku, mieru un laimi. Kad sapratīsiet, ka cilvēks ir cietis un 

zaudējis savu virzību, jo nav ievērojis šos likumus, jūs jutīsieties iedrošināti sākt jaunu dzīvi un sapratīsiet, 

ka ir daudz darāmā gan jūsu iekšējā pasaulē, gan ar līdzcilvēkiem. 

70 Mīlestība spēj vienā mirklī iedegt ticību, vienot cilvēkus, pamodināt tajos daudzas spējas, kas 

šodien vēl ir apsīkušas, dot jaunu gaismu ķermeņa un gara acīm. Kad jūsu sirdī ir mīlestība, jūs sevī 

glabājat debesis. 

71 Kad pasaule iemīlēsies, tajā iestāsies miers, Mana Valstība un Mana Klātbūtne būs katrā garā, un 

jūs būsiet gatavi baudīt garīgo dzīvi, kurā jūs sasniegsiet pilnīgu laimi. 

72 Cik reižu jums būs jāatgriežas uz zemes, lai jums būtu ķermenis, ar kura starpniecību jūsu 

vēstījums pasaulei atklājas arvien skaidrāk un skaidrāk? Ļaujiet savai dvēselei, lai tā, līdzīgi šīs dzīves 

dzērvei, piedzīvotu un izbaudītu pavasari un savā svētceļojumā atrastu pieredzi, kas nepieciešama, lai 

atgrieztos pie Manis. Kamēr bagātie krāj dārgumus, kas ir pārāk ātri bojājošies, jūs gūsiet pieredzi, 

patiesas zināšanas. 

73 Es vēlos, lai jūs radītu mājas, kas tic Vienīgajam Dievam - mājas, kas ir tempļi, kur tiek praktizēta 

mīlestība, pacietība un pašaizliedzība. Tajās jūs būsiet skolotāji bērniem, kurus jūs apciemosiet ar 

maigumu un sapratni, kurus jūs sargāsiet, ar līdzjūtību sekojot visiem viņu soļiem. Aplaistiet ar savu 

mīlestību gan tos, kuri ir apveltīti ar skaistumu, gan tos, kuri šķietami ir neglīti. Skaista seja ne vienmēr ir 

tikpat skaistas dvēseles atspulgs. No otras puses, aiz šīm šķietami neglītajām būtnēm var slēpties 

tikumības pilna dvēsele, kas jums būtu jāciena. 

74 Lūdzieties pazemīgi un ļaujiet, lai piepildās Mana griba, jo tas, ko jūs lūdzat, ne vienmēr ir 

taisnīgais, cēlais un labais. Tad Es jums došu to, kas jums ir labs, lai jums būtu mierīga un laimīga dzīve. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Dievs piedod mūsu pārkāpumus, bet mēs 

viņiem bez izņēmuma jāatlīdzina grēkus  20 

Trešās Derības dievišķās mācības 

 dziļi jāieraksta sirdīs  27-28 

Cilvēku garīgās nošķirtības cēloņi 

 un to pārvarēšana  36-39 

Cilvēku konflikti 

 Reliģijas un idejas ir sākušās  42-48 

Instrukcija 130 (Lielās nedēļas Lielā ceturtdiena) 

 Jēzus asiņu un Viņa upuriskās nāves patiesā nozīme  1-8 

 Lielākais gandarījums ir palīdzēt tuvākajam  20-21 

Mums ir jānošķir sevi no savām idejām 

 par Dievu, Viņa mājvietu un debesīm  35-37 

Aicinājums pielikt lielākas pūles, lai uzlabotu intelektuālo 

 Sasniegt mērķi  38 
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Dievs sūtīs katastrofu, ja cilvēki to nepieļaus, 

 ka Viņa mācekļi pilda savu misiju  49 

 Septiņi zīmogi un to pārstāvji  56-63 

Instrukcija 131 (Lieldienu sestdiena) 

Jēzus augšāmcelšanās trešajā dienā atbilst 

 Trešā laika sākums  3 + 14 

 Viltus "Kristus" un patiesie Dieva vēstneši  5 

Pamudinājums neattēlot dievišķās ciešanas ar attēliem 

 un ārējā kulta materializācija11-12  + 15-17 

Katrs no tiem ir atbildīgs par vairākām 

 Dvēseles uz zemes un pēc tam debesīs 18 

 "Jēkaba kāpnes" garīgā nozīme  22 

Aicinājums pacelt mūsu garu klusumā, 

 dzirdēt Dieva balsi 28 

 Brīva griba un Dieva vadība 36 

Instrukcija 132 

Dieva vārds ir kā sēkla, 

 kas atrod daudz šķēršļu dīgtspēju  4-6 

Dievišķās mācības kopš 1866. gada atvērtas 

 Svētā Gara laikmets  14-23 

Tagad mēs dzīvojam sāpju laikā, kad. 

 Rūgtums un pārbaudījumi  44-46 

Dievs ir iedibinājis māju jau no paša sākuma, 

 kas sastāv no vīrieša un sievietes  47-48 

 Kristus garīgā atgriešanās un Viņa vēstījumi  50-58 

Instrukcija 133 

 Kristus atklāj mūsu zemes dzīves iemeslu  2 

 Dievs ir Gars, bet Viņš ir klātesošs savā radībā  5 

 Nāciet pie Manis jūs, kas strādājat un esat apgrūtināti  9 

Dievs neprasa pārcilvēciskus upurus in 

 Viņa pēctecība  55-58 

 Par Kunga mācekļa nāvi  61-62 

 Lūdzieties, kad cilvēki kara laikā iznīcina paši sevi  63-70 

Kalpošana ─ viens no svarīgākajiem mācekļu uzdevumiem 74 

Instrukcija 134 

Skaidrs pamudinājums garīgi pamodinātiem mācekļiem, 
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 Izplatīt Dievišķā Skolotāja mācību  3-17 

 Šis ir pārbaudījumu laiks  22-33 

 Domas par reinkarnāciju  41-43 

 Mācība par dzīvi alegorijā  49-52 

 Dievs mūs neapmeklē, jo Viņš mājo mūsos.... 54 

 Par ticību un žēlsirdību  55 

 Kāpēc sāpes ir mūsu dzīvē?   57 

Instrukcija 135 

 Cilvēka taisnīgums nav taisnīgs1-4 

Zemes planētas bojāeja nav tuvu, bet 

Šīs pasaules kļūdu un grēku krišana ir caur 

 Trešās ēras gaismas aizzīmogošana  5-7 

 Kristus izskaidro garīgā Izraēla attīstību  10-16 

Noa, Jozua un Mozus sniedza pierādījumus par viņu 

 Valdība pār dabas spēkiem  17-20 

Kristus vēstneši kļūst par cilvēku grupām 

 Tikšanās ar savdabīgiem garīgiem kultiem  21-28 

Kristus skaidro garīgo un garīgo attīstību 

 par cilvēku  36-49 

Trīs mūsu būtības vērtību sastāvdaļas: Gars, 

 Dvēsele un ķermenis  41 

Debesu Tēvs iepriekš parāda un izskaidro Savu 

 Viņa nākotnes plāni ar Saviem bērniem  52-67 

Instrukcija 136 

 Par ticību  1-10 

 Aicinājums sasniegt garīgumu  11-21 

Par Meksikas vēsturi, valsti, kuru Dievs 

 izvēlēts Viņa izpausmēm  22-30 

Kristus salīdzina savu piedzimšanu un savu mācību darbību 

otrajā laikmetā ar savu garīgo nākšanu un 

 Pamāca mūs attīstīt garīgās dāvanas  31-55 

1950 Kristus beidz savu proklamāciju caur 

 Balss nesējs, bet viņa iedvesma turpinās  56 

Pēc lielās attīrīšanās reliģiskās kopienas būs 

 un sektas izzūd, paliek tikai Kristus mācība  57 
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Kristus paskaidro, "Mūsu Tēvs" šodien garīgi 

 lūgties un vairs ne ar lūpām  64 

Dievs nav cilvēka iekšienē, jo visas būtnes un 

 visa radība ir Dievā  71 

 Mūsu attīstība ļauj mums pacelties augstu garīgi  73 

 Dievišķais likums trijos laikos  79 

Instrukcija 137 

Dievišķā Gara gaisma rāda mums 

 Ceļš pie Tēva  1 

Ja ikviens pilda to, ko viņa reliģija viņam pavēl darīt, 

 viņš atradīs glābšanu  2 

Kā Dievs vadīja Savu tautu pirms Bauslības? 

 Mozus bija klāt?   12-14 

 Kristus mudina mūs garīgot savu dzīvi15-22 

veltīgi cīnās pret Dievišķo Mācību, 

 jo tas izlaužas cauri  23-27 

Garīgās konfrontācijas un satricinājumi 

iezīmē laikmeta beigas 

 un jauna  28-36 

Tuvojas laiks, kad cilvēces darbi būs 

 jāvērtē pēc sirdsapziņas37-40. 

 Kristus atgādina par pēdējā kara lielajām ciešanām  43-48 

"Mākoņa" simbols un garīgais 

 Kristus otrā atnākšana  56-66 

 

Instrukcija 138 (izsludināta 1945. gadā) 

 Caur lūgšanu mums ir saikne ar Dievu  1~-5 

Dievs piepildīja visus apsolījumus, ko Viņš deva Israēla tautai. 

un Viņš darīs arī tos, kas ir garīgi Israēlam. 

 izpildīts  9-11 

 Pravieša Elijas lielais garīgais uzdevums 12 

Sāpīgie pārbaudījumi dziedina mūsu dzīvi 14-17 

 Sāksies ideju cīņa  34-35 

Dievs lika visiem simboliem pazust, lai izvairītos no elkdievības. 

 lai novērstu  36-37 
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Izraēlai ir jāpārtrauc šķelšanās, lai tā kļūtu par svētību. 

 būt visai cilvēcei  38-41 

Kristus mācība pārvarēs ienaidu 

 starp garu un matēriju. .  51-52 

 Kristus saikne ar mums pēc 1950. gada  74 

Kristus brīdinājums cilvēcei: diena 

 Viņa taisnība ir tuvojusies  77-79 

Instrukcija 139 

 Lūgšana un garīgā cīņa par mieru1-9 

Ideju un uzskatu sadursmes 

notiesājoši spriedumi13-16  + 33 

 Viltus Dieva vēstnešu parādīšanās 17 

 Ceļš, pa kuru Dieva bērniem jāiet  30 

 Cilvēka gara atmoda  34-41 

Materiālisms ir nepareizs ceļš ─ mīlestības garīgā mācība 

 parāda patieso ceļu  42-49 

Viss Visums tika uzskatīts par dievišķu 

 Izveidota mācību iestāde  50-51 

 Darīt labu ─ negaidot atlīdzību  56-58 

Instrukcija 140 

Tikai pēc materiālisma izskaušanas mūsos var. 

 mēs ejam garīgo ceļu  1-8 

 Mīlestība ir likums, kas pārvalda dzīvi  9-13 

Patieso Dieva bērnu gariem ir misija. 

 saglabājies kopš radīšanas sākuma. .  19-20 

 

Patiesība par Mariju kā Jēzus cilvēcisko māti 

 un kā visu cilvēku garīgā māte42-52 

Kristus pamācība: drosmīgi aplieciniet Viņa mācību 

 un izplatiet tos ar mīlestību  57-67 

Instrukcija 141 

Lūgšanas būtība nav skaisti vārdi, 

 bet tīras sirds domas .... 2 

Cīņai par dzīvību ir jābūt, jo tā ir daļa no 
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 par mūsu restitūcijas pārbaudēm  3-8 

Šajā laikmetā ir divi nozīmīgi notikumi: 

 dievišķo izpausmju sākums un beigas  12-16 

 Kristus izskaidro garīgo redzējumu  21 

 Dieva Gars ved mūs visā patiesībā  22-27 

 Marija, Dievišķā maigums, kas kļuvusi par sievieti  64 

 Dievišķās domas par sāpēm un pārbaudījumiem  66-68 

 Šķietamais un patiesais miers  69-72 

 Kristus atklāj mūsu garīgo misiju85-88 

Instrukcija 142 

Kristus vārdi ir barība garam 

 un to pašu pārvaldība  2-12 

Dažāda veida dievišķā saziņa ar mums 

 dažādos laikos un gadījumos13-20 

Tas ir garīgo brīnumu laiks, vairs ne 

 materiāls  22-23 

Balss nesēju (jeb runasvīru) misija 

 Dieva  27-29 

Mēs nedrīkstam iedomāties Dievu jebkādā formā, 

 bet justies Viņam  30 

 Mūsu uzdevums ir: svētīt ikvienu un visu. 31 

 Par pareizo lūgšanu  37-38 

 Kristus runā par Savu garīgo atgriešanos48-52 

Kārdinājums nojauš, ka laiks tuvojas, 

 ar kuru tas ir saistīts  53 

 

Spiritisma, nedrīkst būt mācītāji vai 

 Priesteri dod  57 

Ievērojot dubultā mīlestības baušļa ievērošanu. 

 Nesiet pasaulē mieru un labklājību 69 
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