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Piezīme par šo jautājumu: 
 

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

ProVersion, kas tiek tulkota 12 valodās.  

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

 

Trešā Derība  

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

Japāņu un ķīniešu 

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

Grāmata par patieso dzīvi 

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

pieejami angļu valodā. 

Turpmāki tulkojumi sekos.  

 

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

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

interneta.  

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

piemēra liecību. Tāpēc manā mājaslapā bezmaksas lejupielādei PDF formātā ir pieejami visi 6 līdz šim 

publicētie mana personiskā, garīgā piemēra sējumi, kā arī 5 dzejas sējumi vācu un angļu valodā, kas ir 

balstīti uz "Patiesās dzīves grāmatu".  

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

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

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

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

 

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

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

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

Hos...t...A (A kā mans vārds, Anna)  

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Miermīlīgs Kristus uz zemes 

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

E-pasts: a.m.hosta@web.de  
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Priekšvārds 
Visos laikos Radītāja Gars ir runājis uz Savām radībām dažādos veidos. 

"Pirmajā laikā" Tēvs darīja sevi zināmu saviem bērniem tiešā veidā caur sirdsapziņu, turklāt Viņš 

runāja arī caur vēstnešu, vadītāju un praviešu muti. Tā Kunga kalpu pareģojumi un atklāsmes vēstīja par 

cilvēka gara augšupejošu attīstību un Skolotāja atnākšanu. 

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

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

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

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

Un tā 1866. gada 1. septembrī sākās "trešais laiks", kas sākās Meksikā, rietumu zemē, kurai bija lemts 

iekarot rietumus. Tur notika Gara atklāsmes par cilvēka domāšanas un runas spējām, kas neatgriezeniski 

beidzās 1950. gada 31. decembrī, lai pēc šī sagatavošanās perioda cilvēki kļūtu spējīgi uz pilnīgāku tiešā 

dialoga formu starp cilvēka garu un Dievišķo Garu un garīgo pasauli kopumā. 

Apsolītā Pestītāja un Viņa eņģeļu parādīšanai Kungs saskaņā ar Savu augstāko gribu izmantoja 

cilvēciskus instrumentus, tos, kurus Viņš pats izvēlējās un sagatavoja un caur kuru intelektu izpaudās 

Dievišķā Gara stars. 

Apskaidrošanas perioda pēdējos aptuveni 20 gados, sākot no aptuveni 1930. gada, lielākā daļa Kunga 

mācību tika pierakstītas stenogrammās. Daudzas mācības, doktrīnas, pravietojumi, atklāsmes utt. notika 

daudzās dažādās sapulču vietās, kas bija izveidojušās visā valstī. Neliela grupa, kas iepriekš bija kalpojusi 

kā "balss nesēji", rīkojoties pēc skaidra dievišķā Gara norādījuma, no 366 pasludinātajām mācībām 

sastādīja 12 sējumus. Viņi viņiem piešķīra nosaukumu: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" vācu valodā: "Buch des Wahren 

Lebens".  
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Sveiciens no Meksikas 
Lai lasītājam sniegtu priekšstatu par to, kā no 1866. līdz 1950. gadam Meksikā notika Kristus 

parādīšanās Garā ─ ko vispirms sagatavoja Elijas Gars ─, šeit ir kāds meksikāņa, kurš pats bija "Vārda" 

instruments, sveiciens vāciešiem. Cilvēciski runājot, viņš ir vienkāršas izcelsmes, sācis savu dzīvi kā vēršu 

cīkstonis, pēc tam pelnījis sev un savai ģimenei dienišķo maizi kā fotogrāfs un dzīvojis vienkārši un 

pieticīgos apstākļos. 

"Es tikko biju sasniedzis 21 gadu vecumu. Gadiem ilgi es biju ieslodzīts savās mājās, jo cietu no ļoti 

kaitinošas ādas slimības, kas neļāva man pat uz mirkli izbaudīt saules vai svaiga gaisa sniegtās 

priekšrocības. 

Šajos vientulības gados, kas man šķita kā mūžība, vēl jo vairāk tāpēc, ka biju jaunības rītausmā, kad 

cilvēks dzenas pēc visneizpildāmākajiem sapņiem, es pārdzīvoju ne mazums nepacietības un izmisuma 

krīzes. Jāatzīst, ka tikai vecāku un brāļu un māsu labsirdīgais atbalsts man sniedza morālu atbalstu šajā 

pārbaudījumā, protams, kopā ar vāju cerību, ka kādu dienu es atgūšu veselību. 

Mani ārstēja daudzi ārsti, un man tika veikti neskaitāmi ārstēšanas veidi - visi bez rezultātiem. Es tikai 

atceros, ka pēc katras neveiksmes mana bezcerība pieauga. 

Tā kā mana nošķirtība, klusums un vientulība ik dienas kļuva arvien nepanesamāka, es patvēros 

lūgšanā un pamanīju, ka tajā mans gars rod neizsakāmu mieru un ka manā sirdī radās priekšnojauta, ka pēc 

neilga laika es ieraudzīšu sevi atbrīvotu no gūsta. 

Manas lūgšanas kļuva aizvien garākas, un mana garīgā koncentrēšanās padziļinājās. Es centos meditēt 

pēc iespējas biežāk, jo, kamēr vien lūgšana turpinājās, es biju brīvs no visām ciešanām. Tad, kad svētlaime 

beidzās un es atgriezos savas vientuļās, klusās un vienveidīgās dzīves realitātē, man vienmēr bija sajūta, it 

kā es būtu atnācis no citas pasaules, kurā mans gars bija nostiprinājies un iedvesmojies. Šeit man ir jāteic, 

ka es veidoju savas lūgšanas no nepārdomātām mirkļa idejām. Es nekad neaizmirsīšu, kā šādu sajūsmu 

laikā es zaudēju laika jēdzienu, un bija brīži, kad viss, kas mani ieskauj, pazuda. Tomēr es atceros, ka 

bērnībā - apmēram no 12 gadu vecuma -, nespējot sev to izskaidrot, gandrīz katru dienu nonācu sava veida 

dvēseles atsvešinātībā, kas ilga vairākas minūtes un kuras laikā man bija jārīkojas kā automātam, 

iespējams, zemapziņas vadītam. Kamēr ilga šis dīvainais stāvoklis, nekad nebija ne mazāko grūtību. 

Dīvainā kārtā sākumā tas man radīja bailes, bet pamazām es ar to iepazinos, bet ar laiku šis fenomens 

pastiprinājās. 

Mana slimība sasniedza kulmināciju. Reizēm es jutos tā, it kā mana āda degtu iekšējās uguns ietekmē, 

ko nekas nevarēja apslāpēt. Tajā pašā laikā mans izskats kļuva arvien nožēlojamāks. 

Kādu dienu mans tēvs parādījās ar ziņu, ka viņš ir dzirdējis dievišķā Skolotāja vārdus no kāda 

vienkārša cilvēka mutes, kurš noteikti bija viens no Dieva izredzētajiem. Tas notika nabadzīgā sapulču 

vietā nomaļā Meksikas daļā. Labs draugs, kurš jau sen bija apbrīnojis šīs proklamācijas, bija viņu paņēmis 

līdzi. 

Vienā mirklī man radās pārliecība, ka tas bija Viņš, Skolotājs, kurš runāja ar cilvēciskās uztveres 

palīdzību, lai vērstos pie cilvēkiem, meklējot tos, kas alka pēc gaismas un slāpēja pēc taisnības. 

Brīnums, ko biju gaidījis dienu pēc dienas, bija manā priekšā. Viņš, ar kuru es tik bieži biju runājusi 

savās sāpju stundās, tagad bija ļoti tuvu man un gaidīja mani, lai dāvātu man miesas un dvēseles 

atveseļošanos. 

Es sekoju Tā Kunga aicinājumam! Svētdien, 1934. gada 14. februārī, es pirmo reizi iegāju šajā 

pieticīgajā sanāksmju telpā, vienā no daudzajām, kur varēja dzirdēt dievišķo vēsti. Uz mani lielu iespaidu 

atstāja introspekcija un dziļā koncentrēšanās, ar kādu klātesošie gatavojās gaidīt "dievišķā stara" 

atnākšanu, kam bija jāiedvesmo "vārda nesēja" iekšējā dzirde, kuram pēc tam bija jānodod debesu vārds. 

"Vārda nesējs" jeb "instruments" šajā gadījumā bija sieviete. Vienkārša sieviete, varētu teikt, parastā 

izskatā, akla no dzimšanas. Jāatzīst, ka viņas izskats man neradīja īpaši patīkamu iespaidu. Tāpēc vēl jo 

lielāks bija mans izbrīns, kad viņas lūpas atvērās, lai dzirdētu tik dziļu, tik brīnumainu un tik gudru 

sprediķi, kādu vien grūti iedomāties, ko viņa teica saldā balsī, pārsteidzoši izteiksmīgā balsī, kas 

vēstījumam piešķīra dziļi iespaidīgu un aizkustinošu akcentu. 
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Turpmākajā sludināšanas gaitā klātesošie pilnībā aizmirsa Vārda nesēja klātbūtni, lai paceltos garīgajos 

reģionos un pilnībā izbaudītu dievišķo pamācību. Taču, ja sludināšanas laikā kādam gadījās atvērt acis un 

vērot runātāju, viņš varēja pamanīt, kā šī nabadzīgā un parastā būtne bija pārvērtusies sava prāta pacēlumā, 

kā no viņa šādos brīžos staroja liels skaistums un bijību raisoša varenība. 

Dievišķais vārds plūda no viņas lūpām kā neizsīkstošs plūdmaiņas vilnis, viena stunda, divas stundas, 

trīs un vairāk. Tas viss skanēja bez aizķeršanās, bez pārtraukumiem, nevainojami, bez mazākā noguruma 

vai balss kļuva aizsmakusi vai trausla. Gluži pretēji, jo ilgāk rallijs turpinājās, jo pilnīgāka šķita iedvesma. 

Dievišķā Skolotāja klātbūtne šajos saskarsmes brīžos bija tik spēcīgi jūtama, ka cilvēks gluži taustāmi 

sajuta Viņa tuvumu un draudzību. Viņš uzrunāja ikvienu sirdi! Viņš nolasīja klātesošo slēptākās domas un 

aizskāra klausītāju slēptākās šķiedras, nevienu neaizvainojot un neapvainot. Katrs no viņiem savā sirdī 

juta, kādus vārdus Skolotājs viņam adresēja ar mīlestības un gudrības pilnu skatienu. 

Dievišķais vēstījums uz vārda nesēja lūpām ieguva dažādus toņus un krāsas. Kad Kungs runāja kā 

Tēvs, tā balss vēstīja par maigumu, piedošanu un glāstu; Kad Kungs runāja kā Tēvs, balss vēstīja par 

maigumu, piedošanu un mīlestību; kad Viņš runāja kā Skolotājs, balss kļuva dziļa un gudra; un, kad Viņš 

runāja kā Tiesnesis, Vārda nesēja balss ieguva bezgalīgas varas un spēka toni, ar taisnīgumu un dievišķu 

dedzību, kas bija tik pārsteidzoša, ka tā patiesi satrieca klausītājus, piespiežot tos nožēlas asarām un liekot 

apņēmīgi nožēlot grēkus un laboties. 

Es jutos ļoti maza šāda varenuma priekšā un kā pēdējā no visiem klātesošajiem. Savā neziņā es 

domāju, ka Kungs droši vien nav pamanījis manu nenozīmīgo klātbūtni. Tomēr drīz vien man nācās 

pārliecināties par savu kļūdu un uzzināt, ka Skolotāja skatiens atklāj ikvienu. Pēc vairāku mēnešu biežiem 

apmeklējumiem, kuru mērķis bija tikai baudīt šos garīgos svētkus, Kungs mani aicināja kādā 

neaizmirstamā pēcpusdienā. Tas bija 1934. gada 9. augustā, kad, neiznākot no izbrīna, es tiku iezīmēts un 

svaidīts kalpot Dievišķajam Vārdam kā Vārda nesējs. 

Dziļākais satraukums, viscēlākās un visbriesmīgākās jūtas pārņēma manu sirdi šajā augstākajā brīdī. 

Ko gan es varētu atteikt šajā cildenajā mirklī Tam, kam ir neierobežotas tiesības pār saviem radījumiem? 

Mans liktenis bija iezīmēts. Kopš tās dienas esmu dzīvojis tikai un vienīgi, veltot savu dzīvi šādai 

sarežģītai un delikātai kalpošanai. 

Daži sagatavošanās mēneši, kas vienlaikus nodrošināja manu pilnīgu fizisko atveseļošanos, kalpoja, lai 

sagatavotu mani par Dievišķā Skolotāja runasvīru, kuram es atdevu sevi ar miesu un dvēseli no šīs stundas 

līdz 1950. gada 31. decembrim, kad Dievišķā Gaisma pārstāja izpausties šajā formā. 

Ja mēs, kas bijām vārda nesēji, apņemtos pastāstīt par piedzīvoto, iespaidiem un gūtajām mācībām 

šajos neaizmirstamajos cīņas gados, kas tika gūti pūļu pūļu priekšā dažādās sapulču vietās, kas bija 

izkaisītas pa visu mūsu valsti, mums būtu jāaizpilda veseli sējumi, jo mūsu karjera ir bijusi nepārtraukta 

visbrīnišķīgāko notikumu virkne, un tos nebūtu iespējams izstāstīt man atvēlētajā ierobežotajā vietā. 

Taču ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, ka mūsu sagatavošanai nebija citas grāmatas, kā vien vārds, kas plūda 

no mūsu pašu lūpām. Jo mūsu prātos nedrīkstēja ienākt nekāda veida ietekme, lai mēs varētu uztvert 

dievišķo vēsti ar vislielāko uzticību. Ja mēs paliekam pazemīgi, Kungs mūs izceļ mīlestībā un labvēlībā 

Savas tautas priekšā. Bet, ja reiz mēs ļausim, lai mūs pārvalda tukšums vai egoisms, Viņš mūs aizskars ar 

Savu taisnīgumu, uz laiku atņemot no mums Savu iedvesmu, lai parādītu mums, ka bez Viņa mēs neko 

nevaram darīt, jo bez Viņa mēs neesam nekas. 

Kopš Skolotāja pēdējās komunikācijas 1950. gada beigās es nekad vairs neesmu izjutis nevienu no tām 

īpašajām sajūtām, ko gadu no gada nesu savā būtībā, kad pildīju Vārda nesēja misiju. 

No šīs dienas liela brāļu grupa veltīja sevi uzdevumam apkopot pēc iespējas vairāk manifestāciju un 

atklāsmju, ko Kungs mums bija devis un kas, par laimi, bija pierakstītas. No tiem tika sastādīta grāmata, 

kas bija jādara pieejama plašākai sabiedrībai un kas līdz pat šim laikam ir avots, no kura cilvēce var dzert 

patiesības ūdeni, ko Skolotājs atstājis šo un nākamo laiku cilvēkiem kā mīlestības, gaismas, taisnīguma un 

miera dāvanu. 

No manis, kas nepelnīti biju Skolotāja runasvīrs Viņa parādīšanās laikā šajā formā, tika pieprasīta 

liecība, un es esmu mēģinājis to darīt ar šīm rindām. Es to esmu darījis ar visu sirsnību, uz kādu esmu 

spējīgs, ar dedzīgu vēlmi, lai šī liecība kalpotu par pamudinājumu un sasniegtu to, lai iedvesmotu uzticību 
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un ticību tiem, kas ņem rokās šo grāmatu, kurā ietverti vēstījumi, ko Dievišķais Skolotājs Savā labestībā 

atklājis šī laika cilvēcei caur tikpat vienkāršiem, cik necienīgiem starpniekiem. 

Tajā pašā laikā no savas dvēseles dziļumiem sūtu brālīgu sveicienu Kunga vārdā saviem brāļiem un 

māsām Vācijā, kuru brīnišķīgo garīgo atmodu Skolotājs mums norādīja caur saviem cilvēciskajiem 

starpniekiem." 
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Instrukcija 143 
1 Es stiprinu jūsu garu, lai izturētu gaidāmo cīņu, jo liela būs ideoloģiju, doktrīnu un ticību cīņa. 

Patiesi, es jums saku, kad sāksies spirituālistu vajāšanas, tad celsies jauni apustuļi, pilni ticības un 

drosmes. Tie būs tie, kas pasludinās, ka Es patiesi esmu bijis ar jums šajā laikā, un viņi būs celmlauži un 

pravieši savās tautās. Viņu vidū parādīsies tie, kas pieraksta manas iedvesmas, kas izprot manas mācības 

un redz garīgas vīzijas. 

2 Tajā laikā Es atklāsim Sevi gan vīriešos, gan sievietēs, gan jauniešos, gan bērnos, gan vecos 

cilvēkos. 

3 Visa pasaule saņems atklāsmes, manifestācijas un vīzijas, jo ir rakstīts, ka ikviena acs mani 

ieraudzīs. 

4 Es esmu sajutis Sevi zinātnieka darba vietā, un Mana klātbūtne viņu pārsteidza. Es esmu 

pārsteidzis karaspēku pašā kaujas vidū, ar dabas spēku palīdzību apturēdams tā virzību. Es esmu parādījis 

Sevi, izlejot Savu žēlastību uz nožēlojamām mājām, kur vairs nebija maizes. Pie mājas durvīm pienāca 

jaunietis un atnesa rokās maizes klaipu, un vīri un sievas brīnījās: "Kas tas ir?" 

5 Mācekļi, studējiet manu darbu, jo jums jābūt stipriem, lai tad, kad visas redzamās un neredzamās 

stihijas plosīsies, jūs varētu liecināt par manu mīlestības mācību. Septiņas dāvanas Es jums esmu uzticējis 

šajā laikā, lai attīstītu jūsu garu un piepildītu jūsu misiju:  

Šeit mums ir Līderis, Pamatakmens, Balss nesējs, Pilnvarotais, Redzētājs, Zelta spalvas un Pīlārs*. Bet šī 

nav pirmā reize, kad Es Izraēlas tautai esmu piešķīris šīs dāvanas. Arī tad, kad jūs šķērsojāt tuksnesi, 

meklējot apsolīto zemi, Es jums devu tās pašas dāvanas. Mozus bija ceļvedis, un tajā pašā laikā viņš 

nodeva manu vārdu un parādīja cilvēkiem manu gribu. Viņa rokās Es ieliku Savas Bauslības stūrakmeni, 

kas ir pamats templim, kuru jums jāceļ savās sirdīs. Jūdas cilts bija spēcīgs balsts, kas balstīja masu drosmi 

un pārliecību. Levija cilts bija garīgo darbinieku leģions, kas man bija iespēja uzturēt dzīvu ticību 

Kungam. Vēsture, pravietojumi un atklāsmes tika pierakstītas ar ieceltām rokām, un ar manu iedvesmu 

pravieši redzēja nākotni ar Gara acīm. 
* 1. vadītājs: draudzes vadītājs. 
2. Pamatakmens: pieredzējis, konsultatīvs vecākais. 
3. Balss nesējs: izpausmju raidītājs. 
4. Pilnvarotais: īpaši atbildīgs par slimnieku dziedināšanu. 
5. Redzētājs: cilvēks, kas īpaši apveltīts ar garīgās redzes dāvanu. 
6. Zelta spalvas: Par paziņojumu pierakstīšanu (stenogrammu) atbildīgās personas. 
7. Pīlārs: Septiņi pārbaudīti draudzes vecākie. 
Skatīt arī: Instrukcija 246, 31 (9. sējumā), saskaņā ar kuru tā laika vadītāji būs pēdējie. 

6 Šobrīd jūsu garam nav jaunu dāvanu, jūs visu esat nesuši sevī kopš brīža, kad radāties no Manis. 

7 Tuvojas dienas, kad Es jums atklāšu lielās mācības, kuras jūs līdz šim neesat zinājuši, jo jums tās 

neatklās cilvēki. Tā ir taisnība, ka katrā reliģiskajā kopienā ir Mani vēstneši, bet tie nebūs tie, kas atvērs 

Manu dārgumu, un vēl jo mazāk tie, kas, nebūdami šim uzdevumam paredzēti, paši no savas gribas to ir 

uzņēmušies. Tiem, kurus Es esmu sūtījis šim dienestam, piemīt iedvesmojoša gudrība. Tie, kas nav Mani 

kalpi, ir guvuši zināšanas no grāmatām. Kamēr vieni lūdzas un mīl*, citi lasa un studē, bet prāts nekad 

nesasniegs gara augsto redzējumu**. Kad tie runā, tie pārliecina, satricina, glāsta un dziedina. Pēdējie 

pārsteidz, liek apbrīnot, bet ne mierina un glābj. 
* Pielikumus iekavās tekstā ir iestarpinājuši arī tulkotāji. 

** Pašreizējā spāņu oriģināltekstā netiek nošķirti jēdzieni gars un dvēsele. Tur vienmēr ir "espiritu" = gars. Vācu 

valodā termins "dvēsele" bieži vien ir piemērotāks un dažkārt arī neaizstājams. Ja tas šķita piemērots, piemēram, 

pirmo reizi mācībā, vai ja abiem terminiem būtu pamatojums noteiktā nozīmē, bet tulkotājs pēc pārdomām 

izšķīrās par labu terminam dvēsele, uz to ir norādīts zemsvītras piezīmē virs šīs piezīmes. (Skatīt arī II sējuma 

pielikumu) 

8 Esiet pazemīgi, mācekļi, strādājiet, negaidot atlīdzību. Esiet priecīgi mīlestībā un apziņā, ka jūs mīl 

jūsu Debesu Tēvs. Neiedomājieties savu atalgojumu, jo jūsu prāts to nekad nevar aptvert. 
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9 Atkal es jums saku: Sagatavojieties. Jūs nezināt, vai šogad es jūs nepārsteigšu ar lielām atklāsmēm. 

Sestā zīmoga gaisma apgaismo jūs šajā laikā, un ir labi, ka jūs tagad apgūstat šī noslēpuma saturu. Es 

paskaidrošu šīs mācības ar savu balss nesēju starpniecību. 

10 Jānis, mans apustulis, dzirdēja un pierakstīja to, ko redzēja vīzijās, nesaprotot tās. Šī pravieša 

svētītā roka atstāja manus apsolījumus un atklāsmes, kas aprakstītas alegorijās. Un šajā laikā es jums 

sniedzu šo vārdu un iedvesmu skaidrojumu, jo tikai es vienīgais varu to darīt. Bet, lai es varētu jums nodot 

šo gaismu un lai jūs saprastu šo vārdu, šķīstieties, modieties un lūdzieties. 
* Kā likums, blakus aicinājumam lūgties ─ pat pirmais. 

fragments ─ bieži nepamanītais "Pulkstenis". Tas ir jāsaprot vairākos aspektos: Pirmkārt, tas atgādina Jēzus 

lūgumu trim mācekļiem grūtajā stundā Ģetzemanē īsi pirms Viņa aresta palikt nomodā (Mt 26, 36-46 u.c.). Tas ir 

arī pamatots lūgums piedalīties citu cilvēku likteņos ar modru apziņu labvēlīgā un tādējādi atbalstošā veidā, kā tas 

tiek darīts arī aizlūgšanā. Turklāt tas nozīmē arī garīgu modrību, pastāvīgu gatavību pievērst uzmanību bieži vien 

klusajiem, vājajiem gara un sirdsapziņas impulsiem, laikus tos apzināties un domāt, just un rīkoties, vadoties no 

iekšēja tuvākā mīlestības un žēlsirdības impulsa; neļaut sevi noteikt egoistiskai, nemīlošai intelektuālai domāšanai, 

kuras lēmumi, skatoties no augstākas garīgas perspektīvas, ir nepareizi, t. i., kaitē dvēselei, ko parasti atzīst tikai 

vēlāk, kad kļūst redzamas sekas. Ar kontemplācijas vai meditācijas palīdzību ─ īpaši iekšēju, garīgu un arī 

emocionālu ─ var izkopt mieru un uzmanību, lai domas un intuīcijas gan no šīs pasaules, gan arī no aizsaules ar to 

ietekmi uz emocijām un rīcību kļūtu nekavējoties apzinātas un tās varētu kontrolēt. (Sk. arī: Instrukcija 146, 60) 

Šajā gaismā jāskata arī daļēji pretrunīgi pētījumi par rakstīšanas un attēlu ietekmi dažādos plašsaziņas līdzekļos, 

sākot no komiksiem līdz televīzijai un internetam, īpaši bērnu un jauniešu vidū. Būt nomodā nozīmē būt 

uzmanīgam, kas nozīmē arī būt uztverošam gan attiecībā uz apkārtējo vidi un tuvāko, gan iekšējā garīgajā 

komunikācijā, izjūtot Dieva gribu (sirdsapziņas balss/inspirācija). Šajā kontekstā jāmin arī sapņi, kas ienāk apziņā 

caur atmiņu, un tos pat ir iespējams pavadīt regulāra miega laikā ar sava veida nomoda apziņu, d. 
t. i., pamosties, kamēr ķermenis guļ. Sapņu kā iespējamā dziļākas izpratnes avota nozīme izriet no citiem mācības 

pantiem (piemēram, U. 159, 3; U. 162, 4; U. 167, 47), kā arī no Bībeles tekstiem. Tās ir atkarīgas arī no dvēseles 

attīstības un garīgā pacēluma vai attieksmes (U. 100, 30). 

11 Patiesi Es jums saku: ja jūs vēl neesat dzirdējuši augstākas mācības, tas ir tikai tāpēc, ka jums 

trūkst pacēluma un šķīstuma. Ar labdarības palīdzību dariet sevi cienīgus, lai saņemtu savās sirdīs tās 

lappuses, kuras satur Septiņu zīmogu grāmata. 

12 Es nāku pie saviem bērniem, lai mācītu jums tikumus, lai jūsu gars būtu stiprs un jūs varētu 

uzvarēt kārdinājumus, kas ir jūsu miesas tieksmes. Atveriet savas garīgās acis un ieraudziet daudzās lietas, 

ko Es jums esmu sarūpējis savā dārgumu dārgumā. 

13 Es strādāju ar savu Vārdu jūsu sirdīs, lai jūs kļūtu par daļu no mana Svētā Gara tempļa. 

14 Mīļotā tauta: Skolotājs jums dod mācību, un tās nozīme ir gaisma, kas apgaismo jūsu garu. 

15 Savā lūgšanā jūs paceļat sevi pie manis, zinot, ka caur to jūs uzklausīs jūsu Tēvs, kurš dos jums 

spēku un, līdzīgi kā Sīmanim no Kirēnas, palīdzēs jums nest savu krustu. 

16 Manā Vārdā jūs atradīsiet vairogu un spožu ieroci, ar ko uzvarēt savā cīņā. Es jūs sagatavoju, lai, 

attīstot savu dvēseli un attīstot savas garīgās dāvanas, jūs spētu pretoties kārdinājumiem. 

17 Dzīvojiet nomodā, mīļotā tauta, rīkojieties kā gudrās jaunavas no līdzības, kas tika dota maniem 

mācekļiem Otrajā Laikā. Esiet kā viņi, ar degošiem lukturiem, lai jūs vienmēr varētu likt savu ticību un 

cerību uz Mani. Jums ir svētnīca, ko Es ar lielu mīlestību esmu sagatavojis šajā Trešajā Laikā. Jūs esat 

Mana Vārda sargātāji, un Es esmu pārveidojis ikvienu prātu un sirdi par mīlestības, tikumības un 

dziedinoša balzama avotu, kas plūdīs kā kristāldzidrs ūdens cilvēces vidū. 

18 Liela ir tava līksmība, Israēl, jo tu esi redzējis, ka spēj sniegt mierinājumu skumjām nomāktām 

sirdīm un ka sāpju nomāktie jūtas iedrošināti ar tava vārda palīdzību, kad tu esi bijis sagatavots. Svētīgi 

jūs, kas šādā veidā pildāt savu uzdevumu. Turpiniet cīnīties, lai nestu cilvēkiem manu žēlastību. Es nāku 

ar savu vārdu, lai jūs iedrošinātu šajā cīņā. Es mācu jums veidot un atjaunot to, ko cilvēce laika gaitā ir 

iznīcinājusi ar savu materiālismu. Jūsu gars zina laikmetu, kurā tas dzīvo, tas mācās arvien labāk un labāk 

izturēt pārbaudījumus, ar kuriem sastopas savā ceļā, jo tā ticība un mīlestība uz manu Darbu ir liela. 

19 Mīļotie bērni, Es jums došu atlīdzību jūsu cīņas beigās. Pašlaik jūs nezināt, kad un kā tas notiks, 

bet patiesi Es jums saku, ka Mans Vārds piepildās un Es jums esmu piedāvājis apsolīto zemi, kur jūs 

piedzīvosiet svētlaimi, atspirdzinājumu un laimi. Jūs pilnībā sajutīsiet Manu mieru, jo tad jūsu gars būs 

uzvarējis. 
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20 Es jums vēlreiz parādīju ceļu, pa kuru jūsu garam ir jāiet; uz tā ir mana gaisma, tikumi un garīgie 

ideāli, ar kuriem jums ir jāiet pa savu ceļu. Es esmu atnācis šajā laikā ar liesmojošu zobenu - nevis lai 

nogalinātu garu, bet lai cīnītos ar tumsu, kas izplatījusies ap jums. 

21 Lūk, tas ir Mana Vārda spēks, ko Es jums atklāju mīlestības darbos! Ar to Es apliecinu Sevi. Es 

daru brīnumus ikvienā sirdī, lai pārvērstu jūs par gaismas bērniem, jo jūsu Tēvs ir Gaisma un bezgalīgā 

Gudrība. Katram Es dodu Savu Vārdu, kas ir likums. Bet apzinieties, ka Es ar Savu spēku nepiespiedu jūs 

tam paklausīt, un saskatiet Manā Vārdā rētu, kas ievaino jūsu sirdis. Vai jūs nezināt, ka Es kā Tēvs negribu 

sāpes Saviem bērniem? Apzinieties, ka Es šķīstu jūs caur Savu Mācību un dziedinu jūs no brūcēm, kuras 

jūs nesat Manā priekšā, un, ja Mans Vārds jūs uz brīdi tiesā, tad tas ir tāpēc, ka Es esmu pilnīgs taisnīgums 

un tādējādi pasargāju jūs no sāpēm, ko jūs paši sev radāt, aizmirstot pildīt Manu likumu. 

22 Es vēlos, lai jūs būtu garīgi brīvi. Bet nepadodieties izlaidībai, uz kuru jūs mudina ķermenis, jo Es 

esmu uzticējis jums to, lai tā būtu labprātīgs instruments, kas atbalsta jūsu dvēseli tās augšupejošajā 

attīstībā. Taču tā ir kļuvusi par vergu tam, kam tai būtu jāvalda. Es jūs mācu ar Savu Vārdu, lai jūs 

neļautos kaislību vētrai un zinātu, kā sevi kontrolēt. 

23 Mana tauta, mīliet mani un lieciniet par mani visos savos darbos. Praktizējiet tikumus un izplatiet 

manu gaismu. Es to iepludinu tavā garā un baroju to ar mūžīgās dzīvības maizi; tas barojas ar dzīvības 

augļiem, tas saņem manu gudrību. Tā ir mana vārda būtība. Jūs esat sagatavojuši savas sirdis kā tīru biķeri, 

un tajā es ļauju pilienu pa pilienam ieplūst savām Asinīm. 

24 Mana tauta, saprotiet mana vārda alegorisko nozīmi un esiet tajā atsvaidzināti. 

25 Jūsu materiālās acis nespēj saskatīt manu starojošo seju, bet jūs mani saprotat, pateicoties vārdam, 

ko uzņem jūsu gars. Mans Vārds ir vibrācija, kas piešķir ritmu visam, kas ir radīts, lai viss būtu pilnīgā 

harmonijā. Tādējādi jūsu gars pakļausies mana Vārda spēkam, lai jūs varētu sasniegt pestīšanas vārtus un 

pēc tam Apsolīto zemi. 

26 Šeit ir mana klātbūtne! Redziet mana Gara spēku, kas kļuvis par likumu jūsos, likumu, kas jums 

saka: Mīliet cits citu! Ar šo neredzamo likumu Es apvienoju visus Savus bērnus. Es ļausim mīlestības 

liesmai uzliesmot no visām sirdīm, lai visi varētu saplūst vienā ideālā. 

27 Jūsu Skolotājs nes jums miera un glābšanas vēsti, kuru jūs tik ilgi esat gaidījuši. Es vienīgais ar 

savu mācību varu jums palīdzēt atrast ceļu, kas jūs aizvedīs uz garīgajām mājām. 

28 Jūs dzirdat manu vārdu caur cilvēku lūpām. 

29 Kas jums ir nepieciešams, lai dotos ceļā uz garīgumu? Ja jums būs mīlestība, jūs pacelsieties ļoti 

augstu, un, ja jūs uzticēsieties man, jūs savā dzīvē neapklupsiet, un spējas dziedināt, runāt un pārliecināt, 

kas ir jūsos, attīstīsies, un tas viss kalpos jūsu gara attīstībai. 

30 Jūs visi varat sekot manām pēdām, jo jūs visi esat sagatavoti, lai paceltos un sasniegtu mani. Kas 

jums teica, ka daži tur nokļūs, bet citi ne? 

31 Es neesmu radījis dažādu hierarhiju garus; tie visi ir radīti vienādi, un jums visiem ir Mans 

Dievišķais svaidījums. Taču šodien jūs visi neesat tik tīri, kādi bijāt, kad bijāt radīti, un tādēļ Es jums saku, 

ka jums ir sevi attīrīt. Jo Es gribu, lai tas, kas iziet no jūsu sirdīm, būtu šķīsts, lai jūs paklausītu Manām 

iedvesmām, lai jūsu darbs būtu nesavtīgs un jūsu taisnība atspoguļotos visos jūsu darbos. Egoisms vai 

skaudība nav pacilāta gara izpausmes. Kad būsiet attīrījuši savu sirdi, lai atbrīvotu vietu gaismai, tad būsiet 

gatavi darīt zināmu manu darbu, un tikai tad jūs varēsiet būt patiesības vēstītāji, redzētāji un pravieši. 

32 Mans universālais stars apgaismo cilvēku garu, attīra un pacilā viņus, jo Es vēlos, lai jūs būtu 

augstāki par cilvēkiem un darītu brīnumus, kā Es esmu jūs mācījis. 

33 Atcerieties, ka Es esmu labvēlīgs un neesmu tiesājis jūsu darbus. Es sniedzu jums Savu palīdzību, 

Es nāku palīgā tiem, kas cieš, tiem, kas ir apmaldījušies, un Es viņus nenosodu, jo viņi vēl var nožēlot 

grēkus un izvairīties no jauniem kritieniem. Es neesmu nevienu atmaskojis, Es tikai esmu apbruņojis jūsu 

garu, lai jūs justos atbildīgi par katru savu nodarījumu un lai jūs varētu celties augšup, labojot savus 

pārkāpumus, un turpmāk celtos uz stingra pamata. 

34 Dziediniet slimos ar ticību un mīlestību. Attīstiet savas spējas, lai jūs zinātu, ar cik daudz žēlastību 

Es esmu jūs sagatavojis, un jūs neteiksiet, ka tas, ko Es no jums lūdzu, pārsniedz jūsu spējas. 
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35 Sirsnīgi vēlieties manu klātbūtni un dodieties ceļā pilni spēka, sludinot mīlestību. Māciet ar 

pierādījumiem un pierādiet, ka mīlestība var atjaunot veselību slimam cilvēkam, jo tā ir visspēcīgākais 

cilvēkam zināmais līdzeklis. 

36 Paceliet savu garu un domājiet par miljoniem slimu cilvēku pasaulē, un izlejiet uz viņiem visiem 

savas lūgšanas balzāmu. 

37 Kristus nav miris; Viņš dzīvo mūžīgi, lai dvēselēm dāvātu dzīvību un augšāmcelšanos. Ja jūs esat 

nākuši pie manis ciezdami un, atstājot šo tikšanās vietu, meklējat savas sāpes un vairs tās neatrodat, tad tas 

ir tāpēc, ka jūs esat iedziļinājušies manā Vārdā un atraduši tajā dziedinošo balzāmu, kas ir atjaunojis jūsu 

veselību un mieru. 

38 Es esmu nācis šajā laikā, lai parādītu jums Savu Likumu, neskatoties uz cilvēku neticību. Tie, 

kurus Es esmu izvēlējies, lai kopā ar viņiem veidotu Manu apustulību, ir ticējuši, dzirdot Manu Vārdu, un 

viņu ticība ir nesatricināma. Bet tie, kas, Mani dzirdējuši, ir aizgājuši un noliedz, ka Es esmu Tas, kas 

Mani dara zināmu, jau tagad savā garā nes Manas mīlestības sēklu, un agrāk vai vēlāk viņi atgriezīsies pie 

Manis. 

39 Ja jūs kļūdītos manas lietas dēļ un jūs pārliecinātu, ka esat kļūdījušies - ko jūs atbildētu? 

40 Jūs Man sakāt, ka sekosiet Man līdz galam, ka esat iededzuši mīlestības gaismu savā sirdī un ka 

panesīsiet vislielākos pārbaudījumus, lai liecinātu par Mani, un Es jums dodu izturību, jo celsies lielas 

vētras, lai nodzēstu jūsu ticības gaismu. 

41 Ja jūs norādīsiet uz savu vienkāršo un godīgo dzīvi kā šīs patiesības liecību un ļausiet Garam runāt 

ar autoritāti, jūs aizstāvēsiet savu ticību, un viņi man noticēs. Visspēcīgākie ieroči, ar kuriem pārvarēt 

savus ienaidniekus, ir mīlestība, apdomība un taisnīgums. Cieniet savu līdzcilvēku ticību, bet viņu garu 

dariet gaišu. Esiet pazemīgi un nepadariet cits citam ienaidniekus manas mācības dēļ. Visi saka, ka viņi 

ievēro manus baušļus un dara darbus, kas nav manis cienīgi. Sagatavojieties un nerīkojieties pretēji savam 

pienākumam. Ar jūsu starpniecību Es uzrunāšu cilvēci, jo katrs no Maniem izredzētajiem būs Manas 

mācības paudējs, labās gribas vēstnesis. 

42 Ja jūs vēlaties, lai jūsu līdzcilvēki mani pieņemtu, nēsājiet mani sev līdzi savas sirds svētnīcā. Es 

atstāju savas patiesības grāmatu atvērtu, lai pasaule varētu lasīt. 

43 Es vēlos atstāt jūs garīgi sagatavotus pirms 1950. gada, es vēlos jums dāvāt savu mieru, atvadoties 

no jums. Mana griba ir, lai jūs iegūtu tiesības saņemt manus pēdējos rīkojumus un norādījumus. 

44 Pēc tā gada, kad 144 000 ar Manas mīlestības uguni iezīmēto būs vienoti - vieni matērijā, otri garā 

-, viņi būs aprīkoti, un nebūs cilvēciskas varas, kas varētu atņemt Manis piešķirtās garīgās dāvanas vai 

sniegt viņiem citas dāvanas. 

45 Svētīgi tie, kas līdz šim laikam ir garīgi attīstījušies, kas ir ļāvuši savai dvēselei attīstīties, sekojot 

augšupejošajam ceļam, jo viņi būs gatavi pārmaiņu laikam, kas jūs gaida, un būs pietiekami stipri, lai 

stātos pretī sektām un reliģiskajām kopienām. 

46 Es esmu pievērsis jūsu uzmanību savai mācībai, kas ir kā no manis plūstoša spēcinoša straume. 

Neviens nespēs apturēt tās gaitu. Tā ir plūdusi no augsta kalna, lai padarītu slāpes nomocīto zemi auglīgu. 

47 Es esmu ar jums, un jums nav jābaidās. Mana iedvesma plūst mūžīgi, un mūžīgi jūs varat baroties 

no manis. Tāpat kā šis eņģelis, arī es jums šodien saku: Gods Dievam garīgajā cilvēka apziņā un miers uz 

zemes cilvēcei, kas cenšas ieviest mieru pasaulē. 

48 Mīļotie ļaudis, Es ieleju jūs Savā Vārdā šķīstošo uguni, lai jums būtu spēks, gaisma un dzīvība. 

Caur šo balss nesēju Es jums sūtu Savas domas, un tās nevar tikt aptraipītas, kad tās caur to iet. Dievišķība 

netiek aptraipīta, ja tā izpaužas caur cilvēka smadzenēm, pat ja tā nav dvēseliska. 

49 Man ir bieži jāatkārto savas mācības, lai "pēdējie", kas nemitīgi nāk man priekšā, spertu pirmo soli 

un no šī brīža, no šīs pirmās nodarbības iepazītu šīs manifestācijas būtību. 

50 Ziniet, ka tie, kas mīl viens otru, var sazināties pāri vislielākajiem attālumiem; es mīlu tevi, un tu 

mani mīli tāpat. Garam nav šķēršļu; dzīves ceļā jums ir daudz iespēju to piedzīvot. Jūs mācāties mani 

mīlēt, un ir brīži, kad jūtat, ka esat sasnieguši patiesu mīlestību, ko Es esmu paredzējis, lai apgaismotu jūsu 

sirdi, lai tā dotu jums spēku jūsu dzīves ceļojumā. 

51 Es nelūdzu jums darīt to, ko jūs nezināt vai ko jūs nespējat darīt. Ja es to darītu, es būtu netaisnīgs 

pret jums. Ja kāds zina, kādu attīstības līmeni esat sasnieguši, tad tas esmu Es. Ievērojiet, ka Es neprasu, 
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lai jūs sarunātos ar Mani no gara uz garu, pirms tam nesaņemot sagatavošanos. Es jums dodu šo 

sagatavošanos, kad Es komunicēju ar jums caur balss nesējiem, caur kuru smadzenēm Es jums sūtu Savas 

mācības. 

52 Mācieties klausīties, ak, mācekļi, jo klausīties nav tas pats, kas dzirdēt. Visi dzird, bet ir ļoti maz 

to, kas prot klausīties, un tas ir vienīgais veids, kā var saprast manas mācības patiesību. 

53 Ziniet, ka Skolotājs uzņemas šo garīgās tuvināšanās problēmu starp cilvēku un viņa Dievu, kad 

Viņš jums sūta savas domas, lai tās jūs apgaismotu, kad tās spīd. Ārēji valoda, kas nāk no raidītāju lūpām, 

ir pārāk vienkārša, bet tās nozīme ir perfekta kā jūsu Tēvam, kas to jums sūta. Šī darba iecerētā jēga ir 

ārpus jūsu iztēles un izpratnes, tāpēc iedomājieties to dievišķu, lielu un mūžīgu. Tas ir vairāk nekā 

mierinājums nogurušajiem, vairāk nekā balzāms slimajiem. Tā ir augstākā dāvana garam, kas dod jums 

laimi mīlēt Dievu un kas sniedz jums patiesas dzīves atziņu. 

54 Ziniet, ka tas, kurš saprot un atpazīst kaut ko no tā, kas ir paredzēts tiem, kuri garīgi pieaug, vairs 

nevar atraut savu garu no tās gaismas, kas viņam tika atklāta. Neatkarīgi no tā, vai viņš dodas nezināmās 

pasaulēs vai atkal un atkal atgriežas uz zemes, - tas, ko viņš reiz saņēmis kā dievišķu gaismas dzirksti, 

vienmēr atkal pacelsies no viņa būtības tīruma kā priekšstats, kā dievišķa iedvesma. Reizēm tā atdzims kā 

salda atmoda vai kā debesu dziesma, kas pārņems sirdi ar sajūsmu, kā ilgas atgriezties garīgajās mājās. 

Tas ir tas, ko mana mācība nozīmē dvēselēm, kas atgriežas šajā dzīvē. Šķietami gars aizmirst savu pagātni, 

bet patiesībā tas nezaudē zināšanas par manu mācību. 

55 Tiem, kas šaubās, ka tas ir Dievišķais "Vārds", kas runā ar jums šajā brīdī un šajā formā, Es saku: 

ja viņi nevēlas dot Man šo vārdu, ja viņi nevēlas piedēvēt šo Vārdu Dievišķajam Skolotājam, tad viņiem 

būtu jāuzņemas šīs mācības jēga un jāiedziļinās katras tās domas būtībā; ja, pārdomājot dzirdēto, viņi 

secina, ka tajā ir gaisma un patiesība cilvēcei, tad viņiem tas būtu jāizmanto kā mēraukla saviem soļiem uz 

zemes un ar to jāpārveido sava dzīve. 

56 Es zinu, ka Es jums nododu patieso gudrību; tas, ko cilvēki tic, nemaina ne mazāko no Manas 

patiesības. Taču cilvēkam ir jābūt pārliecinātam par to, kam viņš tic, ko viņš zina un ko viņš mīl. Tikai šī 

iemesla dēļ Es dažkārt pazeminu Sevi līdz cilvēku līmenim Savās izpausmēs, lai tie Mani atpazītu. 

57 Tiem, kurus Es jau saucu par mācekļiem, Man jāsaka, ka viņiem ir svēts pienākums mācīt un vest 

pie šīs Mācības izpratnes tos, kurus Es saucu par "maziem bērniem", jo viņi vēl nesaprot to, ko redz un 

dzird Manā mācībā. Lai būtu Mani mācekļi, nepietiek tikai saprast, viņiem ir arī jājūt. Jo ir daudzi, kas, lai 

gan pietiekami labi saprot mācību, ko Es viņiem esmu devis Savā Vārdā, nespēj sasniegt tos, kas vēl nav 

spējuši saprast Dievišķo Doktrīnu. Apzinieties, ka maniem bērniem bieži vien ir nepieciešami jūsu 

paskaidrojumi un pieredze. Apmāciet sevi, lai jūs varētu viņus mācīt, un jūs pieredzēsiet, kā viņos attīstās 

ticība un kā Vārda dāvana izpaužas jūsos. Jums ir jāaizdedzina dziļa ticība, kurā ir arī saprāts un izpratne. 
* Šeit jāatceras, ka agrākos laikos un arī mūsdienās daudzi likumi nebija un nav zināmi. Neziņas un kļūdu dēļ 

radās pretruna starp ticību un zināšanām, starp reliģiju un zinātni. Šo pretrunu novērš mācība par garu, jo "aklas" 

ticības vietā tā padara iespējamu ticību, kas balstīta uz garīgām zināšanām un iedziļināšanos ─ zinošu ticību un 

līdz ar to zinātni, kas paplašināta un apgaismota garīgās un citplanētiskās realitātes virzienā. 

58 Nav taisnība, ka jūs visi esat cietsirdīgi. Es bieži esmu redzējis jūs raudam citu cilvēku dēļ un 

piedzīvojis, ka jūsu sirdis plosa svešas sāpes. 

59 Šī Ēra tika atklāta ar Mana stara izpausmi caur prāta orgāniem*, kas tika izvēlēti šim nolūkam, jo 

tie nesa sevī šo misiju. Nedomājiet, ka viņi tika izvēlēti tīrības dēļ, jo, ja tā būtu, es nebūtu atradis nevienu 

no viņiem. 
* "Balss nesēju" domāšanas un runas spējas. 

60 Apmieriniet sevi ar manu dievišķo stiprinājumu un jūtieties droši, jo esat kopā ar mani. Rīt, kad 

jūsu sirds pamodīsies mīlestībai un atdzīvināsies ar mīlestību pret tuvāko, lai tā nemitīgi dara savam 

līdzcilvēkam to, ko es esmu darījis viņam. 

61 Atcerieties to dienu, kas bija gaismas un prieka pilna, kad pirmo reizi pulcējās šī Darba mācekļi. 

Tas bija 1866. gada 1. septembris, kad Elijas gaisma kā iedvesma izlēja uz tiem, kas bija sapulcējušies ap 

Roki Rojasu*. 
* Šī pirmā balsstiesīgā un pilnvarotā vārds tiek izrunāts "Roke Rochas" (šveiciešu "ch"). 
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62 Tajā dienā tika iesvētīti tie, kas kļūs par pirmajiem vadītājiem un pirmajiem balss nesējiem. Tā bija 

iedvesmas, atklāsmju, apsolījumu un derību diena. 

63 Šie mācekļi jutās garīgi pārcelti uz Sinaja vai Taboras kalnu, viņi atcerējās Pirmās un Otrās ēras 

lielās atklāsmes. Un viņi nekļūdījās savā priekšnojautā, jo Mozus, mana un Elijas garīgā Klātbūtne bija ar 

viņiem, tāpat kā tā bija uz Tabora kalna garīgajā vīzijā, ko redzēja daži no maniem mācekļiem, - atklāsmē, 

ko cilvēki sauca par "Jēzus pārvēršanos". 

64 Jums, kas šodien mani klausāties, es patiesi saku, ka Mozus, mana un Elijas garīgā klātbūtne ir ar 

jums. Kas bija Otrā laikmeta cilvēkiem, kā nav jums? Jums ir tāda pati ticība, kāda bija viņiem, tāpat kā Es 

jums saku, ka starp jums ir nepilnības un grēks, tāpat kā toreiz. 

65 Te ir trīs vēstnešu klātbūtne: Mozus, Jēzus un Elijas klātbūtne - garīga klātbūtne, kas ir neredzama 

cilvēka acīm un uztverama tikai ar gara maņām. Tāpēc es jums saku: Sagatavojieties, lai jūs varētu 

izbaudīt gaismu, kas šajā brīdī tiek izlietas uz jūsu garu. 

66 Atveriet savu sirdi un sajūtiet tajā Mozus klātbūtni. Kļūsti jūtīgs un dzirdi Viņa garīgo balsi, kas 

iedrošina tevi turpināt ceļu, tāpat kā Viņš iedrošināja savu tautu, kad tā pirmo reizi šķērsoja tuksnesi. 

67 Mozus nav bezdarbīgs Tēva klēpī, Viņa Gars darbojas bez pārtraukuma un liek Bauslības balsij 

skanēt katrā garā. Viņš jums saka, lai jūs būtu īsti ticības bērni, lai jūs varētu sasniegt to zemi, kas apsolīta 

garam. 

68 Cilvēki, saglabājiet savās sirdīs dzirdēto mācību, lai jūs vienmēr varētu baudīt manu garīgo 

klātbūtni, kas jūs vada visā dzīves ceļā. 

69 Lūdzieties, jo Es saņemu jūsu domas, un, kamēr vien jūsu aizlūgšana turpināsies, Es aplaistīšu 

cilvēci ar Savām svētībām. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 144 
1 Paceliet savu garu un pārkāpt materiālo slieksni, lai jūs savienotos ar manu Dievišķo Garu. 

2 Kāpēc jūs vēlaties pakļaut savu garu zemei un tādējādi atņemt tam garīgos priekus? Neaizmirstiet, 

ka viņš pieder citai pasaulei. 

3 Ļaujiet savam garam ienākt manā svētnīcā, lai tur tas piesātinātos ar gaismu un pēc tam kļūtu par 

jūsu soļu vadoni, par meistaru un iekšējo tiesnesi. 

4 Šie ļaužu pūļi, kas šeit klausās Manu Vārdu, šajā laikā ir atvēruši savas garīgās acis gaismai, jo nav 

bijis neviena cilvēka, kas sludinātu tik tīri, patiesi un sirsnīgi, kā Es jums esmu devis Savus pamācības. 

Visos laikos cilvēki ir viltojuši Manu patiesību un slēpuši Manu likumu no cilvēces. 

5 Tagad Es redzu, ka mācība, ko Es jums mācīju Otrajā Laikā, ir slēpta, nepilnīga un netiek 

interpretēta saskaņā ar jūsu šodienas garīgo attīstību, bet gan saskaņā ar cilvēku izpratni pirms daudziem 

gadsimtiem. Taču Es esmu nācis pie jums, un, redzēdams jūs izsalkušus, Es jums esmu devis "maizi" 

pārpilnībā, lai jūs varētu piesātināties un pēc tam nodot to tālāk cilvēkiem, kas vēl nāks. 

6 Atcerieties, ka jūs gaida jauns laiks, ka mans vārds beigsies un ka jūs paliksiet vieni ar manu 

mācību. Ja jūs zināsiet, kā sagatavoties, tad varēsiet runāt par mani. Bet, ja, neskatoties uz savām 

zināšanām, jūs krītat kārdinājumos, ja jūs sagrozāt manu vārdu vai nepareizi to interpretējat, tad mana 

mācība no jūsu lūpām nebūs barība jūsu līdzcilvēkiem. 

7 Jums vēl ir laiks lūgties un sagatavoties savam pienākumam. Negaidiet, ka mana taisnība jūs 

piemeklēs, negaidiet, ka sāpes un karš jūs skars tāpat kā tās jūsu brāļu tautas, kas asinīm aplaista laukus un 

atstāj nelaimīgas mājas. Atbalstiet savu tautu ar savām lūgšanām un neļaujiet, lai tā tiktu iznīcināta tāpat 

kā Jeruzaleme. Ar saviem darbiem audzējiet dārzu, kurā ziedi ir piedošana, mīlestība, lūgšana un 

labdarība. Šis dārzs sāksies jūsu sirdīs un beigsies jūsu garā. Dažus dienas mirkļus veltiet pārdomām, 

ļaujiet savam garam pacelties, lai mana iedvesma varētu jūs sasniegt. Redziet, jums pie rokas nav grāmatu, 

un tikai ar šīs iedvesmas palīdzību jūs varēsiet saņemt gaismu šajā laikā. Atcerieties, ka pienāks brīdis, kad 

jums nāksies liecināt par manu patiesību, un tad jums nāksies izmantot grāmatu, kas ir jūsu sirdī. Iemācies 

lasīt šo neredzamo grāmatu, lai tavs prāts nekļūtu aptumšots. Iegremdējiet sevi sevī, lai jūsu gara balss 

varētu izpausties jūsu lūpās. 

8 Katra reliģiskā kopiena un sekta gatavojas, jo tā paredz konfrontācijas tuvumu. Jūs stāvēsiet starp 

tiem, bet tad jums būs nepieciešamais aprīkojums, jo Es izmantošu jūsu intelektu, lai darītu Sevi zināmu. 

9 Šodien es redzu jūs vēl nespēcīgus, jo, kad jūs saņēmāt savu līdzcilvēku pateicību par mīlestības 

darbiem, jūs klusībā raudājāt un sacījāt man: "Vai tas ir tas krusts, ko esat uzlikuši man uz pleciem?" Uz to 

es jums atbildēšu ar citu jautājumu: vai jūs jau esat aizmirsuši Jēzus piemēru cilvēku vidū? Ja pasaule tevi 

ievaino, neapvaino to man, apžēlojies par to, es atkal aiztaisīšu tev brūci. 

10 Ļaujiet cilvēkiem domāt, ka esat nabagi; ja jūs būsiet pazemīgi, Es jūs darīšu lielus garā. Klusējiet, 

kad vien varat, bet cītīgi strādājiet. Lieciniet par Mani, jo arī Es liecināšu par jums. 

11 Ja jūsu gars jūt nepieciešamību pacelties, tas ir tāpēc, ka ir brīži, kad tas jūtas svešs šajā pasaulē, 

kad tas jūtas kā svešinieks. Tā saprot, ka tās patiesā dzimtene, tās mājas ir aizsaulē. 

12 Divpadsmit Israēla ciltis ir izkaisītas pa visu pasauli. Viņi apvienosies savas misijas īstenošanā, lai 

gan ir tālu viens no otra. Viņi meklē bezgalību, gaidot manu jauno atklāsmi. Taču pravietojumi 

piepildīsies, un viņi ieraudzīs gaismu. Viņu vidū ir dižie garu pārstāvji, tie, kuriem ir trenēts prāts, 

dižciltīgas sirdis un spēcīga iedvesma. Daudzi no viņiem nāks pie jums, un jūs būsiet pārsteigti par viņu 

augsto garīgumu, lai gan viņi mani vēl nav dzirdējuši. Neļaujiet viņiem būt pārsteigtiem par jūsu nelielo 

sagatavotību. 

13 Tuvojas laiks, kad radīsies kopienas, kas pārsteigs jūs ar savu garīgumu un garīgo dāvanu 

izpausmi, un kad parādīsies pravieši, jo mana Svētā Gara gaisma apstaro katru garu un katru saprātu, lai 

atklātu tam laiku, kurā tas dzīvo, un norādītu katram tā misiju. 

14 Drīzumā šīs tautas vārti atvērsies, lai uzņemtu vīriešus un sievietes, kas ieradīsies no svešām 

tautām. Viņi visi nesīs līdzi badu, sāpes un trūkumu, un jūsu vidū viņi atradīs siltumu, maizi un 

mierinājumu. Sagatavojiet savas sirdis, lai uzņemtu tos ar mīlestību. 
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15 Cik daudziem no jums būs jādodas uz ārzemēm, un tad jums būs jāpaļaujas uz to, ka tās jūs 

uzņems kā brāļus! 

16 Kad es no jums aiziešu, jūs veidosiet vienu sirdi. 

17 Runājiet kopā ar gaismas gariem: "Gods Dievam augstībā un miers virs zemes labas gribas 

cilvēkiem." Tā skan eņģeļu slavas dziesma. 

18 Cilvēki, esiet gatavi klausīties manos vārdos ar pilnīgu nodošanos, un tad jūs sapratīsiet, ka tā ir 

bijusi žēlastība atkal ieraudzīt Skolotāja gaismu. Mana iedvesma ir kļuvusi par cilvēku vārdu un meklē 

dvēseles, kurām tā vajadzīga vai kuras slāpst pēc gaismas. Saldā mierināšana, kas reiz jums tika apsolīta, ir 

šī pazemīgā un maigā vārda būtība, kas cenšas jūs pārliecināt. Tajā ir debešķīgs aromāts, un tas liek sirdīm 

pukstēt straujāk, tāpat kā manu otrās ēras mācekļu sirdis pukstēja straujāk Pēdējā vakara naktī. 

19 Laipni lūgti manā mācīšanā. Tu nāc, jo tev ir apsolīta glābšana, tu nāc, jo tev ir Vārds, kas tev rāda 

patieso dzīvi. Ņemiet mani par piemēru, mīliet savu krustu, skūpstiet savas dzīves krustu, svētījiet sava 

Tēva gribu. 

20 Es jums saku, lai mīlat savu krustu, jo, ja jūs pret to sacelsieties, nesot to uz saviem pleciem, sāpes 

iedzīs dziļu brūci jūsu sirdīs. Cilvēki, es patiesi mīlu savu krustu, bet vai jūs zināt, kā es saucu savu 

krustu? Mans krusts esat jūs, tauta, ko es tik ļoti mīlu. 

21 Tu neklusēsi par grūtajiem ceļojumiem; katra jauna sāpe ir jauna gaisma tavā sirdī, katrs 

pārbaudījums liks tavā būtībā uzplaukt pieredzes ziediem. Izpratne: Kad jūs pārņem sāpes, tas ir tāpēc, ka 

jums tās ir nepieciešamas. Jums arī jāsaprot, ka tad, kad prieks pārņem jūs, tas ir vajadzīgs arī jums. 

22 Svētīgi tie, kas slēpj savas ciešanas un dalās ar saviem līdzcilvēkiem visos savos priekos, pat ja tie 

ir ļoti mazi. 

23 Svētīgs ir tas, kurš, pieņemot sāpes, zina, ka tās viņu pilnveidos un aizvedīs uz virsotni, jo viņš ir 

apzinājies, ka sāpes ir cilvēka mantojums, un tās kalpos viņa šķīstīšanai, lai varētu atgriezties pie Tēva. 

24 Es piešķīru cilvēkam visus nepieciešamos līdzekļus, lai kopā ar viņiem veidotu kāpnes ar 

mīlestības darbiem, kas ved viņu augšup pie Manis. Es devu viņam mantojumā savu gudrību un mīlestību. 

Taču, tā kā viņš šīs dāvanas nav labi izmantojis, sāpju dēļ šī tukšuma ir aizpildījusies. 

25 Šūpulis ir cilvēces sākums, kaps - beigas, un es redzu, ka jūs vairāk ciešat, nekā priecājaties tajā 

savas eksistences posmā, kas apvieno šos divus galējos brīžus. Jūs raudājat, kad piedzimstat, kamēr 

dzīvojat, un visbeidzot, kad mirstat. Es, kas sekoju taviem soļiem, gribu un man ir jāglābj tevi. Mana 

mācība ir balss, kas aicina jūs atrast miera ceļu. Visos laikos Mans likums ir bijis taisnīguma, mīlestības 

un miera likums. Tā ir parādījusi jums ceļu un ļāvusi jums saprast, kā sevi glābt. 

26 Daudzi šā laika ļaudis, dzirdot manā mācībā bieži atkārtotu vārdu "mīlestība", teiks sev: "Kāda gan 

tā ir mīlestība, ko viņi tik uzcītīgi sludina?" Es brīnos, ka tā ir mīlestība. Tad maniem sekotājiem ir jāveic 

darbi, kas izskaidrotu un paskaidrotu, kas ir mīlestība, kuru Es esmu jums mācījis un iedvesmojis. Arī 

Otrajā Laikā cilvēki man jautāja, kāda ir tās mīlestības būtība, par kuru Jēzus tik daudz runāja cilvēkiem; 

un Skolotājs, tikko apsēdies pie rožu krūma, kura ziedi bija izžuvuši un nokaltuši, sludināšanas laikā tos 

glāstīja ar roku, un šie ziedi atdzima Viņa glāsta ietekmē, un visi, kas Viņu ieskauj, bija patiesi aizkustināti 

par šādu brīnumu. Tas notiks arī ar cilvēku sirdīm, kad viņi zinās, kā mīlēt cits citu. Rožu krūmi atkal 

uzziedēs un nokaltušās rozes atdzims. 

27 Ne visi cilvēki, saņemot šo gaismu, būs vienāda viedokļa, jo attīstības periods visiem cilvēkiem 

nav vienāds. Daži dzīves ceļā pavada vairāk laika nekā citi; ziniet arī to, ka visi cilvēki atpaliek zināšanās 

un augšupejošā attīstībā, jo ir novirzījušies no attīstības ceļa. 

28 Cilvēks ir nodzīvojis ilgi, bet no savas dzīves ir guvis maz labuma, un tas ir tāpēc, ka viņš ir 

piešķīris vislielāko nozīmi materiālajam apmierinājumam un ir nicinājis mākslu dzīvot ar mīlestību un 

taisnīgumu. 

29 Es nesu pasaulei jaunu mācību, kas būs kā dievišķs lietus, kas atdzīvinās nokaltušas sirdis un 

atdzīvinās stagnējošas vai slimas dvēseles. 

30 Atcerieties, ka Es jums teicu: "Lūdziet, un jums tiks dots!", un tādēļ jūs nācāt ar daudzām 

lūgšanām. Bet tagad es jums saku, lai jūs mācītos lūgt un saņemt: Lūdziet pazemīgi un saņemiet pazemīgi. 

31 Jūsu sirds man saka: "Skolotāj, cik bieži, Jūs domājat, mēs esam Jūs apvainojuši ar muļķīgiem un 

nezinošiem lūgumiem?" Bet es jums saku, ka jūs neesat mani apvainojis, kad to darījāt nezināšanas dēļ. 
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32 Jūsu zināšanu trūkuma dēļ Es atkal apliecinu, ka esmu jūsu vidū Skolotājs, un es esmu šeit, ar 

mīlestību mācu un laboju Savus mācekļus. 

33 Jums ir labi steigties uz manu aicinājumu, jo visi likteņi balstās uz mani. Ne jau pasaule jums tos 

uzspiež, ne arī zemes likumi nosaka jūsu likteni. Arī jūsu gribas brīvībai ir savas robežas, cilvēks nav 

neatkarīgs. Es esmu vienīgais neatkarīgais, kura Būtībā balstās viss radītais. Tomēr es jums saku, ka es 

ilgojos pēc jūsu pilnības. 

34 Kāpēc es redzu, ka jūs kā neveiksminieki izmisīgi ejat cauri šai dzīvei? Paceliet savu seju, ticiet 

savam liktenim, vienmēr skatieties uz priekšu, jo tur, pie apvāršņa, jūs mani ieraudzīsiet. 

35 Cilvēce, atzīstiet manu mācību. Garīgums, ko tā sniedz, padarīs manu balsi jums dzirdamu 

vientulības vai sāpju brīžos. Tas jums dos nezināmu spēku pārbaudījumu stundās, un, kad pasaules čalas 

būs nogurdinājušas jūsu prātus un jūs sajutīsiet skumjas sirdī, jūs dzirdēsiet debesu koncertu no 

bezgalības. Tad, kad pamodīsieties no sajūsmas, jūs jautāsiet: "No kuras grāmatas es to esmu mācījies?" 

Bet es jums teikšu: "Manas gudrības un manas mīlestības grāmatā". 

36 Kad tas notiks, jums būs dialogs starp gariem. Tad jūs būsiet iegājuši Tā Kunga templī. 

37 Jūsu garam ir jāpaceļas, lai ķermenis stiprinātu un atbalstītu jūs cīņā par dzīvību. Ja jūs patiesi 

paļautos uz mani, jums nevajadzētu veltīgi klauvēt pie savu līdzcilvēku durvīm, kuru sirdis gandrīz 

vienmēr ir slēgtas palīdzībai. 

38 Mana mācība ir jūsu gara kalšana. Strādājiet kopā ar savu Tēvu, audziniet savu bērnu sirdis manā 

mācībā. 

39 Šodien jūs esat mani mācekļi, bet rīt viņi būs jūsu bērni. 

40 Padomājiet par tiem, kuri zaudē tēvu, kad viņi vēl ir bērni. 

41 Padomājiet par tiem, kas nekad nav piedzīvojuši mātes maigumu. 

42 Tikai Mana Bauslības ceļš spēs kompensēt viņu trūkumu un aizvest viņus pie pestīšanas vārtiem. 

Tāpēc mana zīme ir neizdzēšami iespiesta visos jūsu dzīves ceļos. 

43 Mīļotā tauta, rīt, kad izskanēs ziņa, ka Es esmu pie jums, ļaužu pūļi nāks jūs iztaujāt. Ja tajā laikā 

dzīve jūsu mājās būs šķīsta un jūsu uzticība Tēvam būs tāda, kā Es esmu jums mācījis, vai jūs nedomājat, 

ka tā būs vislabākā atbilde, ko jūs varat dot, un labākais pierādījums tam, ka esat dzirdējuši Manu Vārdu? 

44 Šajā laikā, kad pat gaiss, zeme un ūdens ir saindēti ar cilvēku ļaunajiem darbiem, cik maz ir tādu, 

kas nav inficēti ar ļaunumu un tumsu! 

45 Kurš no jūsu līdzcilvēkiem, sastopoties ar kopienu, kas dzīvo tikumībā un mierā, spēs noliegt, ka 

Tēvs viņus ir mācījis? No troņa gāztie monarhi var nākt sērot par zaudēto varu, un viņi var atgūt dvēseles 

mieru šīs tautas klēpī, kad sapratīs zemes tukšumu neīstumu. Atnāks garīdznieki no sektām un 

reliģiskajām kopienām, kuri, piedzīvojot šīs draudzes garīgumu un tās sirsnības pilno Dieva pielūgsmi, 

sajutīs savā sirdī savas sirdsapziņas spriedumu, kas viņiem pārmetīs viņu kļūdas. 

46 Šī tauta ir Tā Kunga tauta, kas skanēs pār visām zemes tautām un iekaros tās ar patiesības gaismu, 

un, kad tās būs iekarotas, tās kļūs par daļu no šīs ģimenes, jo visi gari ir Dieva tautas bērni. 

47 Šodien jūs zināt, ko klausāties, un jūs sagatavojat savu garu, lai saņemtu Debesu Maizi Viņā. Jūs 

sagatavojat savu garu, jo tas, kas jūs māca, nav cilvēku skolotājs. Viņš nav ne zinātnieks, ne filozofs, ne 

zinātnieks, ne zemes karalis, un tomēr viņš ir vairāk nekā visi šie kopā. Jūsu priekšā ir atvērta grāmata, kas 

māca jums ceļu uz pilnību. 

48 Mani mācekļi to visu zina, bet "pēdējie", kas tikko ierodas, ir pārsteigti, ka atrod Mani starp šo 

materiālo nabadzību, un tad viņiem ir jāsaka, ka Man nepieder nekas uz zemes un, kad Es dzīvoju jūsu 

vidū, Es dzīvoju pazemībā, jo tādējādi Es mācīju jums saprast, ka Mana Valstība nav no šīs pasaules un ka 

Es meklēju cilvēku sirdis. "Vainagu", ko jūs redzat uz Manas galvas, Es pats sev neuzliku, bet to uzlika 

cilvēki, un tas bija no ērkšķiem. 

49 Nāciet pie manis un uzticiet man savas ilgas, atzīstieties savās vājībās un lūdziet man spēku. Es 

esmu ar jums, es neatkāpjos no saviem bērniem un sekoju jums, lai kur jūs dotos, jo pat tad, kad jūs 

nonākat cietumā, es esmu tur, lai jūs mierinātu. Kad dodies garā ceļojumā, tev ir Mana sabiedrība. Kad 

saslimsi, pie tavas galvas kā medmāsa un ārsts būs Me. Kad tu esi vientuļš, es ļauju tev sajust manu 

klātbūtni. 
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50 Iepazīstiet mani šeit, kad es kopju savu sēklu. Es esmu nenogurstoši runājis ar jums kopš brīža, kad 

Elija ar Roka Rojasa mutes starpniecību pasludināja jauno laiku. Daudzi ir pametuši sēklu un darbarīku, 

bet Es turpinu strādāt Savos laukos. Bet, ja daži domā, ka Es vienmēr sazināšos šādā veidā, viņi maldās, jo 

laiks, kad jūs Mani dzirdēsiet šādā formā, jau ir īss. Ir nepieciešams, lai šī manifestācija beigtos, lai jūs 

varētu sākt garīgi pilnveidoties, lai jūs varētu tieši savienoties ar Manu Garu un varētu ieraudzīt savu 

Kungu uz sava garīgā pacēluma mākoņa. 

51 Vai jūs vēl neuztrauc šī vārda trūkums? Vai jūs jau esat uzkrājuši pietiekami daudz sev un saviem 

līdzcilvēkiem? Vai arī jūs domājat, ka šis darbs beigsies manas aizbraukšanas dienā? 

52 Es izskaužu dievbijības formas, rituālus un tradīcijas, lai nākamajos laikos jūs varētu aprobežoties 

ar Likuma pildīšanu un nerīkotos tā, kā agrāk, kad visu savu entuziasmu veltījāt tradīcijām un svētkiem, 

bet Likumu atstājāt malā. 

53 Vai jūs nezināt, cik ļoti Mozus gars raudāja aizsaulē, kad viņš redzēja savas tautas, kuru tik ļoti 

mīlēja, neticību un vājumu. Vēlāk viņa sēkla tika apūdeņota ar Glābēja asinīm. 

54 Kā es atradu cilvēkus, kuriem biju atstājis mantojumu viņu patriarhu vārdā? Sadalīta, sadalīta divās 

valstībās (Jūdejā un Galilejā), kas viena otru uzskatīja par svešiniekiem. Es atnācu, lai apvienotu tās, un ne 

tikai tās, bet visas zemes tautas. Visu, ko es atnesu, es atstāju šeit; no pasaules es paņēmu tikai nepateicību 

un sāpes. Es atstāju pasaulei Savu Vārdu kā mūžīgu mantojumu, kā arī Savas asinis, kas tika izlietas līdz 

pēdējam pilienam. Mana miesa nogrima zemē, un Es izlēju savu garu savu apustuļu vidū. Tā bija mana 

liecība. Pēc manas nāves cilvēki mani atzina. Mana sēkla izauga un izplatījās citās tautās. Pēc tam mani 

vajātāji bija mani kareivji. Tie, kas mani zaimoja, vēlāk mani svētīja. 

55 Kristīgās sēklas uzplaukums tautām nozīmēja miera un morāles laikmetu. Tikumība nesa augļus, 

mērķis un ideāls bija debesis. Vēlāk atgriezās vājums, vienīgā šķietamā pieķeršanās manai mācībai - 

piepildījums, kas maldina pasauli ar svētkiem un krāšņiem rituāliem, kas iespaido cilvēkus, bet 

neapmierina Tēvu un neceļ garu. 

56 Haoss ir atgriezies, jo nav tikuma, un tur, kur nav tikuma, nevar būt patiesības. Iemesls tam nav 

tas, ka bauslībai, ko Tēvs deva Mozum, nav nekāda spēka, nedz arī tas, ka Jēzus mācība ir attiecināma 

tikai uz pagātni. Abi ir mūžīgi likumi savā garīgajā saturā, bet apzinieties, ka tie ir kā avots, kura ūdeni 

neviens nav spiests dzert, bet ikviens, kas tuvojas šim mīlestības avotam, dara to pēc savas brīvas gribas. 

57 Pirmajā laikā Es devu cilvēkiem Bauslību, lai visas ciltis tajā dzīvotu vienoti. Bet, kad Es atnācu, 

Es tos atradu sašķeltus, nepareizi spriedušus citam par citu, zaimojošus Manu Bauslību un kritušus 

elkdievībā. 

58 Mana mīlestības mācība nāca vēlāk, lai apvienotu visas tautas vienā likumā. Bet tagad, kad es 

atgriežos pie cilvēces, es atkal redzu to sadalītu sektās, reliģiskās kopienās, ideoloģijās un teorijās. Katra 

no tām praktizē savu ticību saskaņā ar savām idejām vai izdevīgumu. Viņi visi apgalvo, ka mīl vienu un to 

pašu Dievu, tomēr viņi ir atšķirīgi. Bet Es jums saku: kas nemīl savu līdzcilvēku, tas nemīl Mani. Tā ir 

taisnība, ka ne visas dvēseles iet savu ceļu vienādi, jo tām ir atšķirīgs attīstības līmenis, bet kurš gan 

cilvēks, kas pazīst Manus likumus un Manu mācību, nezina, ka to būtības pamatā ir savstarpēja mīlestība? 

Daudzi sevi sauc par kristiešiem, bet es jums vēlreiz saku, ka tas, kam nav mīlestības, nevar būt kristietis. 

59 Patiesi Es jums saku: pasaule nezina daudzas garīgās mācības par Manu Doktrīnu, jo tā vietā, lai 

meklētu Manas mācības skaidrojumu, lai pēc tam to piemērotu, tā ir apmierinājusies ar rituāliem un 

tradīcijām. Tas ir iemesls, kāpēc cilvēcei ir piemeklējušas lielas nelaimes un ir radušies konflikti, kuriem 

cilvēki neatrod risinājumu. 

60 Vai šī laika haoss bija kaut kas cilvēcei neparedzams? Nē, tas viņiem tika paziņots, lai viņi varētu 

no tā izvairīties. Es devu atklāsmi par šiem laikiem savam māceklim Jānim, lai, ja jūs būtu zinājuši, kā to 

interpretēt, ja jūs būtu tai piešķīruši vērtību, kāda tai ir, nevis vienaldzīgi atstājuši to malā, jūs būtu 

zinājuši, ka šis laiks pieder Atklāsmes grāmatas sestajam zīmogam, jūs būtu vērojuši, lūguši un sargājuši 

sevi no liela ļaunuma. 

61 Redziet, kā Mans Vārds sagatavo jūs nākamajiem laikiem. Tāpēc es jums iesaku to izmantot. Jo šī 

manifestācija pāries, tāpat kā tas notika ar Mozu, kurš gāja cauri tuksnesim un nesasniedza Kanaānu; tāpat 

kā tas notika ar Jēzu, kurš gāja cauri pasaulei un savu dzīves ceļu noslēdza pie krusta. 
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62 Es gatavoju jūs laikam, kas sekos šīs manifestācijas beigām. Tad katrā pulcēšanās vietā būs 

grāmata ar Manu Vārdu, lai jūs varētu pulcēties kopā un atsvaidzināt sevi, to lasot. 

63 Tāpat kā Es izvēlējos tos, kas šajā laikā izteiks Manu Vārdu, Es izvēlēšos arī tos, kas to nodos 

tālāk caur lasīšanu, kad Es vairs neparādīšos šajā formā. Bet jau tagad Es jums saku, ka galu galā jūs 

nevarēsiet gūt nekādu ražu, ja apmierināsieties tikai ar Manu mācību klausīšanos bez nodoma tās īstenot 

praksē. Jums ir jāsaprot, ka mana mācība nav domāta tam, lai jūs to izmantotu kā iemeslu paražu un 

tradīciju radīšanai, bet lai jūs to uzskatītu par patiesu veidu, kā pildīt sava gara pienākumu, un liecinātu par 

to ar saviem darbiem. 

64 Pēc 1950. gada mana tauta iedziļināsies šīs mācības izpētē, lai nonāktu pie nozīmīgiem 

secinājumiem. 

65 Grāmatas, ko "zelta spalvas" pašlaik rada saskaņā ar dievišķo diktātu, tiks augstu vērtētas kā 

bezgalīgas vērtības dārgakmeņi. Jo katru reizi, kad jūs tos atvērsiet savās sanāksmēs, tajos ietvertā gara 

esence būs kā debesu gaisa dvesma pār jūsu dvēselēm un ciešanām. Šī grāmata atklās jums daudzus 

noslēpumus, kas ir ieslēgti Septiņu zīmogu grāmatā. 

66 Jums vajadzētu studēt šīs mācības, neiesaistoties diskusijās par tām, un tad Svētā Gara gaisma jūs 

apgaismos, lai jūs varētu pareizi izskaidrot to, kas jums iepriekš šķita noslēpums. 

67 Jau tuvojas gads, kas tika paziņots visā šajā manifestācijā, lai atvadītos no jums, un mana griba ir 

nodot jums visu, kas man ir jums sakāms. Nezaudējiet nevienu no manām mācību uzrunām, ne vienu zilbi, 

jo šobrīd Es jums dodu šīs Jaunās Derības pēdējos vārdus, caur kuriem tiks izprasti abi iepriekšējie un 

nākamie vārdi. 

68 Savas pasludināšanas sākumā es jums nesniedzu paskaidrojumu par septiņiem zīmogiem, jo tad jūs 

mani nebūtu sapratuši. Bet tagad Es esmu ienesis gaismu šajā noslēpumā, lai jūs to izprastu un kļūtu brīvi 

no nezināšanas, šaubām un kļūdām. 

69 Visbeidzot pasaule sāks interesēties par visām šīm Dievišķajām atklāsmēm, un, tā kā tā uzzinās par 

jūsu interpretāciju, tā meklēs jūs, lai jūs iztaujātu. Vai tad, kad tas notiks, jūs slēpsieties no saviem 

līdzcilvēkiem? Jūs, kam vienmēr ir bijušas manas atklāsmes pirms citiem, vai jūs tās noliegsiet? 

70 Nesapņojiet, nekļūstiet svārstīgi vai sašķelti. Neļaujiet, lai cilvēki jūs nodarbina ar ārējām lietām, 

jo tad jūs redzēsiet nevis līdzcilvēkus, kas jums jautā, bet gan ienaidniekus, kas nāk jums uzbrukt, un jūs 

nevarat būt droši, ka viņi ar savu naidīgumu nevēlas jums mācīt, ko nozīmē pildīt Manu likumu un likt 

jums cienīt patiesību. Tad tu jautāsi: "Kungs, vai Tu esi devis savu taisnības roku maniem ienaidniekiem? 

71 Es jums esmu teicis, lai jūs strādātu pie sevis, lai visur, kur vien jūs skatītos, jūs atrastu tikai brāļus 

un māsas. Es vēlos, lai dievišķā zīme, ko esmu jums uzlicis, būtu gaisma, kas kalpo tam, lai jūs atpazītu kā 

manus jaunos mācekļus. 

72 Cik skaisti būs jūsu garam atgriezties pie Tēva un parādīt Viņam savu izpildīto uzdevumu. Šīs 

laimes tēlu šeit, pasaulē, ir piedzīvojis bērns, kas pēc paklausīgas paklausības tēva norādījumiem ir 

atgriezies Tēva mājā. Kāds prieks pārņem abu sirdis, kad viņi apskāvušies - tēvs, zinot, ka ir paklausīts un 

cienīts, un bērns, kurš redz, ka tēvs viņu slavē un pieņem. 

73 Vai jums ir kāds priekšstats par to, kādi būs svētki garam, kas atgriezīsies Debesu Tēva mājās? 

Kāds ir skūpsts, ar kādu Tēvs uzņem savu bērnu, un kāda ir to būtņu prieks, kas dzīvo šajās mājās? 

74 Neapstājieties uz drošā ceļa, ejiet pa to, cilvēki, un neatgrieziet acis atpakaļ, līdz nonāksiet pie 

lielajiem vārtiem, kur Es jūs gaidu, lai jūs uzņemtu. 

75 Esiet dedzīgi, mācieties savās sirdīs iedegt ticības liesmu un paļāvību uz Mani, lai jūs vienmēr 

piekristu pārbaudījumiem, kurus Es jums sūtu. 

76 Es jūs izglītoju. Neskaitāmi gaismas stari nolaižas pār cilvēci, lai atnestu gaismu tur, kur jūs 

iepriekš bijāt radījuši tumsu. Ir parādījusies jaunas ēras rītausma, kas aicina visus pamosties un atgriezties 

pie Manis. Es jūs aicinu, jo jau tuvojas stunda, kad Man būs jāsavāc Mana sēkla no zemes, kā Es jums 

esmu paziņojis. 

77 Jūs, mani klausītāji, esat redzējuši, kā mans Vārds izpaužas, jūs esat redzējuši, kā vīrieši un 

sievietes tiek atpestīti tā ietekmē, jūs esat redzējuši, kā tie, kas bija miruši ticībā un cerībā, atgriežas dzīvē, 

jūs esat redzējuši, kā tie, kas bija slimi miesā un dvēselē, atveseļojas. Iemesls ir tāds, ka Es esmu atgriezies 

pie jums, lai jums palīdzētu un padarītu jūsu klejojumus mazāk bēdīgus. Vērojiet un lūdzieties, lai nekas 
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netraucētu vai neaizkavētu jūsu ierašanos pie Tēva. Ejiet mīlestības un upura ceļā, un, ja jūs pacelsiet savu 

garu uz Tēvu un lūgsiet Mani par spēku, Es jūs uzklausīšu un stiprināšu, līdz jūs sasniegsiet sava 

svētceļojuma galamērķi, kur Es jums dāvāšu mieru. 

78 Apzinieties visu, ko Es jums esmu iemācījis laika gaitā. Labprāt labojiet, bet Es jums arī saku: 

māciet savus līdzcilvēkus ar to mīlestību un pacietību, ar kādu Es jūs mācīju. 

79 Jūs esat Mani meklējuši dažādās reliģiskās kopienās un sektās, ko radījusi cilvēce, bet Es gribu, lai 

jūs atsakāties no rituāliem un izdzēšat no savām sirdīm katru fanātisma pēdu. Nāciet pie Manis garā, mīliet 

Mani patiesi, cieniet un paklausiet Maniem likumiem, un tā jūs Mani patiesi pielūgsiet. 

80 Nāciet pie manis, jūs, nelaimīgie, vientuļie un slimie cilvēki! Jūs, kas velkat sev līdzi grēka važas, 

jūs, pazemotie, izsalkušie pēc taisnības un izslāpušie, esiet kopā ar mani; manā klātbūtnē daudzas jūsu 

ļaunuma lietas pazudīs, un jūs jutīsiet, ka jūsu nasta ir atvieglota. 

81 Ja jūs vēlaties iegūt gara labumus, Es jums tos piešķiršu. Ja jūs lūdzat Man zemes labumus, lai tos 

labi izmantotu, Es jums tos arī došu, jo jūsu vēlme ir cēla un taisnīga. Tad jūs kļūsiet labi saimnieki, un Es 

jums piešķiršu šo labumu pieaugumu, lai jūs varētu dalīties tajos ar saviem līdzcilvēkiem. 

82 Paskaties uz cilvēkiem, kā viņi ir noguruši velti cīnīties, neatrodot savas eksistences jēgu. Viņi 

man rāda dzīvi bez ideāliem, jo ir novirzījušies no tikumības ceļa un meklē baudu tikai tur, kur valda 

nedaba un nāve. Viņi nespēja atrast dzīves prieku mīlestībā, izpalīdzībā un labestībā. Viņi nav 

ieklausījušies Tēva lūgumā, kurš viņus tik ļoti mīl un vēlas tikai mieru un pestīšanu visiem. 

83 Pasaule, kas ir sadalīta reliģiskās kopienās un sektās, mani aicina šajā stundā, jo uzskata, ka esmu 

prombūtnē vai vismaz attālināts. Lai gan es esmu kopā ar viņu, viņa nav jutusi manu klātbūtni. Bet jums es 

saku, ka jūs viens pēc otra ieiesiet Kunga slieksnī, un tur jūs visi būsiet kopā, kad būsiet sapratuši manu 

mācību. 

84 Barojiet šo sēklu un dodieties uz priekšu. Gaisma būs jūsu ceļvedis, un jums pa pēdām nāks lieli 

ļaužu pūļi, kurus Es jums uzticēšu. 

85 Ejiet uz lūgšanas spārniem, lai izplatītu gaismu starp saviem līdzcilvēkiem. Dodieties uz 

cietumiem un slimnīcām un atstājiet tur savu komfortu. 

86 Kad esat noguruši, nāciet pie Manis, jo Es jūs stiprināšu. Nebaidieties, Es esmu piedošana, 

žēlastība un patiess taisnīgums. 

87 Es esmu avots, kas straumēm izplūst uz laukiem, kad tie vēlas sēklas un strādniekus. 

88 Zeme ir sagatavota, lai cilvēki varētu steigties un sākt savu darba daļu. 

89 Laukums gaida jūs; apstrādājiet to ar mīlestību un sirsnību, un tad, kad redzēsiet, ka labā sēkla sāk 

nest augļus, iznīciniet nezāles, kas varētu traucēt tai attīstīties. Iznīciniet visu, kas nāk no indīgā auga, un 

nekļūstiet dīkstāvē, jo tad jūs neiegūsiet labu ražu. 

90 Parādiet man laukus, kad uz tiem spīd zelta ausis. Tad jūs varat novākt ražu un piepildīt savas 

klētiņas, lai katrai no tām piešķirtais dvēseļu skaits dzīves ceļā neciestu badu. 

91 Elku pielūgsmes akti, kas dominē cilvēku vidū, tiks noraidīti kā viltus. Mācībām, kuras Es jums 

esmu atklājis, piemīt patiesības pamatojums, un galu galā tās tiks atzītas. 

92 Zinātnieks meklē visa, kas ir, un visa, kas notiek, iemeslu un cer ar savu zinātni pierādīt, ka ārpus 

dabas nav ne principa, ne patiesības. Bet es viņus uzskatu par nenobriedušiem, vājiem un nezinošiem. 

93 Kad divpadsmitgadīgajam Jēzum nācās izturēt pūļa jautājumus, skatienus un spriedumus, viņš 

nebija lasījis nevienu grāmatu. Tomēr viņš teica gudrības pilnu mācību runu, jo šī bērna prātā spīdēja 

Visaugstākā gaisma, un uz viņa lūpām ziedēja pats Dieva Vārds. Es jums to saku tāpēc, ka arī jūs to varat 

darīt, kad jums būs jāsaskaras ar pratināšanām un pārbaudījumiem, kuriem jūs tiksiet pakļauti. Tad jūs 

pārliecināsiet, jo jūs runājat par Dieva mācību, kurai vienmēr ir princips, loģisks pamats un pamatojums. 

Nav brīnuma, kam nav loģiska un dabiska iemesla, nekas nenotiek bez iemesla. Bez manas gribas neviena 

koka lapiņa nekustas. 

94 Jums jautās: "Ņemot vērā, ka Tā Kunga varenība ir tik neizmērojami liela, kāpēc Viņš izmanto 

nenozīmīgāko mirstīgo, lai izplatītu Savu gudrību?" 

95 Uz to jūs atbildēsiet, ka Dieva mīlestībai uz Saviem bērniem nav robežu, un tāpēc cilvēks bieži 

vien nespēj to aptvert. 
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96 Jums jābūt pazemīgiem, jo, ja jūsu Skolotājs atstāja savu valstību, lai dzīvotu uz šīs zemes un 

parādītu sevi pazemīgu, tad jums ir man līdzināties to cilvēku priekšā, kas ir jums līdzīgi. 

97 Ja būtu nepieciešams atgriezties matērijā, kā tas bija Otrajā laikmetā, es nāktu, pat ja zinātu, ka 

man nāksies iziet šo ciešanu ceļu, kas ir sāpīgs ķermenim un garam. Bet tagad Es nāku garā, un jums ir 

jāsagatavo sevi, lai saprastu Manu Dievišķo Patiesību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 145 
1 Redzi, Dievišķais Gars atkal ir jūsu vidū. 

2 Nāciet pie manis, mīļie bērni, atpūsties no sava svētceļojuma pa ceļiem un tuksnešiem, jo ne es 

esmu nācis pie jums, bet jūs esat nākuši pie manis. 

3 Es, jūsu Radītājs, parādīju cilvēkam Savu lēnprātību, Savu pazemību un Savu mīlestību pret 

visiem Saviem bērniem. Otrajā Laikā Es sūtīju Savu "Vārdu", lai Viņš kļūtu par cilvēku jūsu vidū, un Viņš 

nosauca sevi par "Cilvēka Dēlu", lai apliecinātu jums Manu pazemību. 

4 Šobrīd Es atklāju Sevi caur priviliģēto radības radījumu - cilvēku, lai jūs varētu dzirdēt Manu 

Vārdu caur savu brāļu un māsu prāta orgānu. 

5 Cik tālu, jūs domājat, es esmu no jums, un cik tuvu es jums esmu patiesībā! 

6 Tevī es uzņemu visu cilvēci, kas šajā dienā atvadās no vēl viena gada, kuru es tai uzticēju. 

7 Jūs nezināt, kā Es jums tajā dienā parādīšos - vai kā Tēvs, vai kā Kungs, vai kā Tiesnesis. 

8 Es jūs pārsteigšu un iedziļināšos jūsu sirds dziļumos. 

9 Patiesībā es jums saku, ka Jehova, "Vārds" un Svētais Gars ir viens Dievs, Vienīgais, kas ir visu 

radīto lietu sākums un gals, visa, kas pastāv, Alfa un Omega. Es runāšu ar jums kā Tēvs un mācīšu jūs kā 

Skolotājs. Mans maigums nāks pār jūsu miesu un garu. 

10 Marija, jūsu vispārējā Māte, dzīvo manī, un Viņa sniedz vismīļākās glāstus saviem mīļajiem 

radījumiem. Viņa ir bijusi jūsu sirdīs, lai tajās atstātu savu mieru un svētvietas sagatavošanu. Marija sargā 

pasauli un izpleš savus spārnus virs tās kā zvirbulis, lai sargātu to no pīles līdz pīlei. 

11 No visas radības es saņemu pateicību, kas nāk pie manis kā pateicība. 

12 Mans vērīgais skatiens saskata vīrieša un sievietes sirdi no bērnības līdz sirmam vecumam. Es 

neredzami parādos tautās, provincēs, dažādās baznīcās un starp bezķermeniskām būtnēm, kas joprojām 

dzīvo uz zemes. Un mana garīgā klātbūtne liek cilvēkiem trīcēt, jo viņi nezina, kāda nākotne sagaida 

cilvēci. 

13 Tagad es pieskaršos cilvēkam viņa gribas brīvībā. Viņš vēlas darīt savu gribu, bet viss notiks 

saskaņā ar Manu gribu. 

14 Attīstība ietekmē visas dvēseles, un, pateicoties to attīstītajiem tikumiem un intuīcijai, šī gaisma 

tās sasniegs. 

15 Jūs sapratīsiet, ka pasaulē nav miera, ka pasaulē valda bads un slāpes, trūkums un posts. Bet es 

jums jautāju: Kāpēc? 

16 Vai ir pazudušas svētību bagātības, ko Es esmu ielicis šajā zemē? Vai ir mainījusies Visuma 

kārtība un likumi? Vai karaliskā zvaigzne vairs nedod gaismu un dzīvību? Vai vairs nav ūdens avotos, 

auglības laukos un augļu uz kokiem? Vai jūsu smadzenēs nav zināšanu gaismas un jūsu sirdīs nav jūtu? 

Vai tavā garā vairs nav palicis ne miņas spēka, tā ka tu vairs nespēj pacelt savu seju pret mani? Kāpēc tad 

jūs uzvedaties kā ienaidnieki, jo jūs visi esat nākuši no manis? 

17 Arī dievišķais Gars raud, bet tagad manas asaras nekritīs pār pasauli, Es tai piedodu. Tie kritīs zem 

mana dievišķā apmetņa. 

18 Ņemiet no manis labības kviešu, tie ir mīlestības, miera un labās gribas kvieši. Kultivējiet to un 

pagatavojiet no tās maizi, kas uzturēs jūsu dvēseli. 

19 Manā rokā ir zobens, bet tas nav slepkavības ierocis - tas ir patiesība. Kas vēlas būt patiesības 

kareivis, lai ņem to savā labajā rokā, un viņš ar tās gaismu uzvarēs visās cīņās. 

20 Cilvēku gars virzās uz priekšu, lai meklētu mācību, ko Es jums dodu šajā laikā. Svētceļnieki jau 

sāk ierasties. 

21 Jums ir jābūt nomodā, jo zinātnieki jūs pārbaudīs. Neesiet vājprātīgi, jo jūs esat nenozīmīgs, jo tas, 

kas bija paslēptas vai neļauj saprast zinātnieki, kuri domāja sevi par lieliem, vienmēr tika atklāts pazemīgs. 

22 Pievienojieties, lai tad, kad jūs vajā, Sarkanā jūra atvērtos un ļautu jums iziet cauri. Bet jums, 

tauta, ir jāpilda Mans mīlestības likums. Vai jūs vēlaties manu piedošanu? Arī es vēlos, lai jūs piedotu 

saviem līdzcilvēkiem. 

23 Jūs esat Man uzticējuši savus mirušos, un Es jums saku: jūsu mirušie dzīvo Manī. Jūs esat man 

dāvājuši savu mīlestību, bet es jūs lūdzu, lai jūs to parādītu kā žēlsirdību saviem līdzcilvēkiem. 
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24 Cilvēce, saules stari jau tuvojas un izgaismo jūsu pasaules seju, lai ar savu gaismu vēstītu jums, ka 

jauna diena ir sākusies kā vērtīgs laika posms, lai jūs tajā varētu pilnveidoties un sasniegt patiesu mieru, kā 

tas pienākas labas gribas cilvēkiem. 

25 Uzklausiet savu Tēvu, atpūtieties uz dažiem mirkļiem, ak, klejojošie dvēseļu ļaudis! Svētīgs tas, 

kas klausās Manu Vārdu, mīl to un tic tam, jo viņš ir Tēva cienīgs bērns, jo viņš cītīgi ievēro Manus 

likumus un mācības, lai sekotu tiem ar mīlestības darbiem. 

26 Šobrīd jūs visi uzmanīgi klausāties manos vārdos, un neviena nevajadzīga doma netraucē jūsu 

domāšanu. Daži klausās ar sajūsmu, citi ar sirdsapziņas pārmetumiem, bet vēl citi pakļaujas katram 

manam teikumam. 

27 Cilvēce, kuru šajā brīdī pārstāv šī draudze, ir aizvadījusi gadu, kas bija kā sāpju ēna tiem, kas 

raudāja, kā draudzīga roka tiem, kas saņēma tās žēlastību, - sekundi jūsu gara mūžībai. Bet laiks iet savu 

gaitu, jo laiks esmu es, kas esmu un būšu ar visiem saviem bērniem mūžīgi. 

28 Šajā dienā ir brīdis, kad katra dvēsele savā garā sajūt manu dievišķo klātbūtni, un, jo lielāks 

uzdevums tai ir, jo spēcīgāka ir balss, kas uzrunā tās iekšienē. 

29 1945. gads atnesa pēdējās kara ēnas. Sirpis nokapāja tūkstošiem eksistējošu būtņu, un tūkstošiem 

dvēseļu atgriezās garīgajās mājās*. Zinātne pārsteidza pasauli un lika zemei trīcēt ar saviem iznīcināšanas 

ieročiem. Uzvarētāji kļuva par uzvarēto tiesnešiem un katariem. Sāpes, posts un bads izplatījās, atstājot 

pēc sevis atraitnes, bāreņus un aukstumu. Sērgas ceļo no tautas uz tautu, un pat dabas spēki ļauj dzirdēt 

savu taisnīguma un sašutuma balsi par tik lielu ļaunumu. Cilvēks, kurš sevi dēvē par civilizētu, uz planētas 

ir atstājis postījumu, nāvi un postījumus. Tā ir raža, ko šī cilvēce man piedāvā. Bet es jums jautāju: Vai šī 

raža ir cienīga ienākt manās klētiņās? Vai jūsu ļaunuma augļi ir pelnījuši, lai jūsu Tēvs tos pieņemtu? 

Patiesi, es jums saku, ka šis koks ir jebkas cits, kā vien tas, ko jūs būtu varējuši iestādīt, ja jūs būtu 

paklausījuši tam dievišķajam bauslim, kas nosaka, ka jums jāmīl vienam otru. 
* Spāņu "valle" burtiski nozīmē ieleja un bieži nozīmē: ārpus, (garīgā) pasaule, dzīves telpa, mājas (zeme), mājās. 

30 Cilvēki ir cietsirdīgi un nepiekāpīgi pret saviem kaimiņiem, gluži kā Mozus laikos, kad bija ierasts 

atbildēt uz sitienu ar pretpasākumu. Šodien es jums saku, ka, ja jūs šādi izpratīsiet taisnīgumu, tad jūs 

tiksiet mērīti ar to pašu mērauklu, ar kuru mērojat savus kaimiņus. 

31 Bet es jums piedodu, es jūs svētīju un dodu jums laiku, lai ar mīlestību koptu svētīgo manas 

mācības sēklu. Es esmu lielais karotājs. Kurš steidz kļūt par šīs lietas kareivi? Ar miera palīdzību es 

izcīnīju karu. Un es iznīcinu ļaunumu ar labā zobenu. 

32 Ikviens, kurš savas dzīves klusajās stundās nolemj sekot Man labestības ceļā, ir Mans kareivis, un 

Es viņam dodu rokās zobenu, lai viņš varētu cīnīties un uzvarēt. Šis zobens ir patiesība, pret kuru nebūs 

ienaidnieka, kas spētu pretoties tās gaismai. 

33 Tā ir līksmības diena, mīļais Israēl, jo Mūžīgais ir ar jums, lai mācītu jūs mīlēt un piedot cits citam. 

Es jums esmu devis Savu mācību un esmu nācis pie jums prieka pilns, bet Es esmu arī cietis, jo jūs Mani 

uz brīdi aizmirsāt. 

34 Saņemiet manu mieru. Vēlreiz es jūs svētīju un piedodu. Jūsu sirdis ir metušās pie manām kājām 

kā upuris, kā dedzināms upuris, kā sauciens pēc miera un piedošanas visai pasaulei. Skolotāja mācība jūsu 

prātos un garā atkal ir iedegusies kā gaismas lāpa. 

35 Tas ir gaismas cīņas laiks pret tumsu, kas nesagatavotas sagaida visas zemes tautas - apmeklējumu 

un izpirkšanas laiks, attīrīšanas un taisnības laiks. Es redzu, ka visas tautas ir apjukušas. Visas sektas un 

reliģiskās kopienas ir sašķeltas. Bet šis ir laiks, kad Es jums atkal nolieku priekšā Patiesības Grāmatu. 

36 Jūs sakāt, ka tuvojas jauns gads, bet es jums saku: Gars nav pakļauts laikam. Tas ir laiks, kas 

pakļauts mūžībai un Garam. 

37 Svētīgs tas, kas ir dzirdējis manu vārdu un mīl to, kas saprot manus pasludinājumus un rūpīgi 

glabā savā sirdī atmiņā to, ko ir redzējis un dzirdējis. 

38 Mani klausās gan ticīgie, gan neticīgie. Gan tie, kas mani mīl, gan tie, kas mani zaimo, klausās 

manu vārdu. Pamodušies un guļoši, čakli un slinki, garīgi un materializēti, viņi visi klausās manos lūgšanu 

namos, kas ir Svētā Gara templis, templis bez materiāliem altāriem, templis bez cilvēciskajām iedomībām. 

39 Cik ilgi jūs esat klīduši, cilvēki! Cik bieži esat apmaldījušies! Cik daudz jūs esat meklējuši! Cik 

daudz lietu esat izpētījuši! Jūs esat pacēlušies ļoti augstu un nokrituši bezdibenī. 
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40 Taču šeit Jehova, Mūžīgais, Nezināmais, Aizmirstais, jautā tautai: Vai jūs tagad esat noguruši? Vai 

jūs tagad apstāsieties grēka ceļā? Vai jūs vēl neesat pietiekami vīlies? Vai jūs joprojām vēlaties būt liels 

šajā pasaulē? Vai jūs nezināt, ka diženums slēpjas pazemībā? 

41 Es esmu Tēvs un Es esmu devējs. Es esmu Tas, kas visos laikos ir sacījis cilvēkam: "Lūdziet, un 

jums tiks dots." Šeit ir mana roka, tajā ir taisnības scepteris, zelta labības klēpis un gaismas zobens. Ņem, 

ko gribi, bet krūzes dibenā joprojām ir rūgtākais raugs. Taču jaunais gads ir arī miera apsolījums. 

42 Vai jūs vēlaties, lai Debesu Valstība nāk pie jums, kā Es jums esmu apsolījis? Mana griba būs 

tava! 

43 Es piedodu jums, grēcīgā cilvēce, jo Es esmu mīlošs Tēvs. Paņemiet zelta klēpi un audzējiet šos 

kviešus. Pavairojiet to simtkārtīgi un atsvaidziniet savu garu savā ražā. Tie ir mīlestības, harmonijas, 

brālības, miera un labas gribas kvieši. Nēsājiet to sevī! No šiem kviešiem cep savu dienišķo maizi un dod 

to savam brālim. Tie ir piedošanas, labdarības un draudzības kvieši. 

Vai jūs mani saprotat, cilvēki? 

44 Šajā dienā es novēršu priekškaru no nākotnes un sagatavoju jūs. Redziet, cik lieli ļaužu pūļi un 

vilcieni virzās uz priekšu, lai meklētu šo tautu, kā leģioni plūst, tiecoties pēc šīs gaismas. Svētceļnieki 

klauvē pie jūsu durvīm. Pamosties, cilvēki! Zinātnieks steidzas jūs izpētīt, jūs iztaujāt. 

45 Tu esi ievērojis manus noslēpumus un esi iedziļinājies tajos tikai tad, kad es tevi aicināju. Tu mani 

pazīsti tik tālu, cik es tev esmu ļāvis, un tu pamazām tuvojies man arvien tuvāk un tuvāk. 

46 Šajā laikā jūs piederat pie maniem izredzētajiem. Daži no jums tika aicināti bērnībā, citi jaunībā, 

daži tikai vecumdienās, bet katram ir uzticēts uzdevums, ņemot vērā, cik ilgi viņš vēl dzīvos uz zemes. 

47 Neviena dvēsele, kas pie manis nāca, man neuzticēja savas rūpes. Tev šķita, ka sāpes, ar kurām tu 

ieradies, bija šķērslis tavā dzīvē, bet pēc tam tu saprati, ka tas bija tikai solis, kas tevi pietuvināja man. Tad 

jūs svētījāt šo pārbaudījumu, caur kuru jūsu garam bija jānāk daudz lielākam priekam. 

48 Jums ir labi svētīt šīs sāpes, kas jūs pietuvināja man, jo caur tām jūs iemācījāties meklēt mani un 

lūgt mani. Vēlāk jūs iemācījāties lūgties un, visbeidzot, veikt garīgu uzdevumu, lai praktizētu manu 

mīlestības un žēlsirdības mācību attiecībā uz saviem brāļiem. 

49 Kopš tā laika tavā dzīvē ir piepildījies brīnums, jo, lai gan tu ēd to pašu maizi, kas iepriekš, tā tev 

vairs negaršo rūgti, bet gan saldi un patīkami; grūtības, ar kurām tu sastapies savā ceļā un kuras lika tev 

zaimot vai zaudēt ticību, tev vairs nerada vājumu, jo tu vairs neuzskati tās par nepārvaramām, un pat 

miesas ciešanas, kas agrāk tevi nomāca, tev vairs nerada izmisumu. 

50 Tas ir ticības spēks, tas ir garīguma un atjaunošanās efekts. 

51 Agrāk daudzi garīgi iespaidi jums pagāja garām nepamanīti, jo jūs meklējāt tikai savu maņu 

apmierinājumu, un maņu iespaidiem bieži vien ir tendence materializēt dvēseli. Tagad jūs sākat atklāt 

jaunu dzīvi, jūs sākat atklāt visa, kas jūs ieskauj, būtību, skaistumu, jēgu, patiesību. 

52 Klausoties manā mācībā, jūsu domāšana kļūst augstsirdīgāka, jūs maināt savus vecos veidus, kā 

mani pielūgt, un jūs uzlabojat savu dzīvi. Jūs jau esat pārstājuši lūgt tik uzstājīgi, kā agrāk, un jūs mācāties 

lūgt un izjust to, ko sakāt man lūgšanā. Tātad, kad jūs man sacījāt: "Kungs, lai notiek Tava griba!", iemesls 

tam bija tas, ka jūs sapratāt savu vārdu nozīmi un bijāt gatavi saņemt no manis tikai to, ko Es jums 

noteikšu. Taču klausītāju pūlī vienmēr ir "pēdējie", jo šajās tikšanās vietās nemitīgi nāk jaunas sirdis, kas 

ilgojas pēc dzīvības ūdens. Man ar viņiem jārunā citādi, lai viņi Mani saprastu un vienlaikus justos 

saprasti. 

53 Atcerieties, ka Es katru no jums uzņēmu tāpat, kad viņš pirmo reizi atnāca šeit, lai dzirdētu Manu 

Vārdu. Dažiem Es nerunāju par garīgo misiju, jo viņi Mani nesaprastu, bet runāju par ciešanu nastu, ko 

viņi nes dzīvē un zem kuras smaguma viņi jūtas nomākti un nomākti. Es mācu viņiem, kā atrisināt smagos 

pārbaudījumus, ar kuriem viņi ir saskārušies ģimenē un ārpus tās. Es viņus mierinu viņu ciešanās, dāvāju 

dziedinošu balzāmu, kas atjauno viņu veselību, iedrošinu viņus un piepildu ar cerību. 

54 Tad slimnieks jūt, ka kāds skatiens no Debesīm zina par viņa sāpēm un ka šis skatiens ir Tēva 

skatiens, kurš atbrīvos viņu no ciešanu nastas, ko viņš nes sev līdzi. Sirds, kas uz zemes nav pazinusi 

maigumu, sapratni un labprātību, pēkšņi jūtas mana Vārda valdzinājuma apvīta. Tā mīl ar bezgalīgu 

mīlestību un jūt, kā tās sāpes, tik ilgi aizturētas, pārplūst straumēm. 
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55 Gan vientuļš vai nesaprasts cilvēks, gan cilvēks, kas kļuvis par kaislību vai netikumu vergu, gan 

pamesta sieviete, gan jauna meitene, kas baidās stāties pretī dzīvei, gan ģimenes tēvs vai māte, kas visas 

savas problēmas nes Manā priekšā, gan bārenis, kuram pasaulē nav patvēruma, - Es viņus visus uzklausu 

un apstrādāju viņu sirdis ar Savu Vārda smalkgrabo kaltu. 

56 Es zinu, ka tad, kad es nodarbojos ar visu, kas viņu nomāc, lai cik cilvēciski vai materiāli tas būtu, 

es nodarbojos ar viņas dvēseli, jo tādējādi es atbrīvoju viņu no nastas, jo tādējādi es viņai sagatavoju ceļu, 

pa kuru viņai vēlāk būs jāiet, un jo tādējādi es viņā iededzu ticības lukturi. 

57 Šajos brīžos pār jums plūst mans mīlestības avots, kas jums piedod un svētī. 

58 Es jūs visus uzņemu šajā dienā, lai jūs dzirdētu Manu Vārdu un saņemtu no tā atspirdzinājumu. 

59 Ja starp šiem ļaudīm ir liekuļi un farizeji, augļotāji, materiālo labumu laupītāji vai pat morālo 

labumu, piemēram, goda, vai garīgo labumu, piemēram, ticības un miera, laupītāji, Es jūs visus glāstu, it 

kā jūs visi būtu nevainojami, jo Es esmu jūsu Tēvs, kas slāpst pēc jūsu atjaunošanas un jūsu mīlestības. 

60 Tieši ar tiem, kas ir visvairāk pazuduši un visvairāk attālinājušies no likuma, Es atkal un atkal 

apliecinu Mana Vārda spēku. Tāpēc Es jums šajā laikā runāju detalizēti - ar mīlestības pilnas taisnības un 

bezgalīgi gudras mācības norādījumiem, lai jūs glābtu no bezdibeņiem un aizvestu līdz virsotnei. Jo 

bezdibeņi ir pilni tumsas, un tur jūs nekad nevarat uzzināt patiesību. No otras puses, virsotnes izstaro 

gudrības, mīlestības un taisnīguma gaismu. 

61 Taisnīguma apmeklējumi un pārmetumi ir domāti spītīgajiem, neprātīgajiem un tiem, kas paliek 

pie ļaunā. Bet es zinu, kad pietiek ar mīlestības vārdu, lai viņi atgrieztos. 

62 Šo draudzi nemitīgi skar šie divi aspekti. Ar mīlestību pietiek, lai vadītu garīgi* un fiziski 

padevīgos, bet tiem, kas nav atsaucīgi mīlestībai, ir nepieciešamas sāpes, lai atgrieztu viņus pie mērenības 

un kārtības. 
* Tas, kas minēts 143.7. punkta otrajā zemsvītras piezīmē, analoģiski attiecas arī uz īpašības vārdiem garīgs un 

psihisks. Lai gan abi termini bieži vien lielā mērā pārklājas, no dubultā apzīmējuma "garīgais- garīgais", kā arī no 

mūsdienīgākā "psihiskais" "garīgā" vietā tika atturēts. 

63 Lēnām un soli pa solim, kad viņiem parādās atjaunošanās, viņi no to cilvēku rindām, kuri attīra 

sevi caur sāpēm, pāriet to cilvēku rindās, kuri paaugstina sevi caur garīgumu. 

64 Jūs visi mani dzirdat, un jūs visi klusējat. Tava sirdsapziņas grāmata ir atvērta tava gara, tava prāta 

priekšā. Tā jums parāda patieso ceļu un padara jums atpazīstamu ceļu, ko esat brīvprātīgi izvēlējušies. Bet 

šajā brīdī klausītāju gars ir atdzīvojies, lai dzirdētu pat pēdējos manus vārdus. 

65 Šeit, šī vārda priekšā, nav neviena cilvēka, kas nedrebētu savas būtības iekšienē un ārpusē, tas ir, 

garā un miesā. Kamēr viņš mani šeit klausās, viņš domā par dzīvi, par nāvi, par dievišķo taisnīgumu, par 

mūžību, par garīgo dzīvi, par labo un ļauno. 

66 Kad viņš dzird manu balsi, viņš sajūt sevī sava gara klātbūtni un atceras, no kurienes viņš ir nācis. 

67 Īsajā laikā, kamēr viņš mani klausās, viņš jūtas vienots ar visiem saviem tuvākajiem un savas 

būtības dziļumos atzīst viņus par saviem patiesajiem brāļiem un māsām, par brāļiem un māsām garīgajā 

mūžībā, kas viņam ir vēl tuvāki nekā tie, kas ir tikai pēc miesas, jo tā uz zemes ir tikai uz laiku. 

68 Nav neviena vīrieša vai sievietes, kas, mani dzirdot, nejustos manis atpazīts. Tāpēc neviens 

neuzdrošinās slēpt vai noklusēt savus traipus Manā priekšā. Un es tos informēju, taču nevienu publiski 

neizpaužu, jo es esmu Tiesnesis, kas nekad neizpaužas. Es jums saku, ka atklāju jūsu vidū laulības 

pārkāpumus, bērnu slepkavības, zagļošanu, netikumus un vājības, kas ir kā raupjums uz grēcinieku 

dvēseles. Bet Es ne tikai apliecinu jums Mana Vārda patiesumu, parādot jums, ka Es varu atklāt jūsu sirds 

pārkāpumus. Es arī gribu jums pierādīt Savas mācības spēku, dodot jums ieročus, ar kuriem uzvarēt 

ļaunumu un kārdinājumus, mācot, kā panākt atjaunošanos, un modinot jūsu būtībā tieksmi pēc labā, augstā 

un tīrā, kā arī absolūtu nepatiku pret visu, kas ir zems, viltus un dvēselei kaitīgs. 

69 Jūs, vīrieši un sievietes, no kuriem Es veidoju Savu jauno tautu, jūs, mīļie ļaudis, kas šajā 

svētlaimīgajā stundā klusi raudat, atpūšieties kopā ar Mani, sajūtiet, kā Mana piedošana nolaižas pār jums, 

attīrot jūs no jūsu trūkumiem un atbrīvojot no jūsu nastas, lai jūs varētu sākt jaunu eksistenci. 

70 Es redzu sirsnīgu nožēlu tajos, kuri ir apzinājušies savu pārkāpumu smagumu un kuri šajos brīžos 

ar pārplēstām sirdīm lūdz Mani piedot, lai Es neliktu viņiem maksāt par viņu pārkāpumiem, mērot tos ar to 

pašu mērauklu, ar kuru viņi mēroja pasaulē, un kuri visbeidzot lūdz Mani dot viņiem iespēju pierādīt Man 
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savu nožēlu. Kā gan es varētu nepazīt to, kurš raud ar patiesu nožēlu, un kā gan es varētu liegt viņam 

iespēju, ko viņš lūdz man ar tik lielām ciešanām. Tāpat Es pazīstu arī tos, kas maldina sevi ar viltus 

nožēlu, bet ne Mani, jo Es redzu ārpus jūsu klātbūtnes. Šos cilvēkus es pakļauju pārbaudījumiem tik ilgi, 

cik tas būs nepieciešams, lai viņi pilnībā atmodinātos savai sirdsapziņai. 

71 Tagad jūs visi sajūtiet manu glāstu, manu mīlestību un manu mieru, jo jūs esat ieradušies uz garīgo 

mielastu Skolotāja namā, un ir tikai pareizi, ka jūs visi baudāt sava Tēva piedošanas un mīlestības ēdienu. 

72 Mans mīlestības apmetnis izplešas pāri visumam. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 146 
1 Mācekļi, es esmu glāstījis jūsu pieres un kliedējis jūsu dziļās bēdas, un jūs esat pacēluši acis uz 

mani un sacījuši: "Vai Tu esi bijis šeit, Kungs?" 

2 Jums ir jāpievērš uzmanība Manam Vārdam, jo, kad Es patiesi ieklausos, Es atveru Savu dārgumu 

un izlieju Savu gudrību pār Saviem mācekļiem. Jūs Man jautājat: "Kāda ir jūsu tik lielā pacietība un jūsu 

tik lielā Dievišķā mīlestība?" Un es jums atbildu: daudzi no jums ir vecāki uz zemes, un jūs visi esat bijuši 

bērni. Kurš tēvs ir vēlējies savam bērnam sāpes, pat ja ir saņēmis no viņa vissmagāko apvainojumu, 

visnežēlīgāko nepateicību? Tā tēva sirdī ir radusies dziļa brūce, viņu ir caururbusi sāpe, un dažkārt pat 

dusmas ir aptumšojušas viņa prātu, bet pietiek ar bērna nožēlas vārdu vai pazemības izpausmi, lai viņš 

atkal piespiestu viņu pie savas sirds. Kad jūs to darāt kā cilvēki, kāpēc jūs brīnāties, ka Es jūs mīlu un 

piedodu ar pilnību? 

3 Es radīju jūs, lai jūs mīlētu un justos mīlēti. Es tev esmu tikpat vajadzīgs, cik tu man. Tas, kurš 

saka, ka tu man neesi vajadzīgs, nerunā patiesību. Ja tas tā būtu, Es nebūtu tevi radījis un nebūtu kļuvis 

cilvēks, lai glābtu tevi ar šo upuri, kas bija liels mīlestības apliecinājums; Es būtu ļāvis tev iet bojā. Bet 

jums jāsaprot, ka, ja jūs barojat sevi ar Manu mīlestību, tas ir tikai tas, ka jūs to pašu piedāvājat savam 

Tēvam, jo Es jums atkal un atkal saku: "Es slāpstu, Es slāpstu pēc jūsu mīlestības." 

4 Kā gan jums nevajadzētu būt prombūtnē no Manis un kā gan Man nevajadzētu just jūsu prombūtni, 

jo jūs esat daļa no Mana Gara? Vai jūs saprotat, kāpēc Es jūs lūdzu izprast Manu Vārdu un pat veidu, kādā 

Es esmu nācis? - Lai jūs nebrīnītos par to, ka Es parādīju Sevi caur grēcīgām miesām. Jūsu grēks nevar būt 

šķērslis Manai mīlestībai. Es atnācu, lai jūs šķīstītu, lai jūs tuvinātu Man. Daži to ir sapratuši, bet citi nē. 

Tāpēc starp daudzajiem vīriešiem un sievietēm, kas mani šajā laikā ir dzirdējuši, ir gan tādi, kas skaļi 

sludina, ka Es esmu atgriezies pie cilvēkiem, gan tādi, kas saka, ka tas nav iespējams. 

5 Mana Klātbūtne no jums nekad nav atkāpusies. Tas ir Mans Vārds, ko Es izlieju pār jums, 

piepildot Savu apsolījumu. No šī Vārda izstaro Mana mīlestība un Mana gaisma. Pašlaik Es jūs mācu, bet, 

kad pienāks 1950. gads, kas saskaņā ar Manu Voli būs pēdējais šīs manifestācijas gads, Es izbeigšu šo 

manifestācijas formu, Manam Garam neatdaloties no jums. 

6 Tikai dažas sirdis būs gatavas šim laikam. 

7 Vai es gaidīju otrajā laikmetā, kamēr pasaule atgriezīsies, un tikai tad aizgāju? Es aizbraucu 

izsmiekla, nicinājuma, nežēlības un šaubu pavadīts. Es zināju, ka mana nāve bija nepieciešama, lai pasaule 

augšāmceltos dzīvībai. Šajā laikā es no jauna aizbraucu jūsu apjukuma, izbīļa un šaubu brīžos. Bet mans 

Vārds, kas cilvēcei nodots kā mīlestības testaments, atkal satricinās pasauli. 

8 Pienāks ideju, ticību, reliģiju, doktrīnu, filozofiju, teoriju un zinātņu karš, un mans vārds un mana 

mācība būs visās lūpās. Par manu atgriešanos tiks diskutēts un spriests, un tad celsies lielie ticīgie un 

pasludinās, ka Kristus atkal ir bijis starp cilvēkiem. Tajā laikā es iedrošināšu šīs sirdis no bezgalības un 

darīšu brīnumus viņu ceļos, lai stiprinātu viņu ticību. 

9 Šodien cilvēce piemin to dienu, kad daži gudrie no Austrumiem ieradās pie Betlēmes silītēm, lai 

pielūgtu Dievišķo Bērnu. Šodien dažas sirdis man jautā: "Kungs, vai tā ir taisnība, ka šie varenie un gudrie 

kungi noliecās Tavā priekšā un atzina Tavu dievišķību?" 

10 Jā, mani bērni, tā bija zinātne, vara un bagātība, kas nāca un klūpoja manas klātbūtnes priekšā. 

11 Tur bija arī gani, viņu sievas un bērni ar savām pazemīgajām, veselīgajām un vienkāršajām 

dāvanām, ar kurām viņi saņēma un sveica pasaules Glābēju un Mariju kā debesu maiguma simbolu. Viņi 

pārstāvēja pazemību, nevainību, vienkāršību. Bet tie, kuriem pergamenta svītrās bija pravietojumi un 

apsolījumi, kas vēstīja par Mesiju, gulēja mierīgi, pat nenojaušot, kas bija nācis pasaulē. 

12 Jūs dažkārt apšaubāt to, ko jums stāsta manu apustuļu pierakstītā vēsture, jo manu dzīvi apvijušas 

daudzas viltus leģendas. Tagad es jums saku, ka tas, ko viņi pierakstīja, bija patiesība, un turklāt tas bija 

absolūti nepieciešams jūsu pestīšanai. To visu Es tagad apstiprinu, bet to, ko ir radījusi cilvēku iztēle, 

Mana Vārda patiesība šajā laikā iznīcinās uz visiem laikiem. Vienkāršie cilvēki ir nākuši pie Mana Vārda 

un nes savā sirdī pazemības un pieticības dāvanu. Vēlāk jūsu zinātniskā pasaule, bagātie un varenie 

nolieksies manas neredzamās Klātbūtnes priekšā. 



U 146 

29 

13 Lai gan Es esmu sastapies ar jums vairāk materializējies nekā agrāk, evolūcija, kas sasniegta caur 

garu, ļaus cilvēcei saprast manu jauno garīgo izpausmi. Lai arī cik tālu cilvēks sevi uzskata no Manas 

Dievišķības, lūk, viņš ir tikai viena soļa attālumā no tās. Daži apgalvo, ka es neesmu. Taču tas uz jums 

nedara iespaidu. Šie cilvēki tā runā tāpēc, ka viņiem ir izveidojušies nereāli priekšstati par mani. Kad viņi 

bija vīlušies savā zinātnē šajā ziņā un es nebiju tur, kur viņi domāja, ka esmu, viņi mani noliedza. Bet cik 

liela ir viņu vēlme uzzināt, vai es patiešām eksistēju. 

14 Cilvēks vēl nav atklājis sevi, viņam vēl ir jāatpazīst sevi garīgi, lai saņemtu risinājumu daudzām 

neskaidrām mīklām un atbildi uz daudziem jautājumiem. Tagad ir laiks, kad viņš var un viņam ir jāatrod, 

jāatklāj un jāatpazīst sevi. Kad tas notiks - ar kādu skaidrību viņš tad sajutīs manu klātbūtni! 

15 Es esmu ļāvis jums uz īsu brīdi kontaktēties ar aizsaules būtnēm, ko Es neatbalstīju Otrajā Laikā, 

jo toreiz jūs tam nebijāt gatavi - ne viņi, ne jūs. Es esmu atvēris šīs durvis šajā laikā, un ar tām Es 

piepildīju Savu praviešu paziņojumus un dažus Savus apsolījumus. 1866. gadā šīs neredzamās durvis 

atvērās jums un arī izredzēto prāta orgānam, lai darītu zināmu vēsti, ko Gaismas Gari nesīs cilvēkiem. 

Pirms tā gada zemes tautās un tautās parādījās gari, kas bija manas atnākšanas priekšvēstneši. 

16 Jūs esat pielikuši lielas pūles zinātnē un esat dziļi aizmiguši attiecībā uz garīgo. Bet es esmu nācis, 

lai mācītu jums dievišķo zinātni, kuras sakne ir mīlestība un no kuras izriet žēlsirdība, gudrība un brālība. 

Jūsu zinātne ir satuvinājusi cilvēkus, pārvarējusi laiku un attālumu, tā ir sapratnes auglis. Kas tad ir dīvains 

tajā, ka pasaule ar prāta starpniecību tuvinās un ar tā starpniecību tiek iegūta mūžība? Ikviens, kam ir 

vēlēšanās iet šo ceļu, lai apvelk savu sirdi ar godbijību, lai modrās, lūdzas un ir paklausīgs savas 

sirdsapziņas aicinājumam. 

17 Es jums teicu, ka jūsu saskarsme ar garīgo pasauli šajā materiālajā un taustāmajā formā būs īsa, jo 

1950. gadā šī mācība un pieredze beigsies. Bet, ja jūs to pareizi izmantosiet, tā dos jums neskaitāmus 

augļus, to vidū arī to, ka jūs sagatavosieties sarunām starp gariem, tiešai saziņai bez nepieciešamības pēc 

palīdzības, ko Es uz laiku atvēlēju jūsu prātiem. Tikai mīlestība jūs piesaistīs viens otram. 

18 Es jūs mācu šādā formā, lai jūs nekļūtu par upuri apjukušām zinātnēm, jaunam fanātismam vai 

māņticībai. Tāpēc Otrajā Laikā jums nebija atļauts iepazīt šādas mācības, kas sniegtas šādā formā, jo jūs 

nebūtu sapratuši to garīgo saturu. Kristus jums ir apsolījis, un Elija to ir piepildījis šajā laikā. Pat pēc 1950. 

gada garīgās būtnes turpinās materiāli izpausties pasaulē. Tas kalpos tam, lai daudzi šaubīgie noticētu un 

daudzas garīgās būtnes pamostos. Bet šiem cilvēkiem šeit vajadzētu būt paklausīgiem un ļaut, lai šāda 

veida izpausme beidzas kopā ar viņiem norādītajā laikā. Vēlāk šie mācekļi dosies pie tautām un ar stingru 

roku iznīdēs visas nezāles, kas izaugušas cilvēku vidū, lai tikai pieredzes gaisma paliktu kā auglīgi kvieši. 

Pēc zaimošanas, kas tiek darīta ar svēto, nāks tie, kas māca godbijību pret to, kas ir tīrs. Un tad, kad 

cilvēku sirdīs valdīs garīgums, viņi sajutīs, kā viņu prāts paceļas uz citām pasaulēm, un viņi sajutīs, kā tās 

ienāk viņu sirdīs. Tad cilvēki būs sasnieguši garīgu pacēlumu, kas ļaus viņiem sajust Debesu Valstības 

klātbūtni savās sirdīs. 

19 Mīlestības saites, ar kurām jūs esat savienoti uz zemes, kļūs vēl ciešākas ar tiem, kas jums garīgi 

pievienosies mūžībā. Tā tiks izveidota universāla ģimene, kurā vairs nebūs nekādu atšķirību. 

20 Jūsu vidū ir bijušas arī apjukušu būtņu izpausmes, kas dzīvo tumsā. Viņi ir ienākuši pa šīs dāvanas 

durvīm, ko es jums esmu uzticējis. Bet kurš gan varētu šīs izpausmes uzskatīt par ļaunām vai šo manu 

mācību par negodīgu? Vai jūs nedomājat, ka šī dāvana kalpo, lai darītu labu ne tikai cilvēkiem, bet arī 

tiem, kuru dvēseles ir aptumšotas? 

21 Ikviens, kurš uzskata, ka šīs mācības ir nepatiesas, ir slikti izpētījis Jēzus darbus otrajā laikmetā. 

Garīgā dzīve ir līdzīga materiālajai dzīvei, kurā arī ir krustceles, apmeklējumi un kārdinājumi, tāpat kā šajā 

dzīvē, ko tu dzīvo. Ikreiz, kad atveras durvis, lai darītu labu, trūkumcietēji steidzas uz turieni, kā tas notika 

ar Jēzu otrajā laikmetā un kā tas notiek ar tiem, kas ir saņēmuši šo dāvanu šajā laikā. Tur es vēlos redzēt 

jūsu žēlsirdību. 

22 Es svētīju jūs, jo, kad apsēstie cilvēki nāca pie jums, jūs nesaucāt viņus par velna apsēstiem, bet 

apsēstajā saskatījāt attaisnojošu līdzcilvēku un tajos, kas viņu valda, nelaimīgos brāļus un māsas, kas viņu 

aplamā. 

23 Nākotnē šīm būtnēm vairs nebūs nepieciešams izmantot jūsu smadzenes, lai saprastu realitāti. 

Pietiek ar to, lai viņi saņemtu jūsu domas savos prātos, lai ieraudzītu gaismu. 
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24 Šis jau ir pēdējais periods, kurā es būšu ar jums šajā formā. Ticiet tam un ticiet arī tam, ka Es 

neatgriezīšos šajā pasaulē, lai padarītu Savu Vārdu dzirdamu materiālā veidā, un vēl jo mazāk, lai kļūtu 

par cilvēku. 

25 Bruņojieties, jo pie jums nāks baumas no cilvēkiem, kas apgalvo, ka Es esmu atgriezies, ka Kristus 

ir nācis uz zemes. Tad tu paliec uzticīgs un ar 

Stingrība saka: "Kungs ir garā ar visiem Saviem bērniem." Taču, ja jūs aizmigsiet un nedvientiesosiet, jūs 

noliegsiet, ka Es atsaukšu Savu Vārdu (runāto caur cilvēku balss nesējiem), un, kļūdami par zaimotājiem 

un nepaklausīgiem, jūs piesauksiet Manu staru pār ļaužu pūļiem, sacīdami: "Lūgsim To, kas mums devis 

Savu Vārdu, lai Viņš turpina runāt ar mums. Piedāvāsim Viņam dziesmas un himnas, lai Viņš mūs 

dzirdētu." Bet patiesi Es jums saku: Mans stars neatgriezīsies pie cilvēka saprašanas orgāna, jo Es 

neatbalstīšu jūsu muļķību. Kādas sekas tas radītu? - Ka šķietamās gaismas vārdi jūs mulsina! Vai jūsu 

sirds to nevēlas? Tad sagatavojieties šim pārbaudījumam, un jūsu paklausībā un pazemībā iedegsies Manas 

iedvesmas gaisma. 

26 Es jums paziņoju, ka jau pavisam drīz iestāsies apjukums, ja līdz 1950. gadam nenotiks šo kopienu 

apvienošanās vienā kopienā, jo būs tādi, kas teiks, ka Skolotājs turpinās darīt sevi zināmu, un tad bēdas šai 

tautai! Vai jūs vēl neesat apsvēruši šos draudus? Joprojām jūsos nav pamodies brālības un vienotības gars, 

un jūs sagaidāt, ka tieši notikumi būs tie, kas jūs saliedēs. Bet, ja jūs to sagaidāt, tad tā vietā redzēsiet 

sērgas, nekārtības, karus un dabas spēku spriedumu, kas uzliesmos, līdz pasaulē vairs nebūs nevienas 

miera vietas - ne uz zemes virsmas, ne tās iekšienē, ne jūrā, ne debesīs. 

27 Cilvēki, Es sāku Savu Vārdu šajā dienā ar laipnību, bet tad tas kļuva bargs, jo ir nepieciešams jūs 

brīdināt par briesmām un laicīgi labot jūsu kļūdas. Bet es beigšu savu mācību vārdu ar labiem vārdiem. 

28 Mācekļi, neaizmirstiet, ka dienā, kad cilvēki piemin Kristus piedzimšanu, Es esmu atvērusi jūsu 

acis vēl plašāk, lai jūs varētu nākt pie Manis garīgā nodošanās pienākumiem, pazemības un paklausības 

ceļā. 

29 Šodien, tāpat kā toreizējie gani, jūs neesat man piedāvājuši pienu, medu un maizi kā mīlestības un 

prieka dāvanu. Arī šī laika ķēniņi un zinātnieki man nesīs vīraku, zeltu un mirru. Visi izstieps man savas 

dvēseles, lai es tajās ieliktu mīlestības upuri. 

30 Šobrīd ar cilvēka saprašanas orgāna starpniecību Es nāku pie jums Savā Vārdā, lai jūs sveiktu un 

pateiktu, ka Es esmu jums dāvājis Savu piedošanu uz visiem laikiem. 

31 Es gaidu jūsos jauno sēklu. Uzklausiet mani, lai jūs kļūtu par gaismas sēklu. 

32 Daudzi no jums vēlas mirt, jo ir noguruši un bez ideāliem uz zemes. Tā ir taisnība, ka miesas nāve 

ir dvēseles jaunpiedzimšana, bet tā miesa, kas jums pieder, kalpo jūsu šķīstīšanai. Lūdzieties un vērojiet, 

un jūs neatslābstiet. Es esmu jūsos. Kad jūs sakāt, ka Kristus asinis krita pār cilvēci, vai jūs domājat, ka tas 

ir tikai simbols vai simbols? Ko jūs domātu, ja es jums teiktu, ka gan manas Asinis, gan mana Miesa 

iezīmē jums ceļu, lai īstenotu katram no jums uzticēto misiju? Un, ja mans Gars pārplūst katrā no jums, 

kāpēc jūs neatzīstat sevi par brāļiem un tā vietā sevi ienīstat? Vai jūs nekad neesat domājuši, ka visu, ko 

jūs darāt saviem līdzcilvēkiem, jūs darāt arī man? 

33 Nevajag turpināt meklēt Jēzus cilvēcisko izcelsmi, tā jums neatklās Manas Miesas pilnību. 

Iedziļinieties lielajās atklāsmēs, ko Es jums devu toreiz un tagad, un jūs sapratīsiet, ko Es jums saku tagad. 

34 Neķerieties pie pasaules grāmatām, kas, pat ja tās runā par mani, nav rakstītas dievišķas iedvesmas 

vadītas. Atcerieties, ka tas, kas nāk no cilvēka prāta, var saturēt kļūdas, bet tas, kas nāk no Debesīm, nevar 

jūs maldināt. Sargājiet manas atklāsmes ar lielāku dedzību, nekā jūs sargātu pērles vai dimantus. 

35 Cilvēki savās grāmatās apgalvo, ka Jēzus bija kopā ar esēņiem, lai iegūtu zināšanas. Bet Viņam, 

kas zināja visu un pastāvēja pirms pasauļu rašanās, nebija nekā, ko mācīties no cilvēkiem. Dievišķais 

nevarēja neko mācīties no cilvēciskā. Lai kur es būtu, tas bija, lai mācītu. Vai uz zemes var būt kāds 

gudrāks par Dievu? Kristus nāca no Tēva, lai nestu cilvēkiem dievišķo gudrību. Vai jūsu Skolotājs jums to 

nepierādīja, kad divpadsmit gadu vecumā viņš pārsteidza tā laika teologus, filozofus un likuma skolotājus? 

36 Daži ir piedēvējuši Jēzum visu cilvēku vājības un ar prieku metuši netīrumus, ko viņi nes savā 

sirdī, uz Cilvēku, kurš ir dievišķs un bez vainas. Tie mani nepazīst. Ja visi dabas brīnumi, kurus jūs 

apcerat, nav nekas cits kā dievišķo domu materiālais iemiesojums, vai jūs nedomājat, ka Kristus ķermenis 
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bija jūsu Tēva mīlestības cildenās domas materializācija? Tātad Kristus jūs mīlēja tikai ar garu, nevis ar 

miesu. Manu patiesību nekad nevarēs falsificēt, jo tajā ir absolūta gaisma un neierobežots spēks. 

37 Šoreiz caur šiem vienkāršajiem un neizglītotajiem prātiem es atklāju Jēzus vārdu mīlošo un 

neaizmirstamo skanējumu, kas nesāpina. 

38 Cilvēki ir uzdrīkstējušies bez cieņas un bez mīlestības spriest par to augstāko būtņu dzīvi, kuras 

Dievs ir sūtījis cilvēkiem, par pamatu savai viltībai izmantojot Manu Vārdu. Kad es reiz saucu savus 

mācekļus par brāļiem, tā nebija vienīgā reize, nedz arī viņi vienīgie, kurus es tā saucu. Marija savā 

jaunavas miesās nesa Jēzus Miesu. Izredzētā Māte, tīrākā Māte, lilija bez vainas, bija Dievišķajā mātes 

maigumā esošās mātes maiguma iemiesojums. Kāpēc gan Jēzus, kurš sevi sauc par Dieva Dēlu, nevarētu 

saukt cilvēkus par brāļiem, jo arī viņi ir Dieva bērni? Kad jūs beidzot sasniegsiet nepieciešamo prāta 

briedumu, kas ļaus jums pareizi interpretēt dievišķo un cilvēcisko? Saprotiet, ka tas ir vienīgais veids, kā 

uzzināt, kur ir kļūdas un kur spīd patiesība. 

39 Cilvēki nevar jums stāstīt par Mani patiesāk nekā Es, pat ja Es jums dodu šīs mācības caur 

cilvēkiem. Uzskatiet, ka viņi ir sajūsmā, kad Es caur viņiem runāju. Mana Mācība vēl tiks saprasta; tās 

būtību, kas ir Likums, cilvēce slavēs. Pirms tam tiks iznīcinātas ražu sēklas. Bet kad jūs visus cilvēkus 

sauksiet par brāļiem? Kad jūs tajos redzēsiet sava Tēva bērnus? Vienīgais apliecinājums, kas jūs var atvest 

pie manām krūtīm, būs tas, ka jūs esat spējuši būt Dieva bērni un sava tuvākā brāļi. 

40 Jūs, kas tik ļoti uztraucaties par savām mājām, - kāpēc jūs tikpat ļoti neuztraucaties par mājām, kas 

jums jāsagatavo savam garam mūžībā? Jūs, kas savās mājās iededzat gaismu, lai nebūtu tumsā, - kāpēc jūs 

neiededzat savas sirds lukturi, lai nedzīvotu tumsā? 

41 Kad būsiet tam gatavi, Es detalizēti un skaidri pastāstīšu par trim "laikiem" un septiņiem posmiem 

jeb laikmetiem, lai jūs tos nesajauktu. 

42 Lūk, šeit ir mans atklāsmes pilnais un vienkāršais vārds. Izprotiet to un ļaujiet tai kļūt par rīcību. 

43 Šis ir žēlastības brīdis, kurā mana Svētā Gara gaisma izplatās pa visām pasaulēm, gaisma, kas ir 

dievišķa gudrība katrai garīgai radībai. Un jūs, kas dzirdat manu Vārdu un atsvaidzināt sevi ar Patiesības 

Gara gudrību, atklājiet tajā visā manas mācības jēgu, patiesi sagatavojieties, jo jums būs jāmāca daudzi 

manas Bauslības. 

44 Mans Likums ir taisnīguma un mīlestības ceļš, uz kuru Es atkal aicinu cilvēkus, lai viņi varētu 

pārvaldīt ģimenes un tautas ar to mīlestību un taisnīgumu, par ko Es jums runāju. Visu radīto lietu 

izcelsme un beigas ir balstītas uz šo likumu. Tā ir Mana Griba, lai visas lietas dzīvotu harmonijā un lai jūs 

garīgi attīstītos šajā radībā, tāpat kā attīstās dažādas dabas valstības, lai jūs varētu sasniegt sava gara 

attīstību. 

45 Cilvēks morāli un garīgi ir nonācis strupceļā. Viņš ir izveidojis Dieva pielūgsmi un dzīvesveidu, 

ko uzskata par vislabāko, un ir iegrimis rutīnā, kas garlaiko un nogurdina viņa garu un padara viņu 

fanātisku rituālos un ceremonijās, kas apbur viņa jūtas. No otras puses, aplūkojiet attīstības līmeni, kāds ir 

materiālo dabu veidojošajām valstībām. Atpazīstiet to kārtību, harmoniju un pilnību. 

46 Jums ir jāsaprot, ka jūs - apveltīti ar garu - esat Tēva vismīļākais darbs radīšanā, jo Viņš jūsos ir 

ielicis garīgo būtību, garīgās īpašības un nemirstību. 

47 Dvēselei nav nāves, nāves, kā jūs to saprotat, tas ir, beigšanas eksistēt. Ķermeņa nāve nevar būt 

dvēseles nāve vai beigas. Tieši tad tā atver acis augstākai dzīvei, kamēr tās ķermeniskā čaulā tās uz visiem 

laikiem aizver attiecībā pret pasauli. Tas ir tikai pārejas brīdis ceļā, kas ved uz pilnību. Ja jūs to vēl neesat 

sapratuši, tad tas ir tāpēc, ka jūs joprojām ļoti mīlat šo pasauli un jūtaties ar to cieši saistīti. Jums ir bail 

atstāt šīs mājas, jo jūs uzskatāt sevi par to, kas jums tajās pieder, īpašniekiem, un dažiem ir arī neskaidra 

priekšnojauta par Manu dievišķo taisnīgumu, un jūs baidāties ieiet garīgajā pasaulē*. 
* Spāņu "valle" burtiski nozīmē ieleja un bieži nozīmē: ārpus, (garīgā) pasaule, dzīves telpa, mājas (zeme), mājās. 

48 Cilvēce ir pārāk mīlējusi šo pasauli - pārāk mīlējusi, jo tās mīlestība bija maldīga. Cik daudzi ir 

gājuši bojā šī iemesla dēļ! Cik daudz dvēseļu ir materializējušās šī paša iemesla dēļ! 

49 Tikai tad, kad esat sajutuši tuvu nāves pēdas, kad esat smagi slimi, kad esat cietuši, tikai tad 

atceraties, ka esat tikai viena soļa attālumā no aizsaules, no tās taisnības, no kuras jūs baidāties tikai šādos 

kritiskos brīžos, un tad jūs dodat solījumus Tēvam un zvērējat mīlēt, kalpot un paklausīt Viņam uz zemes. 
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50 Sāpes šķīstī tevi, sāpes ir kalts, kas veido cilvēka sirdi, lai tā sasniegtu garīgumu. Lai jūsu sāpes 

nebūtu neauglīgas, ticības lāpas lāpai ir jūs jāapgaismo, lai jums būtu garīgs pacēlums un pacietība 

pārbaudījumos. 

51 Tu esi labākais auglis, kas izaudzis no manis, universālā koka. Vienmēr piepildiet manu mīlestības 

likumu, lai es varētu jūs baudīt. 

52 Ja tu iztukšojat rūgtuma kausu savā dzīvē savu līdzcilvēku dēļ, atdodiet viņiem to pašu kausu, bet 

pilnu ar medu. Tieši tāpat kā Kristus, kurš pļāva tikai sāpes un rūgtumu starp cilvēkiem, kurus Viņš tik ļoti 

mīlēja, un kurš, vēl karājoties pie krusta un pūlim zaimojot un piedāvājot Viņam žulti un etiķi, atvēra savu 

sānu kā mīlestības avotu, lai dotu bērniem savas asinis kā augšāmcelšanās un mūžīgās dzīves vīnu. 

53 Otrajā reizē Skolotājs uz dažām stundām aizgāja prom no saviem mācekļiem, un, kad atgriezās, 

Viņš pamanīja, ka viņi sarunājas savā starpā. Tad Viņš tiem jautāja: "Ko jūs esat iemācījušies no manas 

mācības?" Un viens no viņiem atbildēja: "Skolotāj, kad Tevis nav ar mums, mēs mācāmies Tavus vārdus, 

bet ne vienmēr mums izdodas tos saprast." Tad Skolotājs tiem sacīja: "Skatieties uz jūru, redziet, cik tā ir 

milzīga. Tāds ir arī Tēva likums. Tas ir visu radīto lietu sākums un gals, bet Es jums to darīšu saprotamu, 

ciktāl tā būs Mana griba." 

54 Trešajā laikmetā cilvēce iet pa dažādiem ceļiem un neatrod patiesību. Es sūtu tai ziņojumus un 

zīmes, bet tā ir akla. Dabas spēku un karu aicinājumi nav bijuši pietiekami, lai liecinātu par Kristus 

atgriešanos starp cilvēkiem. 

55 Es esmu starp nedaudzajiem, kas māca manu vēstījumu par garīgumu, kuru cilvēks iepazīs šajā 

laikā. Un no tiem, kas ir nākuši Mani uzklausīt, Es esmu izvēlējies jaunos mācekļus, kuri būs Mana Darba 

vēstneši un sūtņi pasaulē. 

56 Tāpēc jūs redzat, cik neatlaidīgi un neatlaidīgi Es mācu Savas pamācības, jo Es gribu atstāt jūs 

stiprus. Šim vārdam ir jābūt dzirdamam visā zemē. 

57 Ja jūs strādāsiet ar sirsnību un mīlestību, jūs paveiksiet darbu, kas padarīs jūs manis cienīgus, jo jūs 

esat strādājuši ar dedzīgu darbu, lai cilvēkos ieaudzinātu morāli, mīlestību un garīgumu. 

58 Es panāksim, ka tauta ņems vērā un atzīs jūsu piemēru. Tad nākamās paaudzes neatlaidīgi sekos 

jūsu piemēram. 

59 Lai sasniegtu mieru, pildiet Manu Likumu, tad jums tas būs jūsu garā, un miesas nāves stunda, par 

kuru jūs nezināt, kad tā pienāks, sagaidīs jūs mierā. 

60 Uzmanieties, lai jūs nepiesārņotu savu prātu ar netīrām domām. Tā ir radoša, un, ja jūs dosiet 

patvērumu sliktai idejai, tā jūs aizvilinās uz zemāku līmeni, un jūsu dvēseli pārņems tumsa. 

61 Uzmanīgi ievērojiet Manu Bauslību, jo Es to esmu ielicis jūsos. Vai jūs zināt, kāpēc es noņēmu 

materiālus simbolus? Jo jūs paši esat Tēva mīlestības simbols. 

62 Esiet iekšēji gatavi, kad vien apmeklējat kādu no manām mācībām, un, kad saņemat mācību, 

domājiet, kā to izmantot, jo citādi garīgā sēkla jūsu sirdīs būs neauglīga, un jūs ne tikai neizmantosiet 

dievišķo sēklu, bet arī savu laiku. 

63 Pirms nākat klausīties mani, saviļņojiet sevi iekšēji, lai jūs neatstātu manas sapulces vietas ar tām 

pašām nedienām, ar kādām esat šeit ieradušies. Tad jūs ar iekšēju gandarījumu varēsiet teikt, ka esat 

zinājis, kā izmantot sava Skolotāja mācības. 

64 Ja klausoties jūs nekoncentrēsieties un nepievērsīsiet uzmanību tam, kā pielietot manu mācību, jūs 

nekad nespēsiet ieraudzīt augļus, ko mans vārds var nest jūsu vidū. Bet, no otras puses, ja jūs pieliksiet 

pūles, lai īstenotu manas mācības, pielietosiet tās savā darbībā un dzīvosiet saskaņā ar tām, tad pamazām 

redzēsiet, kā jūs izkļūsiet no garīgās stagnācijas un virzīsieties pa attīstības ceļu - ceļu, kas soli pa solim 

vedīs jūsu garu uz patiesu diženumu. 

65 Mans Vārds runā par mīlestību, un šī mīlestība izpaužas kā brālība, vienotība, vienlīdzība, 

harmonija un miers jūsu dzīvē. Bet, lai jūs varētu iedvesmot sevi paklausībai Manam Vārdam, jums 

vispirms ir jātic Manas izpausmes patiesībai. 

66 Ja jūs neticētu Man tagad, kad Es parādīju Sevi caur šo radību prātu, kas notiks, kad Es runāšu ar 

jums caur nākamo gadsimtu lielo iedvesmotāju garu? 

67 Jūs visi vēlaties sevi glābt. Jūs visi ilgojaties izvairīties no gara izpirkšanas un visi sapņojat par 

Debesu iepazīšanu. Taču es jums saku, ka pūles, ko jūs pieliekat, lai to visu sasniegtu, ir pavisam niecīgas 
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un ka bieži vien tā vietā, lai meklētu veidus un līdzekļus, kas varētu jums palīdzēt to sasniegt, jūs bēgat no 

tā paša. 

68 Jūs ticat, ka debesis ir reģions bezgalībā un ka jūs varat tajās iekļūt, sirsnīgi nožēlojot savus grēkus 

fiziskās nāves stundā, jo jūs ticat, ka tajā brīdī jūs atradīsiet piedošanu un es jūs ievedīšu debesu valstībā. 

Tam jūs ticat. Savukārt es jums saku, ka debesis nav ne konkrēta vieta, ne reģions, ne mājas. Dvēseles 

debesis ir tās augstā emocionālā pasaule un tās pilnība, tās tīrības stāvoklis. Tātad, no kā ir atkarīgs, vai jūs 

varēsiet doties uz debesīm - no manis, kas jūs vienmēr esmu aicinājis, vai no jums, kas vienmēr esat bijuši 

kurli? 

69 Bezgalīgo, dievišķo vairs neierobežo. Vai jūs nesaprotat, ka debesis vairs nebūtu bezgalīgas, ja tās 

būtu - kā jūs uzskatāt - konkrētas mājas, reģions vai konkrēta vieta? Ir pienācis laiks, lai jūs garīgo 

uztvertu augstākā veidā, pat ja jūsu iztēle nespēj aptvert visu realitāti. Taču tam vismaz vajadzētu tai 

tuvoties. 

70 Vienmēr apzinieties, ka gars, kas sasniedz augstu labestības, gudrības, šķīstības un mīlestības 

pakāpi, ir augstāks par laiku, sāpēm un attālumiem. Tā nav ierobežota ar dzīvošanu vienā vietā, tā var būt 

visur, un visaugstāko baudījumu tā var rast, pastāvot, jūtot, saprotot, mīlot un esot mīlēta visur. 

71 Tās ir gara debesis! 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 147 
1 Es uzņemu savu tautu, jūs, kas nākat šurp, vēloties mana Vārda labestību, lai atvieglotu dzīves 

bēdas. Es dāvāju jums maigumu, ko glabā mana Dievišķā Sirds, un es jūs svētīju. 

2 Tagad ir pienācis laiks, kad Es sniedzu Savu Patiesības Vārdu šajā formā uz šīs planētas - sāpju 

ielejā, kurā jūs, cilvēce, ciešat. 

3 Pār jūsu smago sapni un bēdām, ko jūs pārdzīvojat, atkal parādās Mans Likums, kas vēlas jūs 

pamodināt, lai apgaismotu zemi saskaņā ar Manu Otrajā Laikā doto apsolījumu. 

4 Ir rakstīts, ka mana gaisma spīdēs pasaulei, visas dvēseles atgriezīsies, bērni un vecie cilvēki 

pravietos un sievietēm un vīriešiem būs garīgas vīzijas, kad cilvēki būs sasnieguši lielu samaitātības 

pakāpi. 

5 Apzinieties, ka jūs jau atrodaties tajos laikos, kad ir izplatījies Sodomas un Gomoras grēks, kad 

vecāki nepareizi vērtē bērnus un bērni sacelties pret vecākiem. Tikai tad mana gaisma izgaismos jūs kā 

cerību bāka, kā spoža nākotnes saule. 

6 Es jums apsolīju, ka mans stars nolaidīsies un manas dievišķās domas kļūs par vārdiem, lai jūs 

mierinātu un stiprinātu jūsu bēdās un atstumtībā, kad jūs trīs būsiet kopā Tēva vārdā. Jo Es esmu 

dievišķais "Vārds", kas mīlēja un mīl cilvēci pirms un pēc krusta nāves. 

7 Pasaule ir satriekta, jo tās domāšana ir slima, un cilvēki savā apjukumā nezina, vai Es esmu 

Skolotājs vai ne. Cilvēki atkal un atkal ir zaudējuši līdzsvaru starp taisnīgumu un patiesību; viņi ir 

aizgājuši galējībās. Agrāk jūs pielūdzāt Dievu visdažādākajās materiālās formās, kas bija jūsu acu priekšā: 

zvaigznēs, stihijās un elkos, ko darinājāt savām rokām. Šodien cilvēks jūtas lieliski, cildina savu personību 

un kaunas teikt "Dievs". Viņš dod Viņam citus vārdus, lai neapdraudētu savu iedomību, lai nenokristu no 

sava sociālā stāvokļa pjedestāla. Tāpēc mani sauc par Kosmisko Inteliģenci, Visuma Arhitektu. Bet Es 

esmu jūs mācījis, lai jūs Man sakītu: "Mūsu Tēvs", "Mans Tēvs", kā Es jūs mācīju Otrajā Laikā. Kāpēc 

cilvēki domā, ka viņi pazemo vai mazina savu personību, kad sauc mani par "Tēvu"? 

8 Skolotājs jautā jums, mīļie mācekļi: Kas jums šajā pasaulē pieder? - Visu, kas jums pieder, jums ir 

devis Tēvs, lai jūs to varētu izmantot, staigājot pa zemi, kamēr vien jūsu sirds pukst. Tā kā jūsu gars nāk 

no Manas Dievišķības, tā kā tas ir Debesu Tēva elpa, tā kā tas ir Mana Gara atoma inkarnācija, tā kā arī 

jūsu ķermenis ir veidots pēc Maniem likumiem un Es to uzticēju jums kā jūsu gara instrumentu, jums, 

mīļie bērni, nekas nepieder. Viss radītais pieder Tēvam, un Viņš ir padarījis jūs par tā pagaidu 

īpašniekiem. Atcerieties, ka jūsu materiālā dzīve ir tikai pakāpiens mūžībā, tas ir gaismas stars bezgalībā, 

un tāpēc jums jābūt uzmanīgiem pret to, kas ir mūžīgs, kas nekad nemirst, un tas ir gars. 

9 Atcerieties, ka visām šīs pasaules skaistumām ir lemts izzust, lai atbrīvotu vietu citām. Bet tavs 

gars turpinās dzīvot mūžīgi un uzlūkot Tēvu visā Viņa godībā - Tēvu, no kura miesām esi nācis. Visām 

radītajām lietām ir jāatgriežas vietā, no kuras tās ir nākušas. 

10 Dieva mīlestība ir bezgalīga, un, jo vairāk jūs gribēsiet to mazināt, jo lielāka tā celsies jūsu priekšā 

un jo neatlaidīgāk tā atklāsies jūsu ceļā. Jūs esat gribējuši padarīt Viņu cilvēciskāku, meklējot Viņu 

dažādos veidolos, un esat pielūguši Viņu cilvēku rokām celtā akmens svētnīcā. Bet es jums saku: 

nemeklējiet tik mazu Dievu. Meklējiet Viņu Viņa Svētā Gara varenībā - paaugstinātu, dievišķu, 

majestātisku, visa, kas bija, kas ir un kas būs, īpašnieku. 

11 Ja jūs joprojām domās šaubāties, vai ir iespējams, ka Jēzus no Nācaretes gaismas stars caur savu 

vārdu šobrīd apgaismo šo grēcīgo pasauli, tad šī balss jums jautā: Kad tad lai nāk ārsts, ja ne tad, kad 

pacients ir bīstami slims? Šodien pasaule ripo savās dziļajās sāpēs, dvēselēs ir agonija un nāves čuksti. 

Tādēļ šis ir īstais laiks, ko Tēvs ir izvēlējies, lai apgaismotu un paceltu dvēseles, piepildot pravietojumus, 

ar šo miera un mīlestības vēsti. 

12 Cilvēks ir aizmirsis savu Radītāju un ir vēlējies dzīvot tikai matērijas dēļ. Šodien Skolotājs nāk un 

saka jums: "Mācieties izmantot sava gara spējas, lai pasaules un atomu, bezgalības godības un tā, kas vairs 

nemaz nav uztverams, Kungs būtu arī jūsu domu Kungs, lai Viņš spīdētu un atspīdētu jūsu gaismas mājā, 

lai gaisma jūs apvītu un apgaismotu kā visas zvaigznes. 

13 Nejautājiet sev vairs, kāpēc es esmu ar jums. Lai mans Dievišķais Gars dreb no mīlestības pret 

visām radībām. Tuvojieties šim garīgajam mielastam, ko Es jums dodu šajā laikā, galdam, pie kura Manu 
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vārdu maigums aicina jūs ar stingru soli kāpt pa ceļu uz patieso gaismu. Pasteidzieties, mani bērni, jo es 

jums nodošu šo mantojumu jau pēc dažiem mirkļiem. 

14 Es dzirdu mirstošā un mātes vaimanas bēdu un baiļu brīžos. Mans Gars, kas ir katrā vietā, gan 

cilvēka eksistences iekšienē, gan ārpus tās, atbild viņiem: Nebaidieties, es dzirdu jūsu lūgumu, es esmu 

šeit! 

15 Mīļie Trešās Ēras mācekļi, Es aicinu jūs spīdēt kopā ar Mani, būt par pasaules gaismu un Maniem 

līdzstrādniekiem šajā dievišķajā uzdevumā - apstrādāt sēklu lauku ar garīgumu, līdzjūtību, žēlsirdību un 

mīlestību, kā Es esmu jūs mācījis. Laistiet šo sēklu ar līdzjūtības asarām, ko izlejat, kad jūtat sava tuvākā 

sāpes, arī ar nožēlas asarām. Viņi priecājas par manu dievišķību un tiem piemīt dziļas grēku nožēlas un 

ticības spēks. Es nelūdzu, lai jūs to darītu ar savām asinīm, jo tas man nav nekādas vērtības. 

16 Cilvēks savā aklumā meklē Mani pa nepareiziem ceļiem, un, ja viņš necilvēcina Manu dievišķību, 

viņš dievišķo savu cilvēcību. Tāpēc mana balss viņam saka: Ir pienācis laiks, lai tu mani sadzirdētu un 

sajustu savas sirds dziļumos. Atcerieties, ka mana mīlestība vienmēr ir klātesoša jūsu bēdās un priekos. 

Bet, kad tava sirds grib man teikt: "Es tevi jutu", tu to apklusini. Kad jūsu gars vēlas pacelties pie Manis, 

jūs to aizturat ar smagajām savas zemes piesaistes ķēdēm. 

17 Izmēģinājumos nekrītiet izmisumā. Nesiet savu krustu ar atdevi, kā Es esmu mācījis jums to nest. 

Tici un atceries, ka Es neko nepamanīšu un ka viss, kas eksistē, tiek skaitīts, pat pēdējais jūras smilšu 

graudiņš un pat visattālākā zvaigzne. Pat mani vārdi Kalna sprediķī tika skaitīti, āmura sitieni, kas iesita 

manās rokās un kājās, kad mani pie nagiem piesita pie spīdzināšanas koka; kroņa ērkšķi, ko cilvēce 

uzspieda maniem dievišķajiem tempļiem, un mani pēdējie vārdi pie krusta. 

18 Nekad nejūtieties pamesti un neuztveriet savu dzīvi veltīgi, jo arī jūsu dienas Tēvs ir saskaitījis. 

19 Uz mirkli aizmirstiet savas ciešanas un esiet žēlsirdīgi, līdzjūtīgi un mīloši, lai jūs varētu caur sevi 

paust Tēva spēku un mīlestību. 

20 Ja esat jutušies pārāk mazi, lai Dievs varētu ar jums rīkoties, es jums saku: Jūs tā domājat sava 

egoisma dēļ, kas neļauj jums saprast sava Tēva varenību. Atcerieties visu, ko jūsu zemes vecāki dara, lai 

vadītu jūsu soļus, kamēr esat mazi, un kā viņi jūs sargā. Bet visu zemes tēvu un māšu mīlestība kopā ir 

tikai vājš Dieva mīlestības uz jums atspulgs. Saprotiet, cik ļoti jūsu Debesu Tēvam vajadzēja jūs mīlēt, lai 

nāktu šajā pasaulē un ciestu, lai mācītu jums patieso ceļu un dotu jums mūžīgo dzīvību. Tu esi visdārgākā 

būtne, Viņa radīšanas izcilākais darbs. Lai gan tu esi atoms, viņa acīs tu esi liels. Tevī iemiesojas Viņa 

valstība un tiek simbolizēts Visums. Jūs varat atklāt sevī debesis un spožu sauli, bet jūs neesat sapratuši, 

kā sevi iepazīt, tādēļ Es jums šodien saku: satveriet Manu Vārdu, ļaujiet Man izgaismot jūsu iekšējās 

debesis un dzīvot jūsos. Ļaujiet maniem darbiem uzplaukt jūsu sirdīs un nest augļus, lai jūsu Tēvs tiktu 

pagodināts un lai Viņš varētu īstenot savu dievišķo plānu glābt visas dvēseles. 

21 Cilvēce savā materiālismā man saka: "Vai tad ir skaidrs, ka gara valstība eksistē?" Bet es jums 

atbildu: ak, neticīgie, jūs esat Trešās ēras Tomass. Žēlsirdība, līdzjūtība, iejūtība, maigums, labestība, 

dāsnums nav matērijas īpašības, tāpat kā žēlastības dāvanas, ko jūs nesat sevī apslēptas. Visas šīs jūtas, kas 

iespiestas jūsu sirdī un prātā, visas šīs spējas pieder garam, un jūs nedrīkstat to noliegt. "Miesa" ir tikai 

ierobežots instruments, bet gars - ne: tas ir liels, jo ir Dieva atoms. 

22 Meklējiet Gara sēdekli savas būtības kodolā un lielo gudrību mīlestības godībā. 

23 Mācieties no manis, lai jūs kļūtu labi sējēji mīlestības laukos. Tieši laikā, kad cilvēki viens otru 

nemīl un neapzinās, kurā stundā viņi dzīvo, Es esmu atnācis pie jums, lai piepildītu savu apsolījumu. 

24 Es jūs no jauna mācu un atmodinu jūsu aizmigušās jūtas un spējas, lai jūs varētu visu labo, kas ir 

jūsos, nodot kalpošanai maniem dievišķajiem likumiem. 

25 Manas pasludināšanas beigas jau tuvojas, un līdz tam laikam jūs sasniegsiet patiesu garīgumu un 

zināšanas par manu mācību. 

26 Tās izpausmes, kuras jūs pašlaik piedzīvojat, jūs vairs nepiedzīvosiet. Tās ir bijušas tikai 

sagatavošanās manai tiešajai garīgajai saiknei ar jums. 

27 Ikreiz, kad jūsu gars pacelsies pie manis, jūs patiesi sajutīsiet manu klātbūtni. 

28 Ir pienācis laiks, lai par manu darbu uzzinātu vairāk. Taču jūsu biklums to nav ļāvis. Jūs bieži 

baidāties runāt. Bet pēc 1950. gada mans darbs būs pazīstams un saprotams visā pasaulē. 
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29 Šajā laikā manā skolotāja darbā mani ir atbalstījusi garīgā pasaule, kas ir atstājusi brālības, 

pacelšanās un piepildījuma piemēru šajā tautā. Tagad jums ir jādara tāpat. 

30 Mans Vārds ir cīnījies pret jūsu reliģisko fanātismu. Ar mīlestību esmu jūs pārliecinājis, ka jūsu 

gars, kas ir sasniedzis savu attīstību, var atteikties no visiem ārējiem kultiem un rituāliem. 

31 Es gribēju jūs atstāt vienotus kā brāļus un māsas, jo tuvojas cīņas laiks, un es vēlos, lai jūs iegūtu 

gara stingrību un morālo spēku. 

32 Atcerieties, ka savā ceļā jūs sastapsieties ar bēdu, sāpju tēliem. Jūs sastapsieties ar dzīvajiem 

mirušajiem un tumsas apsēstajiem. Jūs redzēsiet tos, kuru sirdis ir sastingušas un kuri ir krituši kā kaislību 

upuri. 

33 Arī tagad es jums saku: Nebaidieties doties pie viņiem. Ja jūsu ķermenis cieš no slimībām, kas 

jums ir pretīgas vai lipīgas, nebaidieties ne no infekcijas, ne no dvēseles slimībām. Neaizmirstiet un 

nešaubieties, ka jūs aizsargā mana žēlastība, lai arī tas būtu vēl viena liecība neticīgajiem. Meklējiet slimos 

un trūcīgos un vediet viņus pie Ārsta ar savu pacelšanu, padomiem un lūgšanām. Ja jūs tā darīsiet, jūs 

nesīsiet tās dāvanas, ko esmu jums uzticējis. 

34 Jums vēl ir daudz ar sevi jācīnās, lai sasniegtu savas dvēseles attīstību un pilnveidi. Jums ir 

jāpalielina jūsu vēlme kalpot man savā tuvākajā. 

35 Apvienojiet savu pētījumu rezultātus un mana Vārda interpretāciju, lai jūsu Dieva pielūgsme un 

darbi būtu vienādi visiem. 

36 Kad cilvēki pie jums vēršas un jautā, uz ko balstās jūsu iztēles pasaule, jums vajadzētu parādīt 

viņiem šo dievišķās mīlestības pusi ar saviem darbiem, vārdiem un rakstiem. 

37 Šis uzdevums ir uzticēts Svētā Gara mācekļiem. Strādājiet, un jūs redzēsiet, ka jūsu pūles tiks 

vainagotas. 

38 Es redzu jūsu garā vēlmi iepazīt to, kas ir aiz jums. Jūs vairs neesat apmierināti ar dzīvi un rūpēm 

par to, kas pieder šai pasaulei. Sāpes, asaras, pārbaudījumi ir jūs sarūgtinājuši, atrautuši no materiālā un 

ievirzījuši jūs garīgās augšupejas ceļā. 

39 Uz lūgšanas spārniem pacelieties uz gara reģioniem, lai tur jūs varētu piesātināties ar mieru un 

gaismu. 

40 Piešķiriet Manām mācībām to patieso nozīmi, neaizmirstot, ka cilvēki, kurus Es izmantoju, lai 

runātu ar jums, ir tikai Manas gribas instrumenti. 

41 Jūs esat gudrības altāra priekšā, par kura sargiem un atbildīgajiem Es jūs iecēlu. Uzmanieties, lai tā 

netiktu apgānīta, bet sargieties, lai nekļūtu svētulīgi, jo esmu redzējis daudzus, kas ir kā balti kapi, kas no 

ārpuses ir tīri balti, bet no iekšpuses slēpj sevī tikai pūšanu. 

42 Jūs, kas strādājat Manā laukā, nesiet Manu Vārdu līdzi kā sēklu, sējot un kopjot to, kā Es esmu jūs 

mācījis. Jūs būsiet Otrā Laika manu mācekļu sekotāji un sludināsiet manu Evaņģēliju dažādās tautās. 

43 Cik daudz jums nāksies cīnīties, lai mīkstinātu cieto cilvēka sirdi, un cik daudz jums nāksies izturēt 

pārbaudījumus, lai atrastu ticību! Tikai ticība un neatlaidība manā mācībā jūs vedīs uz uzvaru. Ja jūs 

kļūsiet vāji, jūs būsiet palaiduši garām iespēju sevi glābt un savā garā nesīsiet sāpes par to, ka pakļāvāties 

neticīgo ietekmei. 

44 Jūs esat paklausīgi sekojuši manam aicinājumam nākt pie manis, un jūs ieradāties šeit slimi, 

pakļauti un izsalkuši. Jūs esat mani meklējuši, nezinādami, kāds ir labākais veids, kā parādīt sevi sava 

Tēva priekšā. Bet es jums saku: nāciet kā mācekļi, mani bērni, un palieciet pie manis. 

45 Vēl pirms jūs lūdzat, Es zinu, ko jūs gribat Man lūgt, kas jums trūkst, bet Es jums dodu tikai to, 

kas jums nāk par labu, jo jūs paši nezināt, kas jums nāk par labu. Ja jūs uzticēsieties Man un piekritīsiet 

Manai gribai, Es jums došu to, kā jums trūkst, un jūsu sirds jums pateiks, ka tas, ko jūs saņemat, ir tas, kas 

jums vajadzīgs, un tad jūs piešķirsiet Man tiesības pārvaldīt jūsu likteni. 

46 Es neprasu no jums samaksu par saviem labajiem darbiem. Es tevi mīlu un pildu tikai savu tēva 

pienākumu. Savukārt, ja pasaule jums sniedz kādu pakalpojumu, tā to nedara, lai atvieglotu jūsu sāpes, bet 

gan lai piesaistītu apbrīnu, lai pievērstu sev atzinību, un šī pazemojošā labdarība nav nopelniem bagāta. Es 

esmu jums mācījis mīlestības neuzkrītošo darbību, žēlsirdības darbus, kas godina gan to, kurš tos dara, gan 

to, kurš tos saņem, - darbus, kas attiecas tikai uz divām sirdīm un kuru mērķis ir nomierināt un mierināt, 

un kuru vienīgais liecinieks ir mana Dievišķība. 
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47 Jums visiem, kas man sekojat, jāmeklē cerība uz pestīšanu un atlīdzību par grūtībām nākamajā 

dzīvē. Tad, pilni pārliecības, jūs būsiet pacietīgi pārbaudījumos, piekritīgi atlīdzībai, un vēl vairāk - jūs 

būsiet laimīgi, jo spēsiet atmaksāt vecos parādus, izlīdzināt kļūdas un atbrīvoties no smagiem 

pārkāpumiem. 

48 Šobrīd jūs jūtaties pacilāti, jo jūs barojaties no maniem vārdiem. Jums nav noslēpumu no manis, 

aiciniet mani ienākt savā sirdī, lai es zinātu visu, kas tajā ir, un es tajā kā novīstošā ziedā atstāju savu 

mīlestības vārdu, kas ir atdzīvinoša rasa. Kā jūs esat sagatavojušies šodien, tā jūs darīsiet vienmēr. 

Saglabājiet manas mācības savā atmiņā un izprotiet tās, un tad rīkojieties atbilstoši tām. 

49 Nedomājiet, ka, kalpojot citiem, jūs pazemojat sevi un ka jūsu personība kļūst vājāka. Es jau esmu 

jums teicis, ka jums ir labāk dot, nekā saņemt, un, ja jūs dosiet daļu no sava (garīgā) mantojuma, jūs savās 

dvēselēs uzkrāsiet patiesi vērtīgus darbus. Tas, ko es jums esmu devis, nav tikai jūsu īpašums. Es esmu jūs 

darījis par lielu garīgo dāvanu bagātību pārvaldniekiem, lai tās dāvātu saviem līdzcilvēkiem. 

50 Šī balss, kuru jūs dzirdat, ir tā pati balss, kuru dzirdēja pirmie zemes iedzīvotāji, tā pati balss, kuru 

dzirdēja Israēla tauta savās pirmajās dienās un kura lika Mozum drebēt. Vai jūs to neatpazīstat pēc tās 

būtības? 

51 Kad jūs būsiet gatavi komunicēt ar mani no gara uz garu, tad piepildīsies tie praviešu vārdi, kuros 

teikts: "Vīrieši un sievietes ieies līdz tam laikam nezināmā garīgajā dzīvē, viņu acis raudzīsies ārpus 

zemes, un viss mainīsies. Jūs esat starp tiem, kas aicināti piedzīvot jaunā laikmeta sākumu, kas ļaus 

cilvēcei īstenot patieso mērķi, kura dēļ tā tika radīta. Tajā laikā Mani bērni Mani mīlēs un pazīs, un viņi 

mīlēs cits citu. Tas ir mērķis, kuru Es esmu parādījis cilvēkam un kuru viņš sasniegs. Es jums to jau 

paziņoju. 

52 Nāciet pie Skolotāju Skolotāja šajā laikmetā, atpūtieties no zemes darba zem dzīvības koka 

lapotnes. Barojiet sevi ar mūžīgās dzīvības maizi un remdējiet slāpes ar kristāldzidro ūdeni, ko Es izlieju 

straumēm uz jūsu garu. 

53 Es pieņemu jūs, lai sniegtu jums savu siltumu kā Tēvs, savu pamācību kā Skolotājs un dziedinošo 

balzāmu kā visu ārstu Ārsts. Jūs visu atradīsiet Manī, un jums nebūs iemesla sūdzēties, jo Es jūs 

nepametīšu. Es kā zaglis tuvojos tavai sirdij uz pirkstgaliem un klusi atsvaidzinu Sevi, kad atrodu tevi 

gatavu. Kad jūs pārdomājat Manu Darbu, Es mācu jūsu garam sarunāties ar Manu Dievišķību jūsu 

lūgšanā. Tad Es jums atklāju patiesību un dodu visu, kas jums nepieciešams jūsu ceļā. 

54 Jums un arī cilvēcei pienāks grūti laiki, lielu nelaimju laiki, un, ja jūs nebūsiet sagatavoti, tad jūs 

kļūsiet vāji savā ticībā un paļāvībā uz to, ko Es jums saku šajā laikā. Nākotnē jūs redzēsiet, kā piepildīsies 

Mani pravietojumi. Atcerieties, ka es jūs nemaldinu. Es jūs iedrošinu jūsu labajos nodomos un saku jums: 

ejiet šurp. Bet, ja jums nāk slikta doma, es jums saku: Palieciet prom no šī ceļa. Dariet to un atturieties no 

tā. Es jums rādu labāko ceļu un saku: ēdiet šo augli un lieciet sev otru, jo šis ir labs, bet otrs jūs indē. 

55 Tad kāpēc tava ticība manai dievišķībai neaizdegas spēcīgāk? Kāpēc jūs neļaujat sevi vadīt pēc 

maniem vārdiem? Vai jūs tajā atrodat ļaunumu un sliktas norādes jums? - Nē, jūs man sakāt savā sirdī. 

Patiesībā tas ir tavs gars, kas runā ar mani, kas apliecina mani, kas apveltīts ar manu spēku un kas sātinās 

ar manu gudrību, jo tas labi zina, kas ir tas, kurš to māca un pavēl. 

56 Es uzrunāju jūsu garu, tas ir tas, kuru Es esmu aicinājis, jo mana balss ir dzirdama garīgi visā 

Visumā un aicina katru garu. Jo tagad ir pienācis laiks, kad jums visiem jāatceras garīgās mācības, kas 

cilvēka sirdī ir aizmirstas. 

57 Tā ir bijusi Mana griba izliet Svētā Gara gaismu straumēs, lai pasaule ar pilnu skaidrību varētu 

atpazīt ceļu, kas ved uz garīgumu, uz tālāku pacelšanos un šīs cilvēces progresu, ceļu, ko Es rādu visiem, 

bez jebkādām atšķirībām, ceļu, uz kura nav ne pasaulīgu baudu, ne materiālisma, ceļu bez zemiskām 

kaislībām, bez materiāliem konfliktiem, un kas ved tikai uz dievišķu mērķi, garīgu mērķi. 

58 Bet kas ir tie, kas iet pa šo ceļu? Tie būs tie, kas vēlas atbrīvoties no materiālisma, tie, kas vēlas iet 

garīgā pienākuma izpildes ceļu, tie, kas vēlas būt Mani kalpi, Mani biedri. Jo man ir zemes, un uz tām 

nonāks visi, kas grib kalpot cilvēkiem, jo, kalpodami cilvēkiem, tie kalpo man. 

59 Saprotiet Manu iedvesmu un Manu dievišķo vēlmi, lai soli pa solim jūs varētu sagatavoties un 

spētu saņemt to, ko Es katram no jums vēlos dot šajā Trešajā Laikā. Jo šobrīd Es dodu lielus uzdevumus, 
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nododot gariem viņu mantojumu un ietekmējot viņu ķermeņus, lai gars un matērija varētu pacelties kopā, 

pildot savu misiju. 

60 Es darīšu jūs par cietoksni pasaules tautu vidū. Caur jums es sūtīšu vēstījumus nogurušajiem, es 

apturēšu dabas spēku izrāvienu. Caur vienu no Maniem kalpiem, kura garā ir Manas Dievišķības 

trīsstūrveida simbols un kurš savā lūgšanā ar ticību paceļas, Es apturēšu haosu, kas apvij cilvēci. 

61 Es turpināšu jūs sagatavot un dāvāt jums gaismu, lai jūs iemācītos izprast manu mācību un tādā 

veidā pamazām sasniegtu garīgās atziņas augstumu. Es jums uzticēšu sava Vārda būtību, savu gudrību, lai 

jūs rīt kļūtu par mana Vārda lielajiem skaidrotājiem. 

62 Es novēršu jūsu kļūdas, jūsu nezināšanu, jūsu garīgo atpalicību. Es dodu jums jaunu iespēju 

tuvoties Man caur zināšanām, caur pārliecības gaismu, un tad jūs varēsiet aizstāvēt sevi un Manu Darbu. 

Mans likums, ko Es jums esmu devis trīs laika posmos, jums tagad vairs nebūs jāslēpj. Šis likums tiks dots 

tautai visā tā tīrībā, patiesībā un gudrībā, jo ikviens, kas izpilda likumu, tiks atjaunots īsā laikā. Israēla 

(jaunā) tauta būs ar to pašu aprīkojumu, un tā būs tauta, kas pamācīs ikvienu, kas ir tās ceļā, lai attīrītos. 

63 Mīļotie ļaudis, Es vienmēr esmu atklājies Savā spēkā, Savā gaismā un Savā gudrībā, un, ja cilvēki 

Mani nav redzējuši tādu, kāds Es esmu, tad tas ir tāpēc, ka viņi nav domājuši par Manu varenību un nav to 

redzējuši. Viņi ir tikai apjukuši, viņu prāti ir apjukuši, un viņi nespēj rast risinājumu savām pretrunīgajām 

idejām. Bet pienāks laiks, kad visi mani sajutīs un ieraudzīs - Dievišķajā, Tīrajā, Neredzamajā, Garīgajā. 

64 Iegūstiet nopelnus ar darbiem, kas jūs paaugstinās un darīs jūs cienīgus Manā priekšā, jo pēc savas 

sagatavotības jūs tuvosieties Tēvam. 

65 Tāpēc Es jums saku, lai jūs sagatavojaties, jo jums jānāk pie Tēva, un Es negribu, lai jūs parādītos 

ar savu grēku traipiem. 

66 Es dodu jums mīlestības ieroci. Ar šo ieroci jūs spēsiet pārvarēt visus šķēršļus, jūs spēsiet novērst 

visas kļūdas, naidu un ļauno gribu. Ar mīlestību jūs spēsiet paveikt lielus darbus. Paņemiet šo ieroci, jo 

tieši ar to Es vadu cilvēkus, tas ir ierocis, ar kuru Es cīnos šajā Trešajā Laikā, un ar to jūs saskaņā ar Manu 

Voli darīsiet apbrīnas cienīgus darbus savu līdzcilvēku vidū. 

67 Cilvēki, klausieties Mani un sekojiet Man, ar spēku, ko Es jums esmu devis, novērsiet visu, kas 

pretojas jūsu solim, tad sava ceļa beigās jūs būsiet uzvarētāji, būsiet cīnītāji, kas triumfē kaujā. Jo, pat ja 

jūs vēl neesat lielajā konfrontācijā, jūs noteikti būsiet tajā rīt, un tad, izprotot jums uzticēto misiju un 

pilnībā apzinoties savu atbildību, jūs dosieties ceļā un satricināsiet visus, jūs nodosiet tālāk Labo Vēsti par 

Manu pamācību, kas dod drosmi cilvēku sirdīm, lai tie celtos un sekotu jums jūsu ceļā. 

68 Pašlaik Es mācu jums, kā cīnīties un kā gūt uzvaru, lai jūs varētu sniegt šo piemēru saviem 

līdzcilvēkiem. 

69 Jūs atrodaties zem koka kupola un ēdat visgaršīgāko ēdienu, kādu neviens cilvēks jums nevarētu 

piedāvāt. Tomēr Skolotājs var jums to dot, jo es esmu klājis galdu un sagatavojis augļus, un Elija jūs ir 

sapulcinājis, lai jūs būtu sātīgi, jūsu gara atspirdzinājumam un jūsu miesas stiprināšanai. 

70 Es atkal esmu atnācis kā lielais karotājs, kas cīnās par savas tautas glābšanu. Es esmu parādījies 

visdziļākajā tumsā, lai izkliedētu to ar sava Svētā Gara gaismu, lai mana tauta varētu Mani ieraudzīt visā 

Manā godībā, visā Manā spēkā. 

71 Otrajā Laikā Es jau esmu runājis ar jums līdzībās un alegorijās, un tagad Mana griba ir bijusi 

padarīt Mana Vārda jēgu daudz zemiskāk taustāmu, lai jūs visi varētu Mani saprast. Jo es jums esmu 

teicis, ka šinī laikā ikviena grēcīga un negēcīga acs mani skatīs. Tagad lieli ļaužu pūļi dzirdēs manu Vārdu, 

priecāsies par maniem brīnumiem, un viņu prāti spēs perfekti uztvert manu mācību. Es apgaismoju 

neizglītoto cilvēku prātus, lai viņi saprastu manu Vārdu. Tāpēc Es jūs attīru no visa, kas varētu jūs 

maldināt, lai jūs ar savu brīvo intelektu, manas gaismas apmācīti, varētu padarīt mana Vārda būtību par 

savu un darīt to zināmu visur, kā tas ir mana griba. 

72 Zinātnieki ar savām doktrinālajām celtnēm pēc savas brīvas gribas ir radījuši daudzus veidus, kā 

savu garu novest pie manis. Bet Es jums saku, ka esmu to visu pieļāvis, lai cilvēki, meklējot Mani savā 

materiālismā, varētu apstāties un pārdomāt garīgo, jo viņi ir aizmirsuši, ka viņiem ir gars, kas ir daļa no 

Mana Gara. 

73 Es cīnos pret apjukumu un maldiem, kuriem cilvēce ir padevusies, uzticoties un dzīvojot tikai 

matērijas dēļ. Tāpēc Es esmu parādījies visā pazemībā šajā Trešajā Laikā, lai dzīvotu kopā ar jums - tagad 
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vairs ne fiziski, bet garīgi, lai jūs kļūtu līdzīgi Man un arvien vairāk atmodinātu savu garu, un tajā attīstītos 

dāvanas, kas tam piemīt, un tās atklājas caur ķermeni. Jo Es gribu, lai man būtu spēcīgi ļaudis, uz kuriem 

Es pilnībā paļaujos, kuriem uzticu lielās misijas, lielos uzdevumus - ļaudis, kas nesašaurinās pie pirmā 

pārbaudījuma, nevairās no iebrucēja, kas uz ienaidnieku raugās kā uz nepieredzējušu un nezinošu brāli Tā 

Kunga darbā, lai bez bailēm pieietu pie viņa un ar neierobežotu mīlestību un izpalīdzību mācītu viņu, 

pamācītu, vadītu un runātu uz viņa garu, uz viņa sirdi. 

74 Mana cīņa ir liela, jo es vēlos redzēt tautu, kas jūtas atbildīga par savu rīcību, aktīvu tautu, kurā 

atspoguļojas labie darbi, mīlestība, pazemība, manas dievišķības atzīšana, izpratne par Trīsvienības un 

Mārijas garīgo darbu. Tauta, kas ņem rokās tikai mīlestības, žēlsirdības un gaismas ieročus. Tādu Es gribu 

redzēt Savu tautu, tā Es gribu atstāt to sagatavotu uz laiku pēc tam, kad 1950. gadā - Manas Dievišķības 

noteiktajā datumā - beigsies Mans pasludinājums caur cilvēka prātu, un, tā kā Mans Vārds nevar tikt 

atsaukts atpakaļ, tad tajā laikā Es beigšu Savu pasludinājumu caur cilvēka prātu. 

75 Jūs nedrīkstat neņemt vērā šo likteni, nedz arī censties aizturēt manu staru jūsu vidū un manu 

garīgo pasauli kopā ar jums. Bēdas, bēdas jums, ja jūs to darītu! Jo tad tas nebūs mans gars, tas nebūs 

mans stars, kas jūs apgaismos. Pēc 1950. gada Es Sazināšos ar Sevi ikvienam, kurš zina, kā garīgi 

sagatavoties, ikvienam, kurš sevi garīgi izkopj, lai viņš varētu komunicēt ar Mani no gara uz garu. Jo tad 

manu iedvesmu saņems visi, ne tikai tie, kurus Es esmu aicinājis par pakājniekiem, nē, mana iedvesma tiks 

nodota patiesībā un savā būtībā visiem, jo tāda ir Mana Griba. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 148 
1 Iespiediet manus vārdus dziļi savā garā, jo katrs no tiem ir daļa no grāmatas, ko Es jums šoreiz 

uzlieku priekšā un ko jūs varat studēt un ar kuras palīdzību vēlāk mācīt savus līdzcilvēkus. 

2 Jums vēl nav visas gudrības jūsu prātā un visas žēlastības jūsu garā. Tāpēc jums ir nepieciešams 

saņemt manus norādījumus. Mans ceļš nav ziedu ceļš, bet gan cīņas un lielu pārbaudījumu ceļš. Tāpēc Es 

jūs lūdzu lūgties un meditēt, lai jūs mani saprastu. 

3 Cilvēce atzīs par maniem apustuļiem tos, kas pazemīgi nesīs manu mācību. Es gribu taisnīgumu un 

taisnību visās jūsu darbībās, lai jūs tiktu cienīti. Tuvojas ideju karš, kas sāksies visās tautās. Katrs no jums 

būs kareivis, bet, lai aizstāvētu šo lietu, jums jālieto mīlestības, pārliecināšanas un žēlsirdības ieroči. 

Daudzi būs apmulsuši, dzirdot jūsu liecību, un teiks, ka Dievišķais Skolotājs nevar runāt ar cilvēkiem. Bet 

tad jūs izskaidrosiet manu mīlestības mācību, izmantojot tās mācības, ko esat saņēmuši. Mana gaisma 

spīdēs pār jums, un Es runāšu caur jūsu muti. 

4 Ļoti maz ir to, kas cīnās par garīgo ideālu šajā laikā, jo cilvēce ir zaudējusi savu jūtīgumu un 

aizmirsusi savus pienākumus pret Dievu. 

5 Es redzu bērnus bez prieka, bez miera, kā viņi piepilda savus prātus ar materiālām zināšanām un 

neko nav iemācījušies par garīgajiem likumiem un spēkiem, un viņu bēdīgais gars lūdz, lūdz žēlastību, bet 

tā lūgums netiek sadzirdēts. Viņu vecāki nav gatavi viņus pamācīt. Sievietes ir lūgušas Man mātes dāvanu, 

ko Es neesmu piešķīris visām, neņemot vērā viņu atbildību, un kādas ir sekas? - Viņi nebija spējīgi 

pamācīt savus bērnus, viņi neveidoja viņu sirdis, ne arī izglītoja viņu garu, un tas nespēja attīstīties. 

6 Jūs, kas veidojat pašreizējo pasauli, piedzīvosiet lielas grūtības, bet jūsu pūļu augļus gūs nākamās 

paaudzes. Atstāj viņiem ticības un dziļas pārliecības mantojumu, palīdzi viņiem pacelties caur saviem 

mīlestības darbiem. 

7 Jūs esat dzirdējuši aicinājumu no Skolotāja, kurš jūs gaida, lai vēlreiz dotu jums savu vārdu, kas ir 

dievišķa glāstīšana. Ne tikai tie, kas nāca pirmie, ir saņēmuši šo žēlastību, bet arī tie, kas nāca pēdējie, ir 

bijuši cienīgi saņemt šo mācību, kas attīstīs cilvēces priekšstatu par Dievu. Es jums esmu teicis, ka 

vienmēr esmu bijis ar jums, bet patiesi es jums saku: Pateicoties "pirmo" uzticībai, kuriem Es devu Savus 

pirmos norādījumus, jūs kā "pēdējie" esat saņēmuši žēlastību. 

8 Mans šodienas vārds ir tas pats, kas iepriekšējos laikos, tikai izpausmes forma ir atšķirīga. Rīt es 

vairs nerunāšu ar jums tādā formā, kādā runāju ar jums tagad. Tautu paražas mainīsies tieši šīs evolūcijas 

dēļ, bet vienmēr esiet gatavi saņemt vēstījumus, ko jums sūtīs jūsu Kungs. Jums visiem jāzina, ka es 

vienmēr būšu ar jums. 

9 Manas izpausmes šajā laikā ir bijušas un arī turpmāk būs iemesls diskusijām baznīcās un sektās. 

Taču spirituālisms triumfēs, jo tā tīrība padarīs Mana Darba diženumu taustāmu, un jūs liecināsiet par šīm 

mācībām ar savu dzīvesveidu, kas būs piemērs un mācība jūsu līdzcilvēkiem. 

10 Dažreiz Es atkārtoju Savus norādījumus, lai tos neizdzēšami iespiestu jūsu sirdīs, un tajos jūs 

atklāsiet Skolotāja pēdas. 

11 Šis vēstījums ir domāts visām kopienām, ne tikai tām, kuras jūs saucat par spirituālisma kopienām. 

12 Šī darba būtība būs pamats, uz kura balstīsies visi likumi, un tādā veidā pasaule ieies sapratnes, 

brālības un atjaunošanas periodā. Tikai ar mīlestības ieročiem cilvēki spēs pārvarēt barjeras, kas šodien 

viņus šķir. Tikai ar šiem principiem tautu valdnieki spēs apvienot šī laika cilvēkus. Tad mēs redzēsim, ka 

stiprie sniedz palīdzību vājajiem, bet pēdējie palīdz stiprajiem atjaunot sevi, abiem apvienojoties vienā 

ģimenē - Kristus ģimenē, kas zina savu likteni un mērķi, kas to gaida - mūžību. 

13 Mani mācekļi nav vieni, kas izplata manu mācību, arī mani garīgie saimnieki ir izkaisīti pa visu 

pasauli, darbojoties cilvēku prātos un sirdīs, lai veicinātu manu darbu starp cilvēkiem. 

14 Jūsu acis vairs neredzēs šo pravietojumu piepildījumu, bet jums tiks dota iespēja ieraudzīt 

sagatavotos laukus un izkaisīto sēklu, kas dīgst nākamo paaudžu garā. Tā pasaule ies savu ceļu, atzīstot 

Radītāja augstāko autoritāti, bez kura gribas nekustas pat lapiņa uz koka. 

15 Sagatavojieties, jo drīz jūs piedzīvosiet lielu garīgu notikumu laiku. Līdz šim tas ir bijis tikai 

sagatavošanās posms, bet tagad ir pienācis laiks stāties pretī pasaulei, kas spītīgi turas pie savām idejām, 

priekšstatiem, kultiem un doktrīnām. 
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16 Ejiet un stāstiet par manu darbu, kurā visi, kas mani meklē, varēs mani atrast. Es nevienam 

nesniegšu labvēlību. Tāpēc pasludiniet, ka Skolotājs gaida visus savus bērnus, ka neviens pie manām 

durvīm nekavējas, jo visu pestīšanai ir jānotiek. 

17 Patiesi es jums saku, ka pasaule ir pret jums, un tam Es jūs gatavoju, lai jūs zinātu, kā aizstāvēt 

savu ticību ar mīlestības un žēlsirdības ieročiem. Es jums saku: jūs uzvarēsiet, pat ja jūsu uzvara nebūs 

zināma. Tagad jūsu upuris nebūs asins upuris, bet jūs joprojām pieredzēsiet apmelojumus un nicinājumu. 

Bet Skolotājs būs klāt, lai jūs aizstāvētu un mierinātu, jo neviens māceklis netiks pamests. 

18 Jūs simboliski nesat ciešanu krustu, kas jums vienmēr atgādinās par to, ko Es nesu jūsu vainas dēļ; 

un, pat ja jūs neciešat mocekļa nāvi Manis dēļ, jūs tomēr praktizēsiet atteikšanos. 

19 Es jums atvieglināšu šo krustu, jo es kā Dievišķais Palīgs palīdzēšu jums kāpt jūsu dzīves kalnā, 

līdz jūs sasniegsiet sava Kunga klātbūtni, pilnu nopelnu. 

20 Uzmanīgi klausieties Manu vārdu, jo tas ir ēdiens, kas jūs baro. Nesūdzieties vairs par badu un 

nabadzību, jo Es jūs uzturu un dodu jums spēku. 

21 Visus tos, kas nes manā priekšā savu nelielo mantojumu uz zemes un gaida no manis 

uzmundrinājuma vārdu, Es mierinu ar vārdiem: Esiet apmierināti ar to, kas jums tagad ir, un necentieties 

pēc laicīgām lietām, bet tiecieties pēc mūžīgās dzīves. Dariet darbus, kas ir noturīgi, balstieties uz 

nesatricināmiem ticības un mīlestības pamatiem, un jums būs miers pasaulē. Pārējo es jums došu virsū, un 

neviens no maniem bērniem nepazudīs. Vēlreiz atkārtoju jums šos vārdus: "Putni nesēj, nedz pļauj, nedz 

auž, nedz auž, un tomēr viņiem netrūkst ne barības, ne pajumtes." 

22 Līdz šim jūs esat mācījušies kopā ar mani kā mācekļi, bet pienāks diena, kad jūs atstāsiet šo zemi 

un aiznesīsiet manu mīlestības Vārdu uz citām vietām, un, to darot, jūs iedegsiet mīlestības uguni daudzās 

sirdīs, kas mani sauc un kas klusi gaida manu atgriešanās stundu, lai sāktu darbu. Viņi labprāt palīdzēs 

jums darbā. Izejiet kā labi sējēji. Iegūstiet man pēc iespējas vairāk sirsniņu. Katrs no tiem tiks saņemts kā 

sēkla no jums. Grēcinieki, kurus esat atgriezuši, fiziski vai garīgi slimie, kurus esat dziedinājuši, būs tie 

nopelni, kas jūs pietuvinās man. 

23 Nesiet manu vārdu kā dzīvības sēklu, sargājiet to un rūpējieties, lai tas uzplaukst jūsu garā un tajā, 

kas to saņem. Pielūkojiet to un tos, kas saņēmuši sēklu, lai jūsu darbs būtu taisnīgs. Kas notiktu ar sēklu, ja 

tā tiktu pamesta dīgšanas vai attīstības laikā? 

24 Ar savu lūgšanu ietekmējiet sirdis, kas ir tālu no jums. Visu, kas ir ārpus jūsu tiešās darbības 

sfēras, nododiet garīgajai pasaulei, un tad šīs būtnes pabeigs jūsu darbu, un viss būs kārtībā, harmonijā un 

piepildījumā. 

25 Par visiem jūsu darbiem un misijām uzzinās jūsu laikabiedri un tie, kas vēl nāks. Tāpēc rūpējieties, 

lai jūsu soļus apgaismotu manas mācības gaisma. 

26 Izredzētie gari ir izkaisīti pa visu pasauli, un Es esmu redzējis tajos bailes par manu likumu 

pārkāpumiem. Viņi vēlas strādāt, lai zemi piepildītu paklausīgas būtnes, kas mani godā, slavē un garīgi 

apvienojas ar mani. Es darīšu tā, ka viņi pastāvīgi dzirdēs manu balsi, pamācīšu un vadīšu viņus, lai viņi 

atcerētos sava Skolotāja piemēru. 

27 Visumā viss ir perfekti pārdomāts. Visur ir ceļa rādītāji un pravieši, kuri, manis iedvesmoti, pilda 

savu misiju. Strādājiet garīgi un fiziski, lai jūs varētu dzīvot harmonijā ar likumiem, kas jūs pārvalda. Par 

abiem darba veidiem jūs saņemsiet taisnīgu atlīdzību. Bet neļaujiet, lai par jūsu labdarības vai mierinājuma 

darbiem tiktu maksāts materiālā veidā, neprasiet garīgu atlīdzību par to, ko darāt uz zemes. 

28 Stiprini savu ticību, lai tu varētu darīt darbus, kas cienīgi tavam garam. Ticiet sev un runājiet Manā 

vārdā, jo no jūsu lūpām izskanēs nevis jūsu, bet Mani vārdi, lai jūs sajustu, ka Es esmu ar jums. 

29 Jums visiem ir dāvana man, un jūs to pazemīgi man piedāvājat: Vieni dziļi nožēlo savus 

pārkāpumus, citi priecājas, jo ir paveikuši labu darbu. Dažiem no jums ir vēlme balstīties uz mani. Ticiet, 

ka neatkarīgi no tā, cik sarežģīta ir jūsu darbība, jūs virzīsieties uz priekšu. Es lasu jūsu sirdis un dažiem 

dāvāju žēlastību, bet no citiem saņemu cieņu. 

30 Lūdzieties un sagatavojiet savu māju, lai tā kļūtu par templi, tad zem šī jumta dziedināsies slimie 

un atveseļosies cietušās dvēseles; jums netrūks maizes un pajumtes. Es jūs esmu sūtījis, lai nestu 

cilvēkiem mierinājumu un žēlastību, un mieru, ko dod uzdevuma izpilde. Ja pēc tam, kad esat atdevuši to, 
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kas jums pieder, jūs saņemat nepateicību, nostājieties pāri sāpēm. Ņemiet spēku no manis, un es jums došu 

pacietību un paklausību. 

31 Esiet mierā savā sirdī, un jūs strādāsiet ar prieku, būsiet tikumīgi savās darbībās, lai jūs zinātu, kā 

izplatīt šo žēlastību savā apkārtnē. Cīnieties pret karu, attīriet vidi, veidojiet ģimenes un tautas, un jūs drīz 

ieraudzīsiet cilvēcei jaunas dienas gaismu. 

32 Tad jūs redzēsiet cilvēkus, kas nāks pie manis ar vēlmi pēc mīlestības un žēlsirdības, pēc izlīgšanas 

un miera un lūgs pēc dievišķās gaismas, lai viņi vairs nenonāktu maldos. Viņi paļausies uz mani, gaidīs no 

manis dzīvību un stiprinājumu un atzīs mani par Tēvu. 

33 Apsargājiet šo mācību, kurā ir ietvertas manas atklāsmes, pravietojumi un spriedumi, ko Es jums 

dodu šajā laikā. Atklājiet arī tās būtību, kas ir garīgā barība. Esiet uzmanīgi ar to, jo tā ir daļa no "Patiesās 

dzīves grāmatas", kuru es esmu atvēris sestajā nodaļā. Kad būsiet rūpīgi izpētījuši tās mācības un sākuši 

tās īstenot praksē, jums jāmaina sava dzīve, jādzīvo vienkārši, jāmīl visas Manas izpausmes, vienmēr jābūt 

vienotībā ar Mani un jāveido pamati jaunas pasaules izveidei, kurā valdīs Mani likumi un kurā Es būšu 

godājams un atradīšu paklausību. 

34 Kad pasaule uz jūsu sirds uzkraus savu darba un neizpratnes nastu, nāciet pie Manis, un Es jūs 

stiprināšu un dziedināšu jūsu brūces. Jūtieties bērni manā priekšā, kaut arī esat nodzīvojuši ilgu laiku, un 

atpūtieties mana Gara mierā. 

35 Pasaulē, kurā jūs dzīvojat, nav nevienas sirds, kas neciestu. Pašlaik jūs visi ceļojat savā ciešanu 

ceļojumā, bet jūs vēl neesat iemācījušies pieņemt pārbaudījumus ar mīlestību, un jūs nepieņemat savu 

ciešanu kausu. Jūs neesat ņēmuši Jēzu par paraugu Viņa pilnīgajās ciešanās. Savā pārbaudījumā jūs neesat 

vieni, jums esmu palīgs, lai atvieglotu jūsu krustu. 

36 Dzīves vētras nedrīkst likt jums izmist, nekrītiet izmisumā sāpēs, pacietīgi nesiet savu izpirkšanas 

uzdevumu, un tad, kad būsiet uzkāpuši kalnā un pacēlušies uz cilvēkiem neredzamā garīgā krusta, 

meklējiet manu klātbūtni, lai justos stipri. Es būšu ar jums un iedrošināšu jūs, un jūsu gars nāves stundā 

kļūs vienots ar manu. Es jūs pieņemšu, mierināšu un dāvāšu jums savu mieru. 

37 Tad jūs pieredzēsiet, kā jūsu gara priekšā paveras nezināma pasaule. Jūs sajutīsiet, ka sākat jaunu 

dzīvi, un, kad no turienes paskatīsieties uz šo zemi, uz šo attīstības posmu, kurā šobrīd dzīvojat, jūs 

izjutīsiet līdzjūtību pret pasauli, kas cieš, baidās un dzīvo bez cerības. Jo vēl joprojām to nav sasniegusi šī 

atklāsmes gaisma, ko Es jums atnesu Trešajā Laikā, un jūsu gars lūgs mani, lai es garīgi strādātu tā labā, 

lai vadītu tā soļus uz patiesā ceļa. Jūs savāksiet visas savas spējas, lai tās izmantotu savu jaunāko brāļu un 

māsu labā - to, kuri negribēja dzirdēt sava Debesu Tēva balsi, kas ir mīlestība un taisnīgums. Tad jūs 

kļūsiet par miera vēstnešiem un turpināsiet strādāt Dievišķajā darbā. Jūs sapratīsiet, cik liels ir jūsu 

garīgais uzdevums, un katrā jaunā līmenī, ko sasniegsiet, jūs sajutīsiet Mani tuvāk sev. Mana griba būs 

tava griba, un tava griba būs mana griba. Šādā veidā es jūs ievirzīšu uz ceļa, kas ved pie manis. 

38 Nenogurstoši ejiet pa Skolotāja iezīmēto ceļu. Reizēm jūsu kājas asiņo un drēbes plīst ērkšķos, bet 

jūsu cerība jūs uztur. Tā jūs redz tas, no kura esat nākuši un pie kura jums jāatgriežas. 

39 Tagad Es esmu jūsu ceļabiedrs, kas dziedē jūsu brūces, lai jūs sajustu Manu balzāmu. Šādā veidā 

Es dodu jaunu dzīvību tam, kas vēl guļ jūsu būtībā, un jūs pamostaties pēc sirdsapziņas aicinājuma, jo Es 

esmu augšāmcelšanās un dzīvība. 

40 Jūs bijāt miruši, bet Es jūs uzmodināju žēlastības dzīvei un liku jums redzēt Mana Gara gaismu. 

41 Kā skolotājs es esmu ļoti pacietīgs un nenogurdināms. Mana mācība ir jauna, un tomēr tā ir tā pati, 

jo no paaudzes paaudzē, kopš laiku sākuma, Es esmu jūs mācījis tikai mīlēt vienam otru, un tā jūs varēsiet 

sasniegt Mani. 

42 Es tevi radīju sev un vēlos, lai tu būtu mans. Es esmu jūs aicinājis, lai mācītu jums dzīvot kā 

gaismas gariem. Šodien jūs ejat pāri šai pasaulei, no rītdienas jūs nezināt, vai netiksiet šķirti no tiem, kas 

šeit ir bijuši jūsu mīļie. Vienmēr esiet gatavībā, lai jebkurā brīdī varētu atsaukties savu biedru 

aicinājumam. Es tev dodu vēl vienu laika posmu, jo, ja es tevi pārsteigtu šajā laikā, ko tu man varētu 

parādīt? Vai jūs esat izplatījuši manu mācību? Vai jūs esat pamodinājuši snaudošos uz mūžīgo dzīvi? Vai 

jūtaties gatavs izturēt spriedumu? 

43 Šie jautājumi, kurus es jums tagad uzdodu, jums ir jāuzdod sev katru dienu, lai jūs dzīvotu nomodā 

un gatavībā un lai Skolotājs būtu apmierināts ar saviem mācekļiem. 
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44 Šajā trešajā laikmetā Es izveidoju Svētā Gara Baznīcu savu mācekļu sirdīs. Tur dzīvos Dievs 

Radītājs, spēcīgais Dievs, Dievs, kas Otrajā Laikā kļuva par cilvēku, bezgalīgās gudrības Dievs. Viņš 

dzīvo jūsos, bet, ja vēlaties Viņu sajust un dzirdēt Viņa vārda skanējumu, jums ir jāsagatavojas (iekšēji). 

45 Tas, kas dara labu, jūt manu klātbūtni sevī, tāpat kā tas, kas ir pazemīgs vai katrā tuvākā saskata 

brāli. 

46 Jūsu garā ir Svētā Gara templis. Šī valstība ir nesagraujama, nav ne vētru, ne viesuļvētru, kas spētu 

to sagraut. Tas ir neredzams un nepieskarams cilvēka skatienam. Tās pīlāriem jābūt vēlmei augt labestībā, 

tās kupols ir žēlastība, ko Tēvs dāvā saviem bērniem, tās vārti ir Dievišķās Mātes mīlestība, jo ikviens, kas 

klauvē pie manām durvīm, pieskarsies Debesu Mātes sirdij. 

47 Mācekļi, šeit ir patiesība, kas dzīvo Svētā Gara Baznīcā, lai jūs nebūtu starp tiem, kas maldīgi 

interpretē. Akmens baznīcas bija tikai simbols, un no tām nepaliks ne akmens uz akmens. 

48 Es vēlos, lai ticības liesma vienmēr degtu uz jūsu iekšējā altāra un lai jūs saprastu, ka ar saviem 

darbiem jūs liekat pamatus, uz kuriem kādu dienu balstīsies lielā svētnīca. Es pārbaudu un ietekmēju visus 

cilvēkus ar viņu dažādajām idejām, jo Es gribu, lai visi piedalās Mana tempļa celtniecībā. 

49 Visi, kas celsies un atbalstīs šo ideālu, būs garīgi vienoti, pat ja viņu ķermeņi būs ļoti tālu viens no 

otra. Viņu vienotība būs stipra, un viņi atzīs viens otru. Tā ir mana tauta, kas palīdzēs visiem, kurus 

sastaps savā ceļā, lai sasniegtu pestīšanu. 

50 Daļu no tā piedzīvosiet jūs, un daudz ko no tā piedzīvos nākamās paaudzes. Taču es vienmēr jums 

piedēvēšu to, ka jūs bijāt pirmie cīņā par garīgo vienotību. 

51 Jūsu uzdevums ir grūts un delikāts, bet nekad ne neiespējams. Kamēr vien jums ir griba, jūsu 

uzdevums šķitīs viegls. 

52 Cīnieties un nekrītiet izmisumā, cīnieties ar sevi. Jūs zināt, ka, kamēr vien dzīvojat materiālajā 

pasaulē, tieksme uz grēku pastāvēs, būs kārdinājumi un kaislības plosīsies kā vētras. 

53 Gars cīnās, lai sasniegtu savu augšupeju un progresu, bet miesa ar katru soli pakļaujas pasaules 

pamudinājumiem. Taču gars un matērija varētu harmonizēt viens ar otru, ja vien abi izmantotu to, kas tiem 

ir atļauts, un tieši to jums parāda mana mācība. 

54 Kā jūs vienmēr varat praktizēt manas tiesības? - Ieklausoties sirdsapziņas balsī, kas ir jūsu rīcības 

tiesnesis. Es jums neko nelūgu, ko jūs nevarētu izpildīt. Es vēlos pārliecināt jūs, ka ceļš uz laimi nav 

fantāzija, bet ka tas eksistē, un es jums atklāju, kā pa to iet. 

55 Jūs varat brīvi izvēlēties ceļu, bet mans kā Tēva pienākums ir parādīt jums īsto ceļu, īsāko, to, kuru 

vienmēr izstaro dievišķās bākas gaisma, kas ir mana mīlestība pret jums. Jo jūs esat mācekļi, kas alkstat 

dzirdēt arvien jaunus vārdus, kas apstiprina jūsu zināšanas un atdzīvina jūsu ticību. 

56 Ar kādu mīlestību jūs nākat pie manis, zinot, ka manos norādījumos jūs atradīsiet stiprinājumu un 

padomu, kas kliedēs jūsu bēdas! Mans Gars priecājas, kad Viņš jūs pieņem, lai sniegtu jums mīlestības 

pierādījumus, un redz, ka jūs uzticaties man, kā bērnam vienmēr jāpaļaujas uz savu tēvu. 

57 Jūsu dzīve ir pilna ar mīlestības izpausmēm, kuras jūs ne vienmēr esat pratuši uztvert. Bet pat 

vislielāko bēdu dienās jūs sasniedz cerības stariņš, kas neļauj jums ieslīgt izmisumā vai izmisumā. Jo Tēvs 

stāv bērna pusē un neļauj viņa dvēselei iet bojā. Īpaši šādās dienās Es jums skaidri parādīju Savu 

aizsardzību, lai jūs iemācītos uzticēties un, kad jūs piemeklē citas lielākas nelaimes, jūs justos gatavi un 

spējīgi tām notikt un sasniegtu to rezultātu, ko Es jums esmu noteikusi. 

58 Ceļā, kas jums ir sagatavots, nav bezjēdzīgu testu. Visiem tiem ir viens mērķis - pilnveidot jūsu 

dvēseli. Lielie pārbaudījumi vienmēr ir paredzēti lieliem gariem. Tāpēc, ja jūs redzat, ka jums tuvojas 

vētra, kas draud sagraut jūsu dvēseles mieru, nebaidieties, stājieties tai pretī un uzvariet to ar varu, ko Es 

jums esmu devis. Sagaidiet vajadzīgo laiku un neatslābstiet savā cīņā. Neizdzeniet viņu brīdī, kad viņš 

parādās pie jums; esiet modri un lūdzieties. - Es nerunāju par dabas spēkiem, bet gan par tiem, kas kalpo 

garam kā orientieri un kas, ja tos labi izmanto, palīdz tam pacelties, jo tie atklāj tam jaunus ceļus, 

iepazīstina ar jūtām un atmodina tajā tās, kas bija snaudošas un kas tam vajadzīgas, lai palīdzētu attīstīties. 

"Ziniet paši, Es jums sacīju. Iedziļinieties savā būtībā un izmantojiet visas savas iespējas un spējas, jo 

šodien jums viss ir jāpazīst un jāaptver ar savu garu, lai jūs varētu atstāt savu darbu uz zemes pabeigtu. 

59 Drīz jūs redzēsiet, ka pasaulē sāksies jauna cīņa, kurā jūsu ticība būs apdraudēta. Visi cīnīsies, lai 

aizstāvētu savus uzskatus, visi apgalvos, ka viņiem ir patiesība. Taču šajā konfrontācijā cilvēku gars 
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pamodīsies un kļūs atvērts manai ietekmei; daži un citi būs spiesti studēt manu Likumu un manas 

atklāsmes. Sektas pārmeklēs grāmatas kā nekad agrāk, un visi mani iztaujās - vieni kā tiesneši, citi kā 

meistari. Tas būs laiks, kuram jums būs jābūt gataviem un kurā jums būs jādara zināmas manas mācības. 

60 Viss, ko esmu jums paziņojis, piepildīsies. Katru dienu jūs atradīsiet iespēju strādāt un īstenot 

manu vārdu praksē. Es jūs sagatavoju, lai tad, kad šīs prognozes piepildīsies, jūs nebūtu pārsteigti. 

61 Patiesi Es jums saku, ka ir pienācis laiks, kad jums jāpilda savs pienākums pret mani, kā jūs to esat 

darījuši pret savu ģimeni. Tagad jūs patiesi realizējat mērķi, kādam esat radīti, un jūs izpildīsiet jūsu garam 

uzticēto uzdevumu. 

62 Ne Mans Vārds, ne Mans Darbs jums nebūs nekāds apgrūtinājums, gluži otrādi, tie atvieglos jūsu 

eksistenci ciešanu un rūgtuma laikmetā, kurā visi cilvēki, līdzīgi izmetušajiem, meklēs atspērienu, lai 

nepazustu. 

63 Jūs jau esat atklājuši šo laivu un gatavojaties tajā ienākt. Svētīgi tie, kas paliek uzticīgi un 

nelokāmi tajā, jo viņi nepazudīs. 

64 Es vēlos, lai jūs pārtrauktu raudāt dzīves ceļā, pat ja jūs apdraud nelaimes. Tāpēc es jums dodu 

saprast, ka ir svarīgi nepārkāpt likumu. 

65 Lai pastāstītu jums to, ko Es jums atklāju šoreiz, Man nācās gaidīt daudzus laikus. Bet es jums 

jautāju: Kas Man ir tūkstošgades, ja Manam Garam nav laika? Taču jums bija jāgaida, bet ne bezdarbībā, 

bet gan attīstoties un pieaugot gaismā, zināšanās un pieredzē. 

66 Tagad jūs spējat sajust un izprast Manas mācības, lai cik augstas tās arī nebūtu. Ne tā bija Pirmajā 

Laikā, kad, lai simbolizētu Gara Tēvzemi, man bija jādod cilvēkiem zeme, un, lai mācītu viņiem Bauslību, 

man tā bija jāatstāj akmenī iegravēta. 

67 Tagad jūs esat sasnieguši materiālisma sfēras iznīcināšanas brīdi, kurā krīt troni, kroņi, vara, 

augstprātība un iedomība. Tas viss ir pastāvējis un pastāvēs tik ilgi, kamēr cilvēki ticēs, ka nav lielākas 

svētlaimes par to, ko viņi atrod pasaulē. Bet, kad cilvēki iedegs ticības lukturi garīgajā dzīvē, no viņu 

ķermeņiem nokritīs viltus svētku tērpi, un gars ietērpsies to tērpos, kas mīl patiesību, labestību un šķīstību. 

68 Izmantojiet sava Tēva vārdu, jo cilvēki nāks pie jums meklēt patvērumu. Kopā ar šo tautu viņi 

redzēs, kā piepildās Tā Kunga apsolījumi, un viņus piesaistīs tā gara būtība, ar kuru šī tauta ir piesātināta. 

69 Es apgaismoju jūsu prātus, atveru jūsu sirdis visām labajām jūtām un labajām iedvesmām un 

aizveru jūsu lūpas apvainojumiem un zaimošanai, bet es atstāju jums brīvību izteikt manu mācību, 

mierināt un liecināt par patiesību. 

70 Jūsu vidū nedrīkst būt ne tiesnešu, ne fanātiķu, ne liekuļu, jo tur, kur ir šīs kļūdas, nevar būt 

garīguma. 

71 Mana taisnība būs nemitīgi jūtama šai tautai, ja vien viņi enerģiski nepētīs Manu vēsti un nesniegs 

to tautai kā Labo Vēsti. Tādēļ Es jums saku, ka jums būtu labāk steigties un rūpēties, lai jūs labotu savas 

kļūdas, lai jums tiktu saīsināti pārbaudījumi un sāpju dienas. 

72 Kāpēc jūs brīnāties, ka jūsu vidū parādās cilvēki, kas apdzīvo zemi jau tūkstošiem gadu? Ko garam 

nozīmē laiks? Ko nozīmē laiks garīgajā pasaulē? - Nekas! 

73 Ir pagājuši aptuveni divi tūkstoši gadu, kopš es esmu bijis kopā ar jums, bet patiesi, es jums saku, 

ka šis laiks man ir bijis tikai mirklis. 

74 Vai jūs esat pārsteigti, ka mans gars vai manu vēstnešu gars izpaužas jūsu vidū? Iemesls ir tas, ka 

jūs nedomājat par savu dzīvi, tāpēc jūs brīnāties par visu un pārdabisku saucat par pārdabisku to, kas ir 

pilnīgi dabisks. 

75 Jūs esat pārsteigti par to, ka kāda gara būtne ar jums manifestējas vai sazinās, nedomājot, ka arī jūs 

manifestējaties un pat manifestējaties citās pasaulēs, citās sfērās. 

76 Jūsu miesa nezina, ka jūsu gars lūgšanas brīžos savienojas ar mani, tā nespēj uztvert, ka ar šīs 

dāvanas palīdzību tuvojas savam Kungam - ne tikai manam garam, bet arī jūsu garīgajiem brāļiem un 

māsām, kurus jūs atceraties lūgšanas brīžos. 
* Spāņu "materia" = matērija bieži apzīmē miesu, ķermeni, fizisko/zemes, jutekliskumu un otrādi. Bez 

"materiālisma" = materiālisms, arī: sajūtu traucējumi. "Cuerpo", "carne", "materia" = (zemes) ķermenis, miesa, 

matērija bieži tiek lietoti kā sinonīmi un pretstatā "espfritu", "conciencia" = gars, dvēsele, sirdsapziņa, apziņa. 
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77 Jūs arī nezināt, ka dvēsele atpūtas stundās, kad ķermenis guļ, atkarībā no tās attīstības līmeņa un 

garīguma, atdalās no ķermeņa un parādās tālēs, pat garīgās pasaulēs, kuras jūsu prāts pat nespēj 

iedomāties. 

78 Šie atklājumi nevienu nepārsteidz. Saprotiet, ka jūs šobrīd tuvojaties laiku pilnībai. 

79 Jums ir jāsaprot, ka laiki, kad cilvēki un tautas meklēja Manu balsi, Manu uzrunu un Manus 

vēstījumus mežonīgās vētrās un visās dabas parādībās, ir pagājuši un ka tagad jūs varat garīgi sazināties ar 

Mani un saņemt Manus dievišķos vēstījumus caur gara spējām, nevis caur ķermeņa maņām. 

80 Es jums saku, ka dabas spēki turpina satricināt cilvēci, modināt cilvēkus, mocīt viņus, pārbaudīt, 

modināt un attīrīt. Bet tas notiek jūsu piezemētības dēļ, jo jūs uztverat tikai to, ko uztverat ar savām miesas 

maņām. Bet, kad uz Zemes notiks garīgums, kad cilvēki būs attīstījuši savas garīgās spējas un būs jūtīgi 

pret to, kas ir ārpus materiālā, tad jūs varēsiet redzēt, kā daba ar visām tās stihijām nomierināsies, kļūs 

pilnīgi harmoniska un vairs netraucēs tam, kas ir jūsu morāles un garīguma jautājums. 

81 Materiālās dabas valstības vairs nebūs Dievišķā vēstneši, jo tad cilvēki būs īstenojuši manas 

mācības un būs sasnieguši garu ar garu saikni. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 149 
1 Šeit atkal Skolotājs jums nodod savu mācību par jūsu apziņu. 

2 Mana mīlestība kļūst par gaismas vārdu starp šī laika cilvēkiem, kad pasaulei ir nepieciešama gara 

brīvība, lai tā varētu pieņemt Manu mācību, kas tai rāda ceļu uz pestīšanu. Bet es šajā laikā nenākšu kā 

cilvēks, es nāku garā pie katra no jums un aicinu visu cilvēci atzīt Trešās Ēras garīgās mācības diženumu. 

Mana griba ir apgaismot šī laikmeta cilvēku prātus ar Manu mācekļu tikumu. Morāle ir atstājusi cilvēku 

sirdis, ir tikai daži, kas palikuši Manā Likumā, un arī tikai daži, kas zina, kā savienoties ar savu Radītāju, 

un tas ir tāpēc, ka cilvēku vidū valda sabrukums un garīgā nezināšana. 

3 Negaidiet un nemeklējiet Mani cilvēka veidolā, jo Es atnācu otrajā laikmetā. Nemeklējiet mani 

caur cilvēku rokām darinātiem attēliem. 

4 Trešās Ēras liecība nebūs vienīgā, kas jums stāstīs par Manu mīlestību pret cilvēci, - tā būs darbi 

un vārdi no trīs laikiem, kuros Tēvs atklājās cilvēkam. 

5 Es esmu nosaucis par "iesvētītajiem" tos, kuri pirmie sāk apgūt manas mācības zināšanas. Es esmu 

atklājis viņiem iemeslu daudziem notikumiem, lai viņi varētu stiprināt savu spriedumu saprāta un 

patiesības. 

6 Es atkal nāku mācīt cilvēkus, nevis mācīties no viņiem. Otrajā laikmetā Gudrības templī Mani 

redzēja runājam ar valdniekiem un Bauslības skolotājiem, kurus Es pārsteidzu ar vārdiem, kurus cilvēks 

nevar ne izrunāt, ne saprast. Tas notika Jēzus bērnībā. 

7 Kad pienāca laiks sludināt, es devos uz Jordānu meklēt Kristītāju, kurš mani atpazina, tiklīdz 

ieraudzīja. Veids, kādā Jānis mani atpazina, un pazemība, ar kādu viņš pielūdza savu Skolotāju, ir 

garīguma, redzēšanas un pacelšanās piemērs. 

8 Šodien es esmu atgriezusies pie jums, un man nācās daudz ar jums runāt, lai pārvarētu 

materiālismu, šaubas un jūsu sirds aukstumu. 

9 Lūk, mācekļi, es jūs mācu atpazīt sava gara dāvanas, saprast sajūsmu, jo sajūsmā jūs dzirdat Gara 

balsi*, necaurredzamais kļūst caurspīdīgs un tumsa tiek apgaismota. 
* Spāņu "conciencia" burtiski nozīmē sirdsapziņa vai apziņa. Piemērotāks dažkārt šķiet "gars", kas savā kodolā 

ietver dievišķo dzirksti ar apziņu un apziņu. 

10 Šis paaugstinājuma stāvoklis nedrīkst būt tikai dažu būtņu prerogatīva; tā ir dāvana, kas ir apslēpta 

katrā garā, bet iepriekšējos laikos Es vienmēr labprāt izmantoju Sevi tiem, kas zināja, kā izmantot šo 

žēlastību. Lai sajūsma būtu pilnīga, jums vispirms jāievēro gavēņa periods, līdzīgi kā taisnajiem Pirmajos 

laikos. 

11 Pirms Jēzus sāka sludināt Labo vēsti, Viņš jums mācīja šīs mācības otrajā laikmetā, četrdesmit 

dienas aizgājis uz tuksnesi, lai pulcētos vientulībā, garīgi nogrimtu un stiprinātos Visaugstākajā. 

12 Patiesi, es jums saku, ka tajās stundās, kad Jēzus kā cilvēks saskatīja upura nāves simbolu, un Viņa 

ķermenis drebēja. Debesis atvērās, un tajās viņš ieraudzīja galu, kas viņu gaidīja. Viņš redzēja tumšu kalnu 

un tā virsotnē krustu, pie kura Viņš bija piekauts. Viņa ausis dzirdēja pūļa izsmieklu un teikumus, ko tie 

Viņam adresēja: "Ja Tu esi Dieva Dēls, tad nāc no krusta un glāb sevi." Viņš dzēra ciešanu biķeri, jo šajā 

pārbaudījumā Viņam vajadzēja parādīt jums visu savu mīlestību. Viņa misija bija parādīt jums ceļu un 

uzvarēt jūs ar dievišķajiem ieročiem - mīlestību, piedošanu un pazemību. Šie ieroči ir spēcīgāki par 

jebkuru zobenu, un to spēks ir lielāks par jūras viļņu plūdumu. Viņi ir likuši pat tādiem cilvēkiem sajust 

mīlestību, kādu viņi nekad nav izjutuši. 

13 Pēc kāda laika cilvēki bija uzvarēti ar manu patiesības, mīlestības un mierinājuma mācību. 

14 Es neprasu, lai jūs sekotu Man pa visu upurēšanas un asiņu ceļu, pa kuru Es gāju Otrajā Laikā. 

Daži no jums izpildīs vienu daļu, citi sekos Skolotājam ar citu piemēru, jo Kristus ir tikai vienreiz. 

15 Gatavojieties dzīvot pēc manis, jo jūs vēl nezināt, kura daļa jums ir tā, kas jums ir jācenšas 

atdarināt. Bet, ja arī tev, tāpat kā Jēzum, gadās sajust, ka liekuļu un neticīgo vārdi tevi sit kā skropstas uz 

atsegta ķermeņa, tad celies sajūsmā pie Tēva, kā Skolotājs tevi mācīja pie krusta, un Dieva spēks pilnībā 

balstīsies uz tavu garu, kas stiprinās tavu ķermeni. Ja jūs atvērsiet acis, jūs piedzīvosiet to pašu, ko Jēzus 

tuksnesī, kad pēc satraukuma, zelta saulei spīdot cauri klintīm un smiltīm, svaigi rasas pilieni, ko atnesa 

gaisa elpa, glāstīja Viņa pieri un remdēja Viņa mokas. 
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16 Pirms Jēzus, taisnais starp taisnajiem, kurā bija apslēpts Dievišķais Gars, darīja zināmu mīlestības 

Valstību, Viņš šādā veidā sagatavoja sevi, lai sniegtu jums vēl vienu pazemības un pilnības piemēru; un 

jūs, Trešās Ēras mācekļi, esat dzirdējuši, ka Mans Vārds jums sacīja: Nāciet pie manis un esiet labie mana 

vārda sējēji, jo pasaule ir novirzījusies no sava garīgā ceļa. 

17 Es esmu jums atgādinājis Otrā laikmeta mācības, lai jūs varētu tās apvienot ar Manām jaunajām 

mācībām un apgaismotu ar tām cilvēci, Trešā laikmeta darbinieki! 

18 Sajūtiet manu klātbūtni, kas apgaismo jūsu garu un sagatavo jūs saprast manu miera vēsti. 

19 Aizmirstiet savas ciešanas, lai jūs varētu saņemt manu vārdu un tā būtība paliktu jūsu sirdī. 

20 Es esmu sūtījis jūs uz Zemi vēl vienu reizi, lai jūs varētu turpināt savu misiju, lai jūs saprastu, ka 

jūsu garam ir jāiet pa pilnības kāpnēm un jūs sasniegsiet lielāku evolūcijas augstumu atbilstoši saviem 

nopelniem. Jums ir viens Skolotājs, viena Gaisma, kas jūs vadīs un vienmēr rādīs jums ceļu uz augstāku 

attīstību. Jūs visi varat pacelties, ja izpildīsiet savu misiju. Jau sen esat sākuši dzīves ceļu, taču esat 

attīstījušies ļoti maz. Es dodu jums pamudinājumu to darīt, kad Es jau tagad ļauju jums sajust citu pasauļu 

garīgo dzīvi šajā pasaulē, kurā jūs šodien dzīvojat. 

21 Ja uzmanīgāk ieskatīsieties visu dzīvo būtņu dzīvē, jūs redzēsiet, ka tā ir apveltīta ar daudziem 

labumiem un mīlestības pierādījumiem. Jūs atklāsiet manī vislabāko draugu, neatņemamu pavadoni un 

dievišķo ārstu. Šajā laikā, kad Es paplašinu Savu mīlošo aizsardzību pār visiem Saviem bērniem, jūs 

piedalīsieties visās šajās dāvanās, jo esat radīti pēc Mana tēla. 

22 Ilgu laiku jūs esat aizmirsuši sevi un saites, kas jūs saista ar Mani, kā arī savu būtību, kas līdzinās 

Manai, un tādēļ esat nogrimuši un apmaldījušies. Garīgajam ceļam nav gala, un Es jums to parādīšu no 

paša sākuma. Ja jūs neesat uz tās, nāciet uz tās, un es jums palīdzēšu pa to iet, lai atgūtu zaudēto laiku. 

23 Lai pasaule nepadarītu jūs vergus, veltiet daļu sava laika sava gara trenēšanai un attīstīšanai. 

24 Daudzi jūsu līdzcilvēki dzīvo lielā pamestībā. Tie ir tuvu jums, bet jūs to neesat pamanījuši. Jūs vēl 

nevarat iejusties viņu sirdīs, bet Man ir patīkami redzēt jūs praktizējošus Manu mācību, un Man ir lielāks 

prieks apcerēt tos, kuru gars dod mīlestību un mierinājumu, nekā tos, kuri tikai pievēršas Mana Vārda 

studijām un aizmirst savus pienākumus pret līdzcilvēkiem. 

25 Strādājiet, lai jums būtu miers, pilnībā pielietojiet sevi šajā laikā, lai ar darbu, paklausību un ticību 

rādītu piemēru. 

26 Es nāku pie jums, lai jūs iepazītu kā vienīgais Dievs, visu būtņu Tēvs, lai pateiktu jums, ka vēlos 

katru no jums padarīt par savu mācekli un mantinieku. Es jums došu sēklu no savas mācības, kas ir kā 

varens koks, lai jūs to izaudzētu un aiznestu uz daudzām vietām, lai cilvēce varētu baroties no tās augļiem. 

27 Es laboju jebkuru nepareizu interpretāciju par manu Vārdu vai darbiem, jo es gribu vienot jūsu 

zināšanas, lai jūs visi mani mīlētu vienādi. Sargājiet pasauli un ļaujiet savam garam nest cilvēkiem gaismu 

un mieru, un gādājiet, lai pasauli izgaismotu spožā gaisma, ko izstaro mans Gars. Gaisma ir progress, 

mīlestība ir pestīšana, miers ir cerība. Mīlestība ir sirds lieta, miers ir balstīts garā, un abi ir mūžības 

atspulgs. 

28 Es redzu, ka daži no maniem bērniem jūtas garlaikoti, klausoties Jēzus mīlošo Vārdu, un tas ir 

tāpēc, ka viņu sajūtas nav saistītas ar manu Vārdu, viņu prāti ir aizņemti ar materiālām lietām, un tāpēc 

viņu sirdis ir tukšas, kad viņi pārstāj mani klausīties. Taču Skolotājs nepārstāj tuvoties saviem bērniem, lai 

ar savām dievišķajām pamācībām liktu viņu sirdīm pukstēt straujāk. 

29 Cilvēki, kas atmodina savas spējas, lai iepazītu cilvēcisko zinātni, un ļaujiet tām snaust dievišķās 

garīgās mācības izpētē! Jūs nogurusi ejat pa ērkšķainiem ceļiem, meklējot savu cilvēcisko zināšanu mērķi. 

Bet Es izraudzīšos Savus kalpus no pazudušo vidus un liku viņu sirdīm pukstēt mīlestībā pret 

līdzcilvēkiem. 

30 Pat tad, ja cilvēki nerūpējas par savu garīgo progresu, es sargāju visus garus. Ja viņi neieklausīsies 

savas sirdsapziņas balsī, kas ir mana paša balss, viņi nepanāks vienotību ar manu Dievišķību. 

31 Šī cilvēce joprojām ir elku pielūdzēja sava materiālisma dēļ! Ārons, Ārons, Ārons, tu esi radījis 

elku Israēla acu priekšā, bet patiesi, viltus dievi kritīs zemē, nomesti no pjedestāla! Kur ir Salamana 

templis? Kur ir Svēto svētumu vieta? Ja es liktu pazust simboliem, kas bija atļauti, - kā gan es varētu 

necīnīties pret fanātiskajiem kultiem līdz iznīkšanai? Salamans uzcēla materiālu templi, lai Mani pielūgtu, 

bet pat no tā netika saglabāts ne akmens uz akmens. 
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32 Šī laika garīdznieki tērpjas karaliski, lai simboliski kalpotu Jēzus upurim, un, lai gan viņi, to darot, 

piesaka Manu Vārdu un Manu Aizstāvi, Es atklāju, ka viņu prāti ir apjukuši, viņu sirdis ir intrigu un 

kaislību vētras sakustinātas. Nav neviena, kas pasludinātu par pravieti, ka es esmu šī laika ļaužu vidū. Viņi 

piedzīvos lielas ciešanas, jo viņu vidū nav garīgās sagatavotības. Kur ir to cilvēku piepildījums, kuri Jēzus 

priekšā ir apsolījuši sekot Viņa pēdām? Kur ir manu apustuļu sekotāji? Vai ir kāds līdzīgs Jānim, kurš bija 

viens no pirmajiem, vai Pāvilam, kurš bija viens no sekotājiem? 

33 Tāpēc Skolotājs no jauna vēršas pie jums, lai atsāktu savu mācīšanu. Es jau redzu, ka jaunie 

farizeji un rakstu mācītāji naida pilni metas pret Mani. Tieši tad Es jautāšu: "Kur ir Mani mācekļi?" Bet, 

kad lepnie, maldīgie, bagātie, kas baidās zaudēt savu varu, tie, kurus apdraud Mana Patiesība, atkal Mani 

izsmies un vajās, tad izcelsies mežonīgas vētras. Bet tas nebūšu es, kas sabruks zem krusta smaguma, bet 

gan tie, kas pieprasīja upuri no Tā, kurš viņiem deva dzīvību. 

34 Šajos brīžos jūs nedzirdat cilvēka balsi, tā ir Debesu balss, kas jums pasludina gaidāmos 

notikumus, lai jūs, kas dzirdat Manus pravietojumus, būtu gatavi un nebūtu izbijušies, kad pieredzēsiet, ka 

pat dabas spēki kļūst nelīdzsvaroti, jo Es esmu universāls Spēks un Taisnīgums, un Taisnīgumā Es 

parādīšu Sevi. 

35 Es esmu nācis, lai novērstu pasaules netikumus, lai cilvēki atbrīvotos no grēcīgām paražām un 

idejām, iedvesmotos un runātu no Gara. Tad viņi Mani simboliski ieraudzīs mīlestības pilnā Jēzus veidolā, 

kurš viņiem parādīs ceļu, kas ved uz patieso gara mērķi, kur Es viņus gaidu. 

36 Jūs esat "Trešās Derības" sargātāji. Ar vislielāko degsmi saglabājiet šo mantojumu nākamajām 

paaudzēm. Parādiet manu darbu ar tam piemītošo pilnību, jo, ja jūs nāksiet pie manis, neizpildījuši savu 

misiju, jums nāksies atkal nākt miesā, un tad jūsu cīņa būs ļoti smaga. 

37 Šajā laikā, šajā cilvēka dzīves tuksnesī, ņemiet par paraugu Mozu. Patiesi Es jums saku: Jūs atkal 

esat uz kalna (Sinaja), jo tur atskanēs mana balss un sacīs jums: Saprotiet mani! Šī laika kalns ir jūsu 

pacēlums, kur jūs saņemsiet manu pavēli un dzirdēsiet manu balsi savā sirdsapziņā. Jau no turienes jūs 

varēsiet ieraudzīt Apsolīto zemi, kas ir Gara pilnībā. 

38 Dievišķie likumi nekad nepazūd, bet cilvēciskie likumi mainās atkarībā no cilvēku garīgās 

attīstības. 

39 "Tev būs Dievu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles" ir pirmais dievišķā likuma bauslis, kas 

nav mainījies un nemainīsies. Tās būtība, nozīme un mācība ir mūžīga. Bet jūs esat arī dzirdējuši, ka jums 

tika teikts: "Tev būs mīlēt savu tuvāko un ienīst savu ienaidnieku!" Taču šis pēdējais bauslis nebija 

dievišķā likuma bauslis, bet gan viens no daudzajiem cilvēciskajiem likumiem, kas atbilda tam laikam. 

40 Es nācu pie jums Jēzū un sacīju jums: "Mīliet savus ienaidniekus, svētījiet tos, kas jūs nolād, dariet 

labu tiem, kas jūs ienīst, lūdzieties par tiem, kas jūs apvaino un vajā, lai jūs tiktu atzīti par sava Debesu 

Tēva bērniem!". Tas ir garīgs likums, tāpēc tas ir mūžīgi spēkā, tas nemainīsies. Tikai cilvēks mainās, 

attīstās un pārveidojas. 

41 Ko jūs varat darīt, lai uzzinātu, kuras mācības, atklāsmes, pravietojumi un likumi jau ir beigušies 

un kuri joprojām ir spēkā? Kuras atklāsmes ir mūžīgi spēkā un kuri pravietojumi nav piepildījušies? 

Patiesi, Es jums saku: tikai sirsnīga lūgšana un auglīga dzīve var sniegt jums pietiekamu garīgumu, lai 

atklātu dievišķo būtību, ko Es jums esmu nodevis trīs reizes. 

42 Kad rakstu mācītāji un farizeji, vērojot Jēzus darbus, atklāja, ka tie neatbilst viņu darbiem, viņi 

apgalvoja, ka Viņa sludinātā mācība ir pretrunā ar Mozus bauslību. Iemesls bija tas, ka viņi sajauca 

Bauslību ar Tradīcijām. Bet es viņiem pierādīju, ka neesmu nācis pārkāpt bauslību, ko Tēvs bija atklājis 

Mozum, bet gan piepildīt to ar vārdiem un darbiem. 

43 Tā ir taisnība, ka Es atcēlu daudzas šīs tautas tradīcijas, jo jau bija pienācis laiks tās likvidēt, lai 

uzsāktu jaunu laiku ar augstākām mācībām. 

44 Ja Es jums visu būtu pateicis pirmajās atklāsmēs, tad nebūtu bijis nepieciešams, lai Skolotājs, 

Mesija, jums mācītu jaunas mācības, nedz arī Svētais Gars būtu nācis šajā laikā, lai parādītu jums garīgās 

dzīves spožumu. Tādēļ Es jums saku, lai jūs neturaties pie tā, kas jums tika atklāts pagātnē, it kā tas būtu 

pēdējais vārds Manā mācībā. Es nāku pie cilvēkiem no jauna un ilgu laiku atklāju Sevi caur viņu intelektu, 

un turklāt varu jums teikt, ka Mans pēdējais vārds vēl nav pateikts. 
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45 Manā gudrības grāmatā vienmēr meklējiet pēdējo vārdu, jaunu lappusi, kas jums atklās iepriekš 

dotā jēgu un nozīmi, lai jūs būtu Mani mācekļi patiesībā. 

46 Šodien jūs dzīvojat tālu no tiem, kas cieš vairāk nekā jūs. Bet, kad jūsu dzīvi izgaismos garīgums, 

tad jūs centīsieties dzīvot kopā ar tiem, no kuriem šodien turaties attālumā, jo uzskatāt viņus par 

pazudušiem vai arī tāpēc, ka viņi jums izraisa nepatiku. 

47 Jūs kļūsiet par gaismas, glābšanas un cerības vārda nesējiem un vērsieties pie tiem, kurus tuvinieki 

ir aizmirsuši. 

48 Nevienam nevajadzētu runāt ar bardzību, jo tā cilvēks neatpērk grēkus. Jums ir jāiemācās, ka 

nedrīkst aizvainot grēcinieku, lai sodītu viņa pārkāpumu. 

49 Es jums saku: Kad jūs ar plēsējiem runājat ar mīlestību, viņi noliec galvu. 

50 Ja tam, ar ko jūs runājat, ir kādi nopelni, pasakiet viņam to. Ja jūs atklājat viņā kādu tikumu starp 

daudziem netikumiem, runājiet ar viņu nevis par netikumiem, bet gan par tikumiem, lai mudinātu un 

mudinātu viņu uz labestību. 

51 Lai jūs vada mīlestība, lai jūs kļūtu par patiesiem Dievišķā Mierinātāja vēstnešiem. Jo jūs, kas 

neesat iekrituši nevienā bezdibenī, vienmēr ātri apsūdzat, nosodāt. Bez mazākās līdzjūtības jūs viegli 

nosodāt savu tuvāko, bet tā nav mana mācība. 

52 Ja jūs, pirms tiesājat, pārbaudītu sevi un savas kļūdas, es jums apliecinu, ka jūsu spriedums būtu 

žēlsirdīgāks. Jūs uzskatāt, ka cietumos esošie ir slikti, bet slimnīcās esošie ir nelaimīgi. Jūs turaties no tiem 

prom, neapzinoties, ka viņi ir cienīgi ieiet manas mīlestības valstībā. Jūs taču nevēlaties domāt, ka arī 

viņiem ir tiesības saņemt saules starus, kas radīta, lai dotu dzīvību un siltumu visām radībām bez 

izņēmuma. 

53 Tie, kas ir aizslēgti izpirkšanas vietās, bieži vien ir spoguļi, kuros cilvēki nevēlas sevi redzēt, jo 

viņi zina, ka attēls, ko spogulis viņiem atklāj, daudzos gadījumos būs apsūdzības attēls. 

54 Bet es jums saku: Svētīgi tie Mani darbinieki, kas spēj sajust sirdī to cilvēku sāpes, kuri dzīvo bez 

brīvības vai veselības, un kas viņus apmeklē un mierina, jo kādu dienu viņi atkal satiksies, vai nu šajā, vai 

citā dzīvē, un jūs nezināt, vai tad viņiem nebūs vairāk veselības, vairāk brīvības un vairāk gaismas nekā 

tiem, kas viņiem nesa mīlestības vēsti cietumā vai slimnīcā; tad viņi izrādīs savu pateicību un izstieps savu 

roku Tam, kas viņiem to dāvājis citā laikā. 

55 Tas brīdis, kad tu pietuvināji manu Vārdu viņu sirdīm, tas brīdis, kad tava roka glāstīja viņu pieres 

un lika viņiem domāt par mani un sajust mani, nekad netiks izdzēsts no viņu prātiem, tāpat kā viņu prātos 

netiks aizmirsts tavs vaigs un brālīgā balss, tāpēc viņi tevi atpazīs, lai kur tu būtu. 

56 Kamēr jūs šeit dzirdat manu Vārdu, jūs uz īsu brīdi aizmirsīsiet ciešanas, kas skar visus cilvēkus, 

un izdzēsīsiet no savas apziņas iznīcības, kara un nāves idejas, kas apdraud cilvēci. 

57 Vai jūs baidāties no sāpēm? - Izdzēsiet grēku, un sāpēm nebūs varas pret jums. Jūs sajutīsiet citas 

sāpes, bet tās vairs nebūs uz sevi vērstas sāpes. Tas nebūs tavs, bet tu sāksi ciest no mīlestības pret citiem. 

58 Kad gars paceļas, tas jūt līdzi savam tuvākajam, un, jo vairāk tas tuvojas un mīl mani, jo lielāka ir 

tā mīlestība pret saviem brāļiem. 

59 Šobrīd Es jūs mācu iet pa ceļu, kas jūs atbrīvos no bailēm un ciešanām, ko rada cilvēku naidīgums 

un ambiciozas vēlmes, - mācības, kuras dažkārt jums var šķist neiespējamas, bet drīz jūs tās pieņemsiet ar 

ticību, pārliecināti, ka tas ir vienīgais ceļš uz pestīšanu. 

60 Jūs vēl neesat sapratuši mana vārda nozīmi, kā arī nesaprotat savu uzdevumu. Tāpēc ir cilvēki, 

kuri, lai gan, klausoties mani, izjūt garīgu svētlaimi, izvēlas atkal aiziet, jo baidās uzņemties saistības pret 

savu Skolotāju un līdzcilvēkiem. Ir arī citi, kas man saka: "Kungs, mums nav iespējams sekot Tavām 

mācībām un priekšrakstiem, jo mēs esam nenobrieduši, cilvēciski un nemateriāli. Bet neaizmirsti mūs 

uzklausīt Tavu vārdu. Tā ir tik skaista, ka, neraugoties uz tās nepraktiskumu, tā piepilda mūsu sirdis ar 

prieku un mieru." 

61 Ak, jūs, bērniņi, kas nezināt, ko sakāt! Jūs saucat manu mācību par neīstenojamu, jūs uzskatāt, ka 

tās īstenošana ir neiespējama, neapzinoties, ka jūs to dzirdat caur nešķīstu grēcīgu cilvēku, kāds esat jūs 

visi, kam nebija neiespējami nodot cilvēkiem Dieva vēsti. 

62 Kas ir neiespējamāks par to? 
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63 Mīliet savu Tēvu, esiet žēlsirdīgi pret savu tuvāko, norobežojieties no visa, kas kaitē jūsu cilvēka 

dzīvei vai jūsu dvēselei. Tas ir tas, ko mana mācība jums māca. Kur jūs saskatāt grūtības un 

neiespējamības? 

64 Nē, mīļie ļaudis, nav neiespējami paklausīt Manam Vārdam; ne tas ir grūti, bet gan jūsu 

pilnveidošanās, atjaunošanās un garīgā pilnveidošanās, jo jums trūkst cildenu jūtu un augstu centienu. Bet, 

tā kā Es zinu, ka visām jūsu šaubām, nezināšanai un neizlēmībai ir jāizzūd, Es turpināšu jūs mācīt, jo Man 

nav nekā neiespējama. Es varu pārvērst akmeņus mūžīgās dzīvības maizē, un es varu padarīt kristāldzidru 

ūdeni, kas izplūst no klintīm. 

65 Izprotiet manu vārdu būtību, un jums vairs nebūs jāmeklē patiesība. Šī vēstījuma kodolā jūs 

atklāsiet gaismas bagātību, kas nepieciešama jūsu garam. 

66 Apgūstiet manu vārdu, lai jūs varētu baroties ar tā garīgo saturu, lai jūs varētu atrast manu 

klātbūtni un sajust manu dievišķo glāstu. Pētot esiet uzmanīgi, lai neuzķertos uz burta un mēģinātu 

interpretēt visu, ko atrodat, kas ir simbolisks un līdzīgs. Meklējiet vienkāršību un garīgumu savos 

pētījumos, novērojumos un studijās, un vienmēr atcerieties, ka rīt jums šī vēsts jādalās ar saviem 

līdzcilvēkiem, kuriem tā jānodod jau sagatavotā formā, lai viņi to ātrāk saprastu. 

67 Laika gaitā likvidējiet katru simbolu un katru zemes tēlu, bet saglabājiet to nozīmi. 

68 Saprotiet izteicienu niecīgo vērtību, ja salīdzināt tos ar mūžīgo garīgo būtību. Arī jums vajadzētu 

censties pamazām iedziļināties šajā gudrībā, lai manas mācības praktizēšana jums nešķistu neiespējama. 

69 Apvienojieties, mīļie mācekļi, jo jūsu cīņas laiks ir pienācis un katram no jums būs īss, ņemot vērā 

jūsu zemes dzīves īsumu. 

70 Steidzieties, jums ir daudz darāmā. Nedomājiet, ka jums kaut kā pietrūkst, lai būtu Mani mācekļi 

šajā darbā. 

71 Otrajā laikmetā Es arī izvēlējos savus apustuļus. Viņi nebija zinātnieki, viņi nebija cilvēciskās 

gudrības spožie starmeši. Viņi bija vienkārši jūras zvejnieki, bet es viņus padarīju par sējējiem un gara 

zvejniekiem. 

72 Es vēlos arī jūs padarīt par garīgiem zvejniekiem, lai jūs varētu nest manu mīlestības vēsti visām 

sirdīm, kas pazudušas milzīgajā kaislību un materiālisma jūrā, kurā dzīvo cilvēce, un no turienes, no šīs 

jūras, jūs izvilksiet un glābsiet ikvienu, ko jūs aicināsiet manā vārdā. 

73 Tad mana cerības vēsts sasniegs brālības slepkavas, cilvēku slepkavas, lepno, pasaulīgo, nejūtīgo 

pret citu cilvēku sāpēm un postu, un mans vārds piepildīsies uz visiem. 

74 Vispirms, kamēr jūs vēl gatavojaties, lūdzieties par tautām un cilvēkiem, lūdzieties par visiem, jo 

cilvēce staigā pa ērkšķiem un dadžiem, tiem pašiem, kurus viņi iepriekš izkaisīja, lai citi uz tiem staigātu. 

Cilvēki paši ir sagatavojuši savu bojāeju, un pēc tam viņi ir spiesti lūgt žēlastību, ko viņi nekad nav 

izjutuši pret kādu no saviem tuvākajiem. 

75 Bet ir nepieciešams glābt, piedot un izpirkt, jo katrā cilvēkā mājo gars, kuram jānonāk līdz man. 

76 Jūs esat pirmie augļi no tautas, kam jābūt cilvēces garīgajai bākai. Jaunais Izraēls, kas, reiz 

atbrīvojies no verdzības, tieksies pēc visaugstākā ideāla, kas eksistē garā, proti, dzīvot Dieva, sava Kunga 

paspārnē. 

77 Jūs vēl esat tālu no tā, lai ar savu piemēru apgaismotu savu līdzcilvēku ceļu. Bet mana balss, kas 

skan jūsu sirdsapziņā, mudina jūs iet uz priekšu, nepadoties, neatlaidīgi turpināt cīņu, jo tikai tā šī tauta 

ierakstīs savu vēsturi cilvēku sirdīs. 

78 Izmēģinājumi, kas ik dienas notiek tavā dzīvē, ir kalts, uz kura tavs gars kļūst elastīgs, kurā tev 

jāpierāda tava tikumība un jāstiprina tava ticība. 

79 Bez pārbaudījumiem nav nopelnu, un bez nopelniem nav arī atalgojuma. 

80 Pārdomājiet, kādiem pārbaudījumiem Izraēla izgāja cauri pirmajās dienās. Pārdomājiet tās 

rūgtumu, ciešanas un grūtības, un jūs sapratīsiet, kāpēc tai tika dota iespēja ierasties Apsolītajā zemē, kur 

šī tauta daudzus gadsimtus baudīja mieru, veselīgu dzīvesprieku un sadraudzību ar savu Kungu. 

81 Šīs tautas laime zemē, kas viņiem tika piešķirta kā atlīdzība par viņu ticību un neatlaidību, nebija 

mūžīga, jo pasaulē nekas nav mūžīgs. Bet Es jums patiesi saku, ka jaunā Apsolītā zeme, kas ir jūsu gara 

pacelšanās mērķis, noteikti būs mūžīga. Tas noteikti sniegs jums patvērumu uz visiem laikiem un ļaus 
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sajust bezgalīgo svētlaimi, kad varēsiet baudīt, piedzīvot, izjust un iepazīt garīgo dzīvi visā tās pilnībā un 

svētlaimē. 

82 Es svētīju katru no šīm mājām, kur jūs pulcējaties, lai lūgtos un saņemtu Mana Vārda maizi, tāpat 

kā Es svētīju jūsu mājas. Patiesi es jums saku: neviena no šīm tikšanās vietām nav nozīmīgāka par jūsu 

mājām. 

83 Ja jūs ieejat šeit savākts un godbijīgs, zinot, ka šī vieta ir domāta tam, lai vienotu jūs lūgšanā un 

veidotu garīgo templi, tad es jums saku, ka jūsu mājas ir vēl viens templis. Jo, tāpat kā Gars rada savu 

svētnīcu lūgšanā, Dieva Vārdā, iekšējā kontemplācijā un Bauslības praktizēšanā, tā arī cilvēks atrod citu 

Dieva kalpošanu savās mājās, kur viņš atrod glāstus, siltumu, piemērus, mācības un padomus. Taču 

nejauciet māju ar materiālo māju. Pēdējie var pazust un pakļaut jūs laikapstākļu ietekmei, un tomēr jūsu 

mājas netiks izpostītas, kamēr starp jums būs mīlestība, cieņa, paklausība un visi tie tikumi, kam arvien 

vairāk un vairāk jābūt raksturīgiem cilvēku ģimenei. 

84 Arī šīs pulcēšanās vietas nevar pārstāvēt patieso templi, jo, ja tu to nesi savā dvēselē, tu to vari 

satikt gan šeit, gan savās mājās, gan pilsētā, gan laukos, gan zem koka, gan kalnos, gan jūras krastā, gan 

tuksnesī. 

85 Gara templis ir visur, tāpēc jums tikai jāspēj to atrast. 

86 Pagaidām turpiniet pulcēties šajos kopienas centros. Dariet to tik ilgi, kamēr jums tas būs 

nepieciešams, jo Mana mīlestība, Mana žēlastība un žēlastības dāvanas tiks izlietas jūsu sapulcēs, kur 

saskaņā ar Manu gribu būs jūtama Mana klātbūtne, kur Es liku dvēselēm atdzimt gaismā un slimajiem 

piedzīvot dziedināšanas brīnumu, klausoties Manus vārdus. 

87 Mana Tēva Sirds vienmēr ir gatava dot jums to, ko jūs lūdzat, ko jums vajag. Tomēr jūsu Tēvs 

nedrīkst visu darīt viens pats. Jūs dzīvojat laikā, kad Skolotāja mīlestībai ir jāatskan mācekļu sirdīs, lai 

brīnums kļūtu par realitāti. 

88 Nenogurstoši atkārtojiet manu vārdu. Tā kā neredzams kalts, tā nogludinās jūsu rakstura asās 

šķautnes, līdz jūs būsiet gatavi risināt pat visgrūtākās līdzcilvēku problēmas. Tajās jūs atradīsiet ciešanas, 

piespiedu gandarīšanas un gandarīšanas spaidus, kuru cēloņi var būt ļoti atšķirīgi. Dažām no tām nebūs 

īpaši sarežģīta izcelsme, bet būs arī tādas, kuras jūs varēsiet noskaidrot tikai ar intuīciju, atklāsmi un 

garīgām vīzijām, lai atbrīvotu savus līdzcilvēkus no smagas nastas. Šīs garīgās dāvanas paveiks šo 

brīnumu tikai tad, ja tas, kurš tās izmanto, ir iedvesmots līdzjūtības pret savu tuvāko. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 150 
1 Jūs nākat ar ilgām pēc Gaistošā Gara, jo savās bēdās neesat atraduši atvieglojumu. Jūs esat vērsies 

pie ārstu un juristu durvīm, jūs esat vērsies pie to cilvēku sirdīm, kuri jūs mīl, bet jūs neesat spējis atgūt 

dvēseles mieru. Jūs esat pārliecinājuši sevi, ka dziedinošo balzāmu un gaismu, pēc kuras ilgojaties, varat 

atrast tikai no Avota, no kura nāk viss labais. Jūs visi meklējat patieso ceļu, jums ir nepieciešams garīgs 

uzturs, uzmundrinājuma un cerības vārds, kas jūs uzmundrinātu; un, ciktāl jūs iegūstat to, ko meklējat, jūs 

atgādināt man par savām raizēm, bailēm no dievišķās tiesas un ilgām pēc miera ar savu sirdsapziņu. 

2 Jūs esat Manā klātbūtnē, lai gan jūtaties tālu no Manis. Jūs neesat vieni savās sāpēs, Es esmu ar 

jums, un, ja jūs sevi saucat par nesapraušiem, Es jums saku, ka Es, Tēvs, zinu visu, kas notiek jūsos, un Es 

jums došu risinājumu, ko jūs meklējat, mieru, kura jums trūkst, un palīdzību, lai sasniegtu savu pacēlumu. 

3 Kad jūs pirmo reizi noskaņojāties uzklausīt Manu Vārdu, jums tas jums patika un šķita skaļāks 

savā būtībā. Jūs atzināt, ka Es jums to sūtīju, jums tikai bija šaubas par veidu, kādā Es sevi nododu 

cilvēkiem. Bet, ja jūs to izpētīsiet, jūs sapratīsiet, ka Es neesmu kļūdījies un ka cilvēks, tā kā viņš ir Mans 

bērns, ir piemērots, lai kalpotu Man kā instruments, kas izpilda Manus padomus, kalpojot saviem 

līdzcilvēkiem. 

4 Es aicinu vīriešus, sievietes un bērnus, lai tie kļūtu par Maniem mācekļiem, bet, kamēr vieni tic, 

citi šaubās un netic. Tas ir tāpēc, ka viņi ir tik ļoti maldināti, ka šodien, kad Es runāju ar cilvēci, par Savas 

mācības pārraidītājiem izmantojot neizglītotu, vienkāršu un pazemīgu cilvēku saprašanas orgānus, Mana 

manifestācija viņiem šķiet kaut kas dīvains. Ziniet, ka Mans Vārds ir nemainīgs savā patiesībā un ka to, ko 

Es jums teicu Pirmajā Laikmetā, Es apstiprināju Otrajā Laikmetā un vēlreiz apstiprināju Trešajā Laikmetā. 

5 Jūs visi, kas šādā veidā dzirdat Manu Vārdu, esat sagatavoti sajust un saprast šo Mana Gara 

izpausmi, un jūs tikai gaidījāt brīdi, kad Es jūs aicināšu būt šo izpausmju lieciniekiem. Es nevienu neesmu 

pārliecinājis; vēl pirms jūs nācāt miesā, Es jums teicu, ka jūs būsiet klāt šajos notikumos un ka jūs būsiet 

to izredzēto būtņu vidū, kas nesīs Labo vēsti pasaulei. 

6 Šī laika bērni ļāva man ieraudzīt viņu bīstamo ceļu. Viņi man stāsta, ka vide, kurā viņi elpo, nav 

pati labvēlīgākā garīgajai attīstībai, un lūdz man gaismu saviem vecākiem un skolotājiem. Jau agrā bērnībā 

sākas cīņa starp garu un ķermeni*, kurā reizēm uzvar labestība un saprāts, bet reizēm - miesa. 
* Skatīt zemsvītras piezīmi zem 149, 9 

7 Nesakiet Man, ka jūs esat vāji, jo jūs sevī nesat Mana Gara gaismu, un Es esmu apveltījis jūs ar 

tikumu un enerģiju, lai jūs varētu pildīt savus pienākumus. Centieties un izmantojiet savu spēku. 

8 Es esmu nācis pie visiem saviem bērniem, lai meklētu viņu garu, jo tas pieder man. Bet ne visi no 

viņiem vēlas man sekot, lielākā daļa lūdz man vēl kādu laiku un saka, ka šobrīd nevar nākt ar mani. Bet Es 

esmu devis katram garam nepieciešamo laiku, lai tas varētu izpildīt savu pienākumu. 

9 Jūs šajā laikā esat daudz cietuši un ilgojaties pēc labākas dzīves, bet Tēvs jums saka: Strādājiet pie 

sava miera, un jūs jau atradīsiet mieru šajā pasaulē vai garīgajā pasaulē. Šī zeme, kurā tu dzīvo, ir 

izpirkšanas, cīņas un pilnības vieta. 

10 Ja jūs vēlaties atcerēties Jēzus dzīvi Otrajā Laikā, jūs redzēsiet, ka tā ir pilna ciešanu, bez 

mierinājuma un prieka. Viņš ir piemērs, paraugs, kas stāv jūsu gara priekšā, lai jūs varētu dzīvot pēc Viņa. 

Bet ikviens, kas nāk pie manis, atradīs atvieglojumu, jo es esmu neizsmeļams avots, kas plūst straumēm. 

Izmantojiet to lauku laistīšanai. Lauki ir sagatavoti tā, lai cilvēki tos varētu apstrādāt bez kavēšanās. 

Augsne gaida, kad to aizņems nezāles vai kaitīgie garšaugi. Ej un apstrādā to, un, kad redzēsi, ka kvieši ir 

nogatavojušies, pļauj tos kopā ar nezālēm, un tikai vēlāk atdali vienu no otras. Tādēļ es jums vienmēr 

saku: "Uzmanieties un lūdzieties, jo, ja jūs būsiet nolaidīgi, nezāles augs ātrāk par jūsu sēklām, un to augļi 

ražas dienā tās atsvērs. Rūpējieties, lai jūsu lauki kļūtu zeltīti, lai jūs varētu ievest savus kviešus manās 

klētiņās un raža būtu bagātīga. 

11 Cilvēce alkst mana vārda, manas patiesības. Cilvēki pieprasa un ilgojas pēc gaismas savam prātam, 

viņi prasa taisnīgumu un gaida mierinājumu. Šis ir izšķirošs laiks. Patiesi es jums saku: daudzas idejas, 

teorijas un pat dogmas, kuras gadsimtiem ilgi tika uzskatītas par patiesībām, kritīs zemē un tiks noraidītas 

kā nepatiesas. Fanātismu un elkdievību apkaros un izskaudīs tie, kas visvairāk bija to pārņemti un saistīti. 

Dieva mācības tiks saprastas, to gaisma, saturs un būtība tiks saprasta un izjusta. 
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12 Kad zinātnieku prātos pēc pārbaudījumu perioda, kurā viņi piedzīvos ļoti lielu apjukumu, tas kļūs 

gaišs un viņi sadzirdēs savas sirdsapziņas balsi, viņi atklās to, par ko nekad nav sapņojuši. 

13 Atkal es jums saku: Skaties! Jo ticību un doktrīnu, reliģiju un zinātņu konflikta laikā daudzi cilvēki 

domās, ka zināšanas, ko viņiem ir devušas viņu grāmatas, būs ierocis, ar kuru viņi varēs sakaut manus 

jaunos mācekļus, zinot, ka jums līdzi nav grāmatu. - Kad Jēzus sludināja ļaudīm, Viņš tiem nerunāja par 

mācībām, ko bija mācījies no grāmatām. Tomēr viņš mācīja gudrības pilns, un to viņš apliecināja jau 

bērnībā, kad parādījās likuma skolotāju pulkā, mulsinot un nomācot viņus ar saviem jautājumiem un 

atstājot viņus aizkustinātus ar savām atbildēm. Jēzus zināšanu avots bija dievišķais gars, kas Viņam visu 

atklāja. 

14 Ja kāds no jums iztukšotu savu prātu, atbrīvotu savu sirdi no sliktām jūtām un zemām kaislībām un 

paceltu savu garu uz Tēvu, lai nodotos Viņam mīlestībā un kalpošanā savam tuvākajam, viņš kļūtu par tīru 

avotu, kuru Skolotājs piepildītu ar savu iedvesmu. Šis cilvēks būtu kā tīrs trauks uz mana galda, pārpildīts 

ar dzīvības vīnu, lai tie, kas slīgst, varētu remdēt savas slāpes caur viņu. Tas, kurš šādi sevi aprīko, 

pārliecinās to, kam viņš runā, viņš mierinās ar saviem vārdiem, viņš apklusinās tukšgalvjus, viņš darīs 

pārsteidzošus darbus, kurus pasaule sauc par brīnumiem, bet kuri nav nekas vairāk kā dāsna gara 

mīlestības un ticības dabiskas sekas. 

15 Ja jums jautā: "Kāpēc, lai gan Dievs ir tik liels, Viņš izmantoja nenozīmīgu cilvēku, lai atklātu 

Savu gudrību?", jums vajadzētu atbildēt: "Dieva mīlestībai uz saviem bērniem nav robežu, tāpēc Viņš 

izmantoja viņus, lai paveiktu šo brīnumu." 

16 Tā kā Es esmu varens, mūžīgs, bezgalīgs un vienlaikus visu radīto lietu Tēvs, Es varu izmantot 

visas Savas radības Saviem dievišķajiem mērķiem. Savā Tēvišķajā mīlestībā Es neraizējos par jūsu 

nenobriedumu, par jūsu grēku, un Es vēršos pie jums jūsu pazemības dēļ. Ja jūs uzskatāt, ka jūsu 

cilvēciskais veidols ir pārāk nenozīmīgs, lai Dievs ar jums nodarbotos, tad kurš tad jums to ir devis, ja ne 

Es? Turklāt, vai es nebiju tāds pats kā jūs, kad kļuvu par cilvēku? 

17 Balss skaņa, kas sasniedz jūsu ausis, ir balss, kas ir tā ķermeņa skaņa, kas padara mani dzirdamu 

kā balss nesēju īsajos manas manifestācijas brīžos. Vārds, kas sasniedz jūsu prātu un sirdi, ir cilvēcīgs, bet 

šī vārda nozīme ir dievišķa, un tāpēc tas apgaismo un stiprina garu. 

18 Ja Es būtu nācis cilvēka veidolā, lai atkārtotu Savas Otrā Laika mācības, jūsu gars nebūtu attīstījies 

un cilvēce nebūtu Mani iepazinusi. Bet Es, visas pilnības Skolotājs, vedu jūs soli pa solim arvien augstāk 

kalnā, katru reizi sniedzot jums jaunas mācības. 

19 Cilvēka acīm Dievs un pat viņa paša gars ir neredzams, jo Viņam nav ne formas, ne robežu. Tāpēc 

daudzi šaubās, kad redz jūs paceltus lūgšanā un mani dzird, jo nezina, ka dievišķo un garīgo, lai gan 

cilvēka acīm neredzamu, sajūt gars un arī sirds. 

20 Kas patiesi tic Man, tas pazīst Manu balsi, kad vien Es uz viņu runāju. Es esmu kā gans, kuram 

avis seko un kuru tās vienmēr atpazīst pēc balss. Tāpēc jūs esat atpazinuši sava Kunga balsi šajā laikā, kad 

Es runāju ar jums caur cilvēka intelekta orgānu. Jūs neesat aizrāvies ar balss nesēja trūkumu vērtēšanu, 

nedz arī jūs esat apvainojies par kļūdām, ko viņa izglītības trūkums liek viņam pieļaut. Jūs esat sapratuši, 

ka Es esmu tas, kas ar jums runā. Kad jūs dzirdējāt Manu balsi, jūs to uzreiz atpazināt un sacījāt: Tas ir 

Viņš! 

21 Manu klātbūtni vienmēr ir atklājuši pazemīgie un nabadzīgie, jo viņu prāti nav aizņemti ar 

cilvēciskām teorijām, kas aizēno skaidru spriedumu. 

22 Arī Otrajā Laikā notika tā, ka, lai gan Mesijas atnākšana tika pasludināta, tikai vienkārša prāta, 

pazemīga gara un skaidra intelekta cilvēki emocionāli atpazina Mesiju, kad Viņš nāca. 

23 Teologu rokās bija praviešu grāmata, un viņi katru dienu atkārtoja vārdus, kas vēstīja par Mesijas 

atnākšanas zīmēm, laiku un veidu; un tomēr - viņi Mani redzēja un neatpazina, viņi Mani klausījās un 

noliedza, ka Es esmu apsolītais Glābējs. Viņi redzēja Manus darbus, un vienīgais, ko viņi darīja, bija 

sašutums par tiem, lai gan patiesībā tie visi bija pravietoti. 

24 Kad pienāca diena, kad pūļi, kūdīti to, kas jutās satraukti Jēzus klātbūtnes dēļ, Viņu ievainoja un 

sita, un šo sitienu rezultātā redzēja, ka Viņš asiņo kā parasts mirstīgais un vēlāk cīnās ar nāvi un mirst kā 

jebkurš cits cilvēks, farizeji, tautas priekšnieki un priesteri ar gandarījumu sauca: "Redziet to, kas sevi sauc 

par Dieva Dēlu, kas sevi uzskatīja par ķēniņu un pretendēja uz Mesijas vārdu!" 



U 150 

54 

25 Tieši viņu dēļ, vairāk nekā citu, Jēzus lūdza savu Tēvu piedot tiem, kuri, lai gan zināja Rakstus, 

tagad noliedza Viņu un izlikās ļaužu pūlī par izdomātāju. Tie bija tie, kas, par spīti tam, ka viņi sevi 

uzskatīja par bauslības skolotājiem, patiesībā nezināja, ko viņi dara, notiesājot Jēzu, kamēr pūlī bija sirdis, 

ko plosa sāpes par netaisnību, kuras liecinieki viņi bija, un sejas, kas bija pārpildītas ar asarām par taisnā 

upurēto nāvi. Tie bija vienkārša prāta, pazemīga un dāsna gara vīrieši un sievietes, kuri zināja, kas ir bijuši 

kopā ar cilvēkiem pasaulē, un saprata, ko viņi zaudēja, kad Skolotājs aizgāja mūžībā. 

26 Cilvēki, pat šajā laikā komunikācijas forma, kādā jūs esat saņēmuši Manu Vārdu, tiks slikti 

novērtēta, un arī mācības un atklāsmes, ko Es jums esmu devis, noraidīs tie, kas apgalvo, ka zina, kā 

notiks Mana atgriešanās. Tie nopietni neizpētīs Manu Vārdu, nemeklēs tā būtību, neņems vērā brīnumus 

un zīmes, ko Es jums esmu devis par Savu atnākšanu un Savu patiesību, bet kā iemeslu, lai Mani noliegtu, 

viņi minēs nepilnīgos darbus, ko viņi atklāj šajā kopienā, viņu zaimošanu un nepaklausību. Tad viņi 

celsies un sacīs: "Vai tas, kas jums teica, ka pēc 1950. gada Viņš jums neparādīsies, ir domāts par Kristus 

Garu? Vai Viņš var teikt, ka "šodien" šī manifestācija beigsies, bet "rīt" paziņot pretējo?" Jo jau tagad Es 

jums saku, ka daudzi apgalvos, ka Es turpināšu izpausties tādā pašā veidā, kad beigsies 1950. gads. Ak, 

mīļotā tauta, vai jūs būsiet iemesls tam, ka rīt pasaule jūs izsmies un noliegs visu, ko Es jums esmu sacījis? 

27 Redziet, kā Es jūs sagatavoju, lai tad, kad pienāks Manas aiziešanas laiks, jūs neļautu tumsai 

iespiesties jūsu sirdīs. Bet Es jums saku, ka tie, kas patiesi sajutīs un sapratīs Manu Vārdu, turēsies prom 

no apjukuma ceļiem, lai meklētu Mani vientulībā, no gara uz garu. Tie savā sirdī dzirdēs neaizmirstamo un 

pazīstamo sava Skolotāja balsi, kurš viņiem saka: "Svētīgi jūs, kas līsit asaras, redzot Mana Darba 

zaimošanu, jo jūs saprotat, ka tas ir iemesls, kādēļ daudzi to nepazīst un citi izsmej un noliedz." 

28 Uzmanieties un lūdzieties, mācekļi, lai jūs turpinātu atpazīt Manu balsi starp visiem maldiem, ko 

pasaule jums nes, un lai jūs redzētu sevi vadītus un sargātus ar mīlestību līdz ceļa galam, kur Tēva mājas 

atvērsies kā bezgalīgi liela aitu kūts, lai mūžīgi patvertu tos, kurus Viņš radījis ar mīlestību un sūtījis, lai 

viņu nopelni uz zemes padarītu viņus pilnīgas Mājas cienīgus. 

29 Ikreiz, kad Es jums saku, ka Kristus ir tas, kas runā uz jums, vienmēr atradīsies kāds, kurš tos, kas 

nodod Manu Vārdu, uzskatīs par zaimotājiem. Taču šāds veids, kā viņi tiesā un tiek tiesāti, nav 

pārsteidzošs, ņemot vērā to, ka viņu nejūtīgums pret garīgo neļauj viņiem sajust mani caur manas mācības 

būtību. 

30 Kādā reizē Es sacīju farizejiem: "Tēvs un Es esam viens", un arī viņi Mani nosauca par zaimotāju, 

un, aizbildinoties ar Svētajiem Rakstiem, centās pierādīt, ka viss, ko Es teicu, ir nepatiess. 

31 Šodien es jums saku, ka tas, kas neatver sava gara acis, neredz dievišķo gaismu, jo neviens nav 

ticis pārbaudīts kā Jēzus. 

32 Cilvēki mani pratināja, lika man lamatas, centās mani samulsināt ar saviem kaprīzajiem 

jautājumiem, pārmeta mani, lai pārbaudītu manu apdomību; un, tā kā, neraugoties uz pūlēm, viņi neatrada 

veidu, kā mani iznīcināt, viņi mani apsūdzēja, apmeloja un tiesāja, lai redzētu, kā šajā gadījumā rīkojās tas, 

kurš sevi dēvēja par Dieva Dēlu. Bet, neapmierināti ar to visu, viņi vēlējās redzēt, vai mana miesa asiņos, 

vai tā sastāv no miesas un kauliem, un, kad Jēzus krusta ceļā sabruka un asiņoja, viņi uzbāza ausis, gaidot 

dzirdēt manas sūdzības. 

33 Kad es teicu, ka Tēvs un es esam viens, gars runāja. Bet, kad ķermenis asiņoja, tā bija cilvēka daļa, 

kas izteica sūdzību, jo tā bija dzīva miesa. 

34 Pasaule pieprasīja, lai Es tai parādītu Savu patiesību, un Es tai parādīju patiesību, bet ar redzīgām 

acīm tā neredzēja. Manam vārdam un darbiem vajadzēja būt pietiekamiem, lai pierādītu dievišķo spēku 

tam, kas tos bija paveicis. Tomēr viņi šo spēku nemērīja. Taču mana kā cilvēka nāve nebija šo 

pārbaudījumu beigas. Es biju kopā ar saviem mācekļiem garīgā formā. Pat viņu vidū bija viens, kas mani 

pārbaudīja un neticēja sava Kunga augšāmcelšanai, līdz pārliecinājās par to, iebāžot pirkstus brūcē pie 

viņa sāniem. 

35 Vēlāk, kad Jēzus vārda sēkla izplatījās no provinces uz provinci un no tautas uz tautu, visur 

parādījās neticīgie, apšaubītāji, materiālisti un pakļāva manu mācību, manus vārdus un darbus savam 

saprātīgumam. Taču cilvēki neaprobežojās ar to, ka sprieda par manu patiesību tikai pēc maniem darbiem 

un mācībām, bet centās izpētīt manu cilvēcisko dabu, manu karjeru, manu piedzimšanu, bērnību un visus 

manus soļus, ko esmu spēris uz zemes. - Marija, svēta un šķīsta sieviete, kuru Dievs izvēlējās, lai dāvātu 
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pasaulei dzīvības augli, neizvairījās no šīs izmeklēšanas. Arī viņa piedzīvoja cilvēku izsmieklu, 

nosodījumu un pārbaudījumus. Viņiem nepietika ar to, ka pravietis Jesaja jau agrāk bija pasludinājis viņu 

par jaunavu un šķīstu. Un pat šodien cilvēki baznīcās un sektās joprojām diskutē un spriež par viņu. 

36 Es jums saku: kamēr cilvēce neatteiksies no sava materiālisma, tā nespēs skatīties patiesībai acīs, 

kad tā spriedīs par to. 

37 Es piedodu gan vienam, gan otram, bet Es jums iesaku pārstāt izmantot Manus vārdus, lai viens 

otru maldinātu, ievainotu vai nogalinātu, jo jūsu spriedums būs liels. 

38 Ja jūs saasināsiet savus strīdus un galu galā ienīstat viens otru savu atšķirīgo uzskatu dēļ, kad jūs 

apvienosieties patiesībā, kas ir viena? 

39 Nebaidieties no Manis, baidieties paši no sevis, saka jums Skolotājs. Vai Es no krusta nosodīju tos, 

kas Mani upurēja? Vai Marija pārmeta un apsūdzēja šajā bezgalīgi skumjā stundā? - Nē, mana tauta. 

40 Arī es jūs tagad netiesāju. Patiesi es jums saku: katrs pats sev spriedumu taisa un pats sev 

spriedumu pasludina. Es vēlos jūs atbrīvot no sāpēm, no grēku izpirkšanas, no rūgtā kausa, un tādēļ Es 

lūdzu jūs attīrīt savas sirdis no netīrām jūtām un sākt mīlēt cits citu, jo tas ir ceļš, kas var jūs aizvest uz 

gaismu, uz mieru un patiesību. 

41 Ja jūs joprojām domājat, ka jūsu ciešanas ir jūsu pirmo vecāku vaina, tad jūs kļūdaini izprotat savu 

Dievu savos spriedumos. 

42 Dievišķā līdzībā Es iedvesmoju pirmos cilvēkus, lai tie iegūtu pirmās zināšanas par savu likteni, 

bet Manu atklāsmju jēga tika nepareizi interpretēta. Kad viņi jums runāja par dzīvības koku, par labā un 

ļaunā atziņu, no kura cilvēks ēda, viņi tikai gribēja, lai jūs saprastu, ka tad, kad cilvēkam bija pietiekamas 

zināšanas, lai atšķirtu labo no ļaunā, un viņš kļuva atbildīgs par saviem darbiem, tad viņš sāka pļaut savu 

darbu augļus. 

43 Daudzi cilvēki domāja, ka visas šīs pasaules asaras ir radušās pirmo zemes iedzīvotāju grēka dēļ. 

Nespēdami izskaidrot līdzību, viņi galu galā teica, ka Kristus nāca, lai ar savām asinīm nomazgātu visus 

traipus. Ja šis apgalvojums būtu pareizs - kāpēc cilvēki turpina grēkot un ciest, lai gan šis upuris jau ir 

upurēts? 

44 Jēzus nāca uz zemes, lai mācītu cilvēkiem ceļu uz pilnību - ceļu, ko Viņš parādīja ar savu dzīvi, 

darbiem un vārdiem. 

45 Jūs zināt, ka Dievs sacīja cilvēkiem: "Augiet un vairojieties un piepildiet zemi!". Tas bija 

sākotnējais likums, kas jums tika dots, tauta. Vēlāk Tēvs ne tikai pavēlēja, lai cilvēki vairotos un cilvēce 

turpinātu augt, bet arī lai viņu jūtas kļūtu aizvien cēlākas un prāts netraucēti attīstītos un pilnveidotos. Bet, 

ja pirmā likuma mērķis bija cilvēces vairošana, kā jūs varat domāt, ka tas pats Tēvs varētu jūs sodīt par 

paklausību un Viņa baušļa pildīšanu? Vai ir iespējams, cilvēki, ka jūsu Dievā pastāv šāda pretruna? 

46 Redziet, kādu materiālu interpretāciju cilvēki deva līdzībai, kurā tika runāts tikai par gara atmodu 

cilvēkā. Tāpēc izprotiet manu mācību un vairs nesakiet, ka jūs maksājat parādu, ko pirmie zemes 

iedzīvotāji uzņēmušies ar savu nepaklausību Tēvam. Ir augstāks priekšstats par dievišķo taisnīgumu. 

47 Es jums esmu teicis, ka no cilvēka sirds tiks izdzēsts pat pēdējais traips, bet Es jums arī saku, ka 

katram pašam ir jānomazgā savs traips. Atcerieties, ka Es jums teicu: "Ar ko jūs mērojat, ar to arī jums 

mēra", un: "Ko jūs sējat, to arī pļaujiet". 

48 Tagad ir pienācis laiks, kad jūs varat saprast manus senus vārdus: "Augiet un vairojieties!", proti, 

ka tas jādara arī garīgi un ka jums ir jāpiepilda visums ar saviem labajiem darbiem un gaišajām domām. 

49 Es sveicu visus, kas vēlas tuvoties man, visus, kas tiecas pēc pilnības. 

50 Atpūtieties no saviem zemes darbiem, mani bērni, ieejiet savā iekšienē, kur ir templis, un 

pārdomājiet manu vārdu. 

51 Es jums esmu licis izplatīt uz zemes labestību, kas ir patiess garīgums. 

52 Vai jūtaties pārāk nekompetents un nenozīmīgs? Vai jūs uzskatāt sevi par pārāk nešķīstu, lai spētu 

uzkraut dvēselei šādu uzdevumu? Iemesls tam ir tas, ka jūs nepazīstat Manu gudrību un Manu žēlastību, 

ka jūs ar neaptumšotu prātu neievērojat mācību piemērus, ko Es jums sniedzu ik uz soļa caur dabu. 

53 Vai jūs neredzat, kā saules stari, visu izgaismojot, sasniedz pat vispiesārņotāko peļķi, iztvaicē to, 

paceļ atmosfērā, attīra un visbeidzot pārvērš to mākonī, kas pāriet pāri zemei un padara to auglīgu? 
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54 Reizēm jūs man sakāt: "Skolotāj, kā tas ir, ka Tu esi pievērsies šai cilvēcei, ja vairs nav ne 

patriarhu, ne taisno, ne cilvēku, kas varētu būt Tavi apustuļi? Vai Tu neredzi, ka mēs dzīvojam pasaulē, 

kas pilna netīrības un grēka?" Uz to Es jums atbildu, ka Mans spēks liek uzplaukt lilijām pat dubļu vidū, 

no kuriem neviens nevarētu iedomāties, ka varētu uzplaukt tik brīnišķīgas tīrības zieds. 

55 Ļaujiet Mana Vārda saulei iespīdēt jūsu būtībā, lai tā jūs šķīstītu un paceltu, un jūs steigšus dotos 

ceļā, lai jūsu līdzcilvēku sirdis padarītu auglīgas. 

56 Šajā grēka un sabrukuma pilnajā dzīvē, ko dzīvo cilvēce, lai jūsu darbu tīrība un jūsu lūgšanu 

sirsnība uzplaukst, un patiesi, es jums saku, ka jūsu garam nekādā ziņā nav jāaizdīst lilijām. 

57 Es runāšu šādā formā tikai īsu laiku - laiku, kas jums ir jāizmanto, tāpat kā lauka augi izmanto 

labvēlīgu laiku, lai augtu, ziedētu un nestu augļus. 

58 Patiesi, patiesi, patiesi Es jums saku: grēciniekos, kas nožēlo grēkus, ir vairāk mīlestības nekā 

tajos, kas vienmēr sevi uzskatījuši par labiem. Tā Es turpināšu runāt, un grēcinieki turpinās nožēlot savus 

grēkus, un pieaugs atgriezušos skaits. 

59 Grēcinieka sirds ir atvērtāka mana Vārda mīlestības pieskārienam, jo ir daudz cilvēku, kas ir 

grēkojuši, jo viņu dzīvē trūka mīlestības. Kad viņi dzirdēja mana Tēva balsi, kas viņus aicināja, piedodot, 

dziedinot viņu brūces un saprotot viņus tā, kā neviens uz zemes viņus nesaprata, viņi drīz vien sajuta 

dievišķo pieskārienu savas būtības visjutīgākajām stīgām un piedzīvoja sava Skolotāja neatlaidību pret 

viņiem. 

60 Tik daudz cilvēku iet cauri pasaulei, meklējot glābjošu vārdu vai gaismu, mierinājumu savām 

ciešanām. Viņi meklē kādu, kas būs iecietīgs pret viņiem, kas nenorādīs uz viņu kļūdām, kas runās viņiem 

par labāku dzīvi. Bet viņi neatrod Viņu pasaulē, un tad viņi noslēdzas sevī, aizveras un vairs nevienam 

nespēj uzticēt savus noslēpumus. 

61 Šīs sirdis atveras tikai ar mīlestības atslēgu, kas man pieder un ko es uzticu tieši visiem tiem, kuri 

atver savas sirdis un saka man: "Skolotāj, es gribu tev sekot." 

62 No klausītāju sirds dziļumiem atskan jautājums: "Vai Tu esi Mesija?" Bet Es jums tikai saku: 

ieklausieties Manā Vārdā, saprotiet tā nozīmi un meklējiet tā būtību. 

63 Es runāju patiesību, mācu ceļu, atklāju reinkarnāciju, kas ir likums, lai dvēsele varētu pilnveidot 

sevi un sasniegt sava likteņa mērķi. Vai jūs par to šaubāties? Patiesi es jums saku, patiesība nemainās ne 

mazākajā mērā jūsu šaubas. Tas vienmēr paliek nemainīgs. 

64 Es jums saku, nekad nenoliedziet to tikai tāpēc, ka jūs to nesaprotat. Atcerieties, ja patiesība būtu 

tikai tas, ko saprot jūsu nabaga prāts, tad nekas neeksistētu. 

65 Daži man saka: "Skolotāj, ja Tu visu zini, ja Tu zini radības vēl pirms tās ir, vai tad Tu zināji, ka 

Jūda Tevi nodos?" Ak, jūs, neveikli prātnieki, kas vēl šajos laikos uzdodat šādus jautājumus! Es, kas visu 

zinu, izvēlējos viņu tieši tāpēc, ka zināju, ka šis cilvēks nevar citādi; un bija absolūti nepieciešams 

izmantot katru manu mācekļu nepilnību, lai sniegtu mācību piemēru. 

66 Māceklis, kurš nodeva savu Skolotāju, ir simbols, atvērta grāmata, kas pastāv katra cilvēka 

apziņā*, lai jūs zinātu, kā saprast tās nozīmi un sadzirdēt tās mācības. 
* Skatīt zemsvītras piezīmi 145, 62 

67 Zini, ka katrā cilvēkā ir kāds Jūda. Jā, mācekļi, jo jūsu gadījumā ķermenis ir gara Jūda; tas ir 

ķermenis, kas pretojas spiritualizācijas gaismas spīdēšanai, kas gaida, kad gars to iegrūž materiālismā, 

zemās kaislībās. 

68 Bet tāpēc, ka jūsu ķermenis noved jūs līdz bezdibeņa malai, jums nevajadzētu to nosodīt. Nē, jo 

jums tas ir nepieciešams jūsu attīstībai un jums tas ir jāpārvar caur savu garīgumu, tāpat kā es pārvarēju 

Jūdu caur savu mīlestību. 

69 Es redzu, ka jūs šaubāties par mīlestības spēku, ka jūs šaubāties par ticības spēku, ka jūs šaubāties 

par Mana Gara izpausmi caur cilvēka saprašanas orgānu, ka jūs paši šaubāties par savām dāvanām un 

spējām, kuras jūs vēl neesat attīstījuši. Ko jūs spējat darīt ar tik daudz šaubu? Kādus brīnumus jūs varat 

piedzīvot? - Nav. 

70 Jūs esat tik stūrgalvīgi savā skepticismā un tik stipri savās šaubās, ka neļaujat garīgajai gaismai ar 

tās stariem sasniegt jūsu apziņas dziļākās zonas. Bet, ja jūs garīgi attīstīsiet sevi, ja jūs dzīvosiet saskaņā ar 
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manu mācību un manu gribu, jūs redzēsiet, ka no jūsu būtības pacelsies spējas, kuras jūs esat noliedzuši, 

un garīgās dāvanas, par kurām nekad neesat domājuši, ka jums piemīt. 

71 Tad, kad jūs būsiet garīgi izauguši un jūsu sirdīs valdīs šķīstība un maigums, jūs pieredzēsiet, ka 

visas dabas stihijas ir labvēlīgi noskaņotas pret jums un jums paklausa, jo jūsu garīgā izaugsmē jūs esat 

saskanējuši ar tām. 

72 Ja jums ir garīgums, jūs vairs neteiksiet: "Tēvs, dod man ēdienu, dod man inteliģenci, dod man 

materiālo bagātību." Vēl mazāk jūs kļūdīsieties, sacīdami Viņam: "Tēvs, ja tu man dosi, ko es tev lūdzu, es 

tev došu no tā, kas man ir, - ko tu man prasīsi." 

73 Vai jūs, mācekļi, nedomājat, ka šāds lūgšanas veids līdzinās jūsu Tēva kārdināšanai? Vai jūs 

domājat, ka Es varu jums dot vairāk un labāk, ja jūs Man kaut ko dosiet? Ja jūs Man sakāt, lai Es jums 

lūdzu to, kas jums ir, kas ar jums notiks, ja apmaiņā pret jūsu lūgumu apmierināšanu Es jums atņemšu to, 

ko jūs pasaulē mīlat visvairāk? Vai jūs izturētu šādu pārbaudi? 

74 Nē, mācekļi, ir pienācis laiks ļaut jūsu sirdsapziņai vadīt visas jūsu darbības un domas. 

75 Ļaujiet savai ticībai runāt, un debesis jums atbildēs. 

76 Dievišķais gars bija mīlestības pilns, lai gan pastāvēja viens pats. 

77 Nekas vēl nebija radīts, nekas nepastāvēja ap dievišķo būtni, un tomēr viņš mīlēja un jutās kā tēvs. 

78 Ko viņš mīlēja? Kura tēvs viņš juta sevi par tēvu? Tās bija visas būtnes un visas radības, kas radās 

no viņa un kuru spēks slēpās viņa garā. Šajā garā bija visas zinātnes, visi dabas spēki, visas būtnes, visi 

radīšanas pamati. Viņš bija mūžība un laiks. Viņā bija pagātne, tagadne un nākotne, vēl pirms pasaules un 

būtnes radās dzīvībai. 

79 Šī dievišķā iedvesma kļuva par realitāti dievišķās mīlestības bezgalīgajā spēkā, un sākās dzīve. 

80 Visums piepildījās ar būtnēm, un visās tajās izpaudās Tēva mīlestība, spēks un gudrība. 

81 Kā neizsmeļams dzīvības avots bija Tā Kunga dzemde no tā brīža, kad Viņš nolēma, ka atomiem 

jāapvienojas, lai veidotu ķermeņus un būtnes. 

82 Vispirms pastāvēja garīgā dzīve, vispirms bija garīgās būtnes un tikai pēc tam materiālā daba. 

83 Tā kā tika nolemts, ka daudzām garīgām būtnēm būs jāpieņem miesīgs veidols, lai dzīvotu 

materiālajās pasaulēs, vispirms viss tika sagatavots tā, lai Kunga bērni atrastu visu, kas viņiem būtu 

gatavs. 

84 Viņš apbēra ar svētībām ceļu, kas Viņa bērniem bija jānoiet, pārpludināja Visumu ar dzīvību un 

piepildīja ar skaistumu cilvēka ceļu, kurā Viņš ielika dievišķo dzirksti: sirdsapziņu, garu, kas radīts no 

mīlestības, no intelekta, no spēka, no gribas un no apziņas. Bet visu, kas pastāvēja, viņš ietvēra savā varā 

un parādīja tam tā likteni. 

85 Tēvs palika tur kā visa, kas eksistē, pirmsākums, un, tā kā visumam tika piedāvāts ceļš uz attīstību 

un pilnību, viņš palika gaidot visu savu bērnu atgriešanos, lai arī viņi varētu atrast Viņā savu mērķi, kas 

būtu dvēseles pilnība un mūžība. 

86 Šis ceļš, kas iepriekš noteikts katrai dabas valstībai, katrai radībai un katrai sugai, bija likums, ko 

Radītājs neizdzēšami iespieda Savos bērnos. 

87 Kopš tā laika viss tiecas un dzīvo mērķim, kura dēļ tas ir radīts; kopš tā laika viss virzās uz pilnību 

un nemitīgi griežas ap bausli, principu un likumu. 

88 Tēvs kā sējējs izmantoja dzīvības elementus, kas bija Viņā, kā augsni, un tajā ielika dzīvības sēklu, 

kas rodas no Viņa mīlestības, lai pēc tam sagaidītu dienu, kad Viņš varēs novākt tik pilnīgus augļus, kādi 

bija sēkla un iedvesma. 

89 Šī laika zinātnieki ir pārsteigti, kad atklāj, ka pasaulei ir ilgāks mūžs, nekā to tai piešķīra 

iepriekšējie zinātnieki; un, kad viņi domā, ka Zeme ir norietoša zvaigzne, kas ir tuvu izmiršanai, es viņiem 

saku, ka Zeme ir dzīvojusi tik maz, ka tā vēl ir tālu no tās attīstības pakāpes, lai spētu uzņemt žēlastības un 

garīguma paaudzes. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 151 
1 Jūs esat dzēruši no daudziem avotiem, cerot, ka jūsu slāpes pēc mīlestības tiks remdētas, un šajā 

laikā jūs esat izslāpuši vairāk nekā jebkad agrāk. Ko jūs esat darījuši ar dzīvības ūdeni, ko Es jums devu 

jau toreiz? 

2 Es sacīju Samarietes sievai: "Kas dzers no tā ūdens, ko Es dodu, tas nekad vairs nepiedzīvos 

slāpes." Bet šodien es jums saku: Ja cilvēki būtu dzēruši šo ūdeni, viņi nebūtu nesuši sev līdzi tik daudz 

nelaimes. 

3 Cilvēki nepalika pie manas mācības un labprātāk izmantoja manu vārdu, lai radītu reliģijas un 

konfesijas atbilstoši savai interpretācijai un ērtībām. Es noraidīju tradīcijas un mācīju viņiem mīlestības 

mācību, bet šodien jūs nācāt pie manis un piedāvājat man tukšus rituālus un ceremonijas, kas ne mazākajā 

mērā neveicina garu. Ja jūsu darbos nav izteikta garīguma, tajos nevar būt patiesības, un tas, kas nesatur 

patiesību, nesasniedz jūsu Tēvu. 

4 Kad šī samariete sajuta Manu acu gaismu, kas iespīdēja līdz viņas sirds dziļumiem, viņa Man 

sacīja: "Kungs, jūs, jūdi, sakāt, ka Jeruzāleme ir vieta, kur pielūgt mūsu Dievu." Tad Es viņai sacīju: 

"Patiesi Es tev saku, sieva, tuvojas laiks, kad tu vairs negodināsi Tēvu ne šinī kalnā, ne Jeruzalemē, kā to 

dari tagad. Nāk laiks, kad jūs pielūgsiet Tēvu garā un patiesībā, jo Dievs ir gars." 

5 Tā ir mana visu laiku mācība. Redziet, lai gan jums bija patiesība acu priekšā, jūs negribējāt to 

redzēt. Kā jūs varat to izdzīvot, ja to neatpazīstat? 

6 Tieši šī iemesla dēļ jūs atnācāt pie manas klātbūtnes izslāpuši. Bet, kad tu dzirdēji šo vārdu, tava 

sirds sajuta dzīvības ūdens svaigumu, un tu vairs nevēlējies attālināties no tā avota. 

7 Jūs man sacījāt: "Kungs, Tu esi mums pasludinājis, ka šim vārdam, ko Tu šodien dod caur balss 

nesējiem, būs beigas. Ko tad mums darīt, lai slāpes mūs atkal nepārņemtu?" Skolotājs jums saka: Es esmu 

atnācis, lai mācītu jums lūgties, lai atklātu jums garīgās dāvanas, kas jums piemīt un ko jūs neesat 

ievērojuši, ar kuru palīdzību jūs varat praktizēt manu likumu un man līdzināties. Tas, kam dzīvē ir 

garīgums, nevar sajust slāpes, nogurumu, izsalkumu vai bēdas. Turklāt es jums saku: Pēc 1950. gada es 

būšu jums tuvāks jūsu garīguma dēļ. 

8 Pēc tam jūs man jautājat: "Kā sasniegt garīgumu?" Un es jums saku: Jūs to sasniegsiet, lūdzoties 

no gara uz garu, rūpējoties par taisnīgumu visās savās darbībās, praktizējot aktīvu žēlsirdību pret 

līdzcilvēkiem. Kad cilvēks dzīvo šādā veidā, dvēsele kļūst brīva un vada cilvēka soļus, apgaismota ar Gara 

gaismu. Viņš vairs nejūtas vientuļš uz zemes, jo saprot, ka viņu pavada Kunga un garīgās pasaules 

klātbūtne. Ar katru soli, ko viņš sper dzīvē, viņš atklāj jaunu gaismu un gūst jaunu izpratni par sevi. Viņš 

vairs nejūtas kā izstumtais vai nožēlojamais un atsvaidzina sevi ar Tēva radītajiem brīnumiem, kurus viņš 

tagad atklāj ar iedvesmas un atklāsmes dāvanu. 

9 Es jums saku arī šajā laikā, ka tas, kas dzers no ūdens, ko Es dodu, kas ir Mans Vārds, nekad vairs 

necietīs slāpēs, tāpat kā Es jums saku, lai jūs nemeklējat kādu noteiktu vietu, kur lūgties, jo jūs Mani 

atradīsiet visur. 

10 Es esmu jūs brīdinājis par visu, kas jūsu dzīvē var izraisīt nomāktību, lai jūs savā dzīves ceļā ne 

mirkli nepadotos izmisumam. Es jums esmu paziņojis, ka pienāks laiks, kad visas reliģijas centīsies izpētīt 

šo mācību, un, ja tās būs ieinteresētas, tās to izvērtēs pēc jūsu darbiem, vārdiem un liecībām. 

11 Jūs jau zināt, ka par jums runās un cīnīsies, ka viņi cels tik daudz argumentu pret jūsu ticību, ka 

daudzi bailīgi slēpsies, citi būs demoralizēti un lielākā daļa apjukumā novērsīsies no labā ceļa. 

12 Neaizmirstiet, ka Es jums to visu jau esmu pasludinājis, bet lai es jums atgādinu, ka tie, kas pretēji 

visam paliek nelokāmi un klusībā lūdzas, nesatricinādami savu ticību un cerību, būs līdzīgi sēklai no 

līdzības, kas izglābās no vētras. Tad, kad pienāca noteiktais laiks, tā sāka dīgt, augt un vairoties, līdz 

pārklāja visus laukus, jo tā zināja, kā sagaidīt, kamēr vējš norims, lai dzīvotu un vairotos. 

13 Vai jūs nevēlaties būt šīs līdzības mazā sēkla, lai jums rīt būtu gods, ka jūsu Tēvs jūs sauc par 

"ticības bērniem", kā Es saucu Noasu? Nebaidieties, jo vētra būs ne tikai pret jums. 

Tāpat kā jūs redzējāt, ka zemes tautas un spēki gatavojas cīņai, arī dažādas reliģiskās kopienas gatavojas 

cīņai. 
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14 Ir nepieciešams, lai uz īsu brīdi debesis visiem aizvērtos un atkal atvērtos tikai tad, kad no zemes 

paceļas viens sauciens, jo tiek atzīts, ka ir tikai viens visu būtņu Tēvs. 

15 Es vēlos, lai jūs jau tagad saprastu, kāds ir uzdevums, kas jums ir jāizpilda šī konflikta vidū, - 

uzdevums, kas ietver ne tikai garīgo, bet arī materiālo jomu. 

16 Tēva taisnīgums ir pieskāries šai tautai ar savu skeptru, lai dotu tai varu pret karu, netaisnību un 

meliem. Tās iedzīvotāji ir svaidīti savās sirdīs un dvēselēs, lai turētu karu prom no viņiem. Viņi ir 

sagatavoti un šķīstīti, lai viņi būtu pacietīgi un nezaudētu drosmi ciešanu priekšā, kad pasaulē izplatīsies 

postaža un būs dzirdamas tautu iedzīvotāju vaimanas. Tad no šīs tautas pacelsies lūgšanas, tā precizēs sava 

Tēva pielūgsmes formu, vairosies mīlestības darbi, ko tā dara savā ceļā. Jo tas būs paredzētais laiks, kad 

visas zemes būs gatavas uzņemt šo mīlestības sēklu. 

17 Gatavojieties cīņai jau iepriekš, sagatavojot sevi, attīstiet savas garīgās dāvanas, piešķiriet spīdumu 

saviem ieročiem. Nevairieties no pārbaudījumiem, jo tie dod jūsu garam spēku un izturību. 

18 Attīriet savu sirdi, lai jūs ieietu šajā konfliktā tīri un sagatavoti, un tad jums nebūs no kā baidīties. 

Garīgie spēki un dabas stihijas būs visu to pusē, kuri celsies kā kareivji manā mīlestības, miera un 

taisnīguma lietā. 

19 Šajā laikmetā es meklēju cilvēku sirdis, lai parādītu viņiem pareizo ceļu. 

20 Jūs, kam vēl ir tradīcijas, atcerieties Manu Klātbūtni jūsu vidū Otrajā Laikā: jūs atceraties Jēzus 

ieiešanu Jeruzalemē, atcerieties to laiku ar mīlestību un pārdomājiet dažu šo fragmentu nozīmi, un Es jums 

saku: Šodien es neieeju svētlaimīgajā pilsētā, bet visu savu labas gribas bērnu sirdīs. Ja vēlaties Mani 

uzņemt kā viesi, sagatavojieties, un Es būšu ar jums. Es vienmēr esmu jūs mīlējis tāpat, mans Gars ir 

nemainīgs. Jūs, kas mani mīlat un ilgojaties man sekot, redziet sev priekšā debesu kāpnes, kas ved pie 

manis. Mans ceļš ir visiem zināms, jūsu gars zina, ka, lai mani sasniegtu, tam ir jāievēro visi Bauslības 

baušļi. 

21 Es vēlos, lai jūs būtu tīri garā. Es esmu gatavs iepludināt sevi ikvienā, kas gatavojas. 

22 Taisnie gari, kas dzīvo kopā ar mani, žēlojas par cilvēka sirds neizpratni, kad viņi apcer manu 

Trešās Ēras Darbu. Daži joprojām šaubās un izvirza nosacījumus, lai būtu paklausīgi, bet es turpinu savu 

cīņu no mīlestības pret jums un aicinu sirdis mīlestības un līdzjūtības kā vienkāršs svētceļnieks. 

23 Tas ir upura ceļš, bet tas ved uz kalna virsotni. Ejiet ar mani, un mēs pastaigāsimies kopā. 

Uzklausiet vārdu, kas jūs uzrunā šajā laikā. Tā ir ļoti vienkārša, bet tā aizskars to cilvēku sirds jutīgās 

stīgas, kuri ir miruši žēlastības dzīvei, un pamodinās viņus jaunai dzīvei. 

24 Otrajā laikmetā divpadsmit mācekļi bija kopā ar mani pie pēdējā vakariņa. Tagad es aicinu visu 

cilvēci piedalīties Gara maizes baudīšanā. Es arī jums dāvāju savas valstības mieru, jo manī ir spēks dāvāt 

jums šīs dāvanas. Ikviens, kas vēlas man sekot, ir laipni gaidīts. Bet tas, kuru pasaule aicina un kurš grib 

tai kalpot, ja viņš reiz meklēs manu ceļu, tam nāksies ar lielām pūlēm un sāpēm kompensēt zaudēto laiku. 

25 Kalpojiet man, un jūsu sirdsapziņa būs tīra. Papildus tam es jums došu to, kas nepieciešams jūsu 

iztikai. Kamēr jūs būsiet aizņemti, pildot savu garīgo uzdevumu, mani eņģeļi sargās jūsu labumus. 

26 Es esmu redzējis, kā jūs gatavojaties (iekšēji), un patiesi Es jums saku: Es jums došu Savu "Miesu" 

ēst un Savas "Asinis" dzert. 

27 Gars ir gatavs studēt mācības, kuras Es jums devu Otrajā Laikā un kuru skaidrojumu Es jums tagad 

sniedzu. 

28 Redziet šeit galdu, uz kura ir dzīvības maize un žēlastības vīns. Mācekļi mani ieskauj, un sirdī viņi 

sev jautā: "Lai gan Tēvs ir ar mums, kāpēc skumjas atklājas Viņa vārdos?" Un viņi jautā: "Lai gan Tēvs ir 

ar mums, kāpēc skumjas izpaužas Viņa vārdos?" Bet starp tiem, kas šādi jautā, ir arī tādi, kuru prāts 

nojauš, ka Skolotājs tūlīt pateiks viņiem kaut ko smagu. Tie ir tie, kas atceras, kā Kungs iemērca maizi 

vīnā, lai to pasniegtu tam, kurš Viņu nodos. 

29 Kad Jēzus svinēja Lieldienu mielastu kopā ar saviem mācekļiem saskaņā ar to ļaužu tradīciju, Viņš 

tiem sacīja: "Ko jaunu es jums tagad atklāju: ņemiet no šī vīna un ēdiet no šīs maizes, kas ir manas asinis 

un mana miesa, un to dariet manai piemiņai." 

30 Pēc Skolotāja aiziešanas mācekļi pieminēja Kunga upuri, dzerot vīnu un ēdot maizi, kas 

simbolizēja To, kurš no mīlestības pret cilvēci atdeva visu. 

31 Gadsimtu gaitā tautas, kas bija sadalījušās konfesijās, manus vārdus interpretēja dažādi. 
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32 Šodien es vēlos jums pastāstīt, ko es jutu tajā stundā, tajā banketā, kur katrs Jēzus vārds un darbība 

bija dziļas gudrības un bezgalīgas mīlestības grāmatas mācība. Kad Es lietoju maizi un vīnu, tas bija tādēļ, 

lai jūs saprastu, ka tie ir līdzīgi mīlestībai, kas ir dvēseles barība un dzīvība, un, kad Es jums sacīju: "To 

dariet Manis piemiņai!", Skolotājs sacīja, ka jums jāmīl savs tuvākais ar mīlestību, līdzīgu Jēzus 

mīlestībai, un jādod sevi cilvēkiem kā patiesu barību. 

33 Jēzus nedeva jums tikai savu vārdu. Viņa mācība un darbi nebija tikai līdzības vai alegorijas. Tāpat 

kā Viņš ar maizi un vīnu simbolizēja Savu miesu un asinis mācekļiem, lai viņi mācītos no Viņa, nākamajā 

dienā Viņš atdeva savu miesu pūļa acu priekšā un izlēja visas savas asinis, lai dotu visai cilvēcei ēst 

mūžīgās dzīvības, pilnīgas mīlestības maizi. 

34 Ikviens rituāls, ko jūs veicat ar šīm mācībām, būs neauglīgs, ja jūs nepielietosiet manas mācības un 

piemērus savā dzīvē. Tas jums sagādā grūtības, bet tas ir jūsu nopelns. 

35 Jēzus mācīja jums žēlsirdību, lēnprātību un mīlestību; Viņš mācīja jums no sirds piedot saviem 

ienaidniekiem. Viņš jums teica, lai bēgat no meliem un mīlat patiesību. Viņš jums pasludināja, ka jums 

vienmēr jāatmaksā par ļaunu ar labu, kā arī par saņemto labo. Viņš iemācīja jums cieņu pret katru jūsu 

tuvāko un atklāja jums ceļu, kā atrast miesas un dvēseles veselību un kā ar savu dzīvi godāt savu vecāku 

vārdu, lai arī jūsu bērni varētu godāt jūs. 

36 Šie ir daži no baušļiem, kas jāievēro ikvienam, kurš vēlas būt kristietis patiesībā. 

37 Lai šī mācība iedegtu sirdīs ticību, lai cilvēki to iemīlētu, es darīju brīnumus, un, lai šie brīnumi 

būtu pēc iespējas iespaidīgāki, es tos darīju uz slimnieku ķermeņiem: Es dziedināju aklus, kurlus, mēmus, 

paralizētus, apsēstus, triekas slimniekus, kā arī uzmodināju mirušos. 

38 Cik daudz mīlestības brīnumu Kristus darīja cilvēku vidū! Viņu vārdi iegāja vēsturē kā mācību 

piemēri nākamajām paaudzēm. 

39 Šodien Es jums atkal dodu Savu Vārdu, kura garīgais saturs ir tāds pats, kā tas, ko Es jums devu 

otrajā laikmetā. Es runāju ar jums ar tādu pašu mīlestību. Es jums vēlreiz parādīšu ceļu, kā sasniegt Tēvu. 

Es mācu jums ar vislielāko pašaizliedzību. 

40 Šodien es nesimbolizēju savu miesu un asinis ar maizi un vīnu, nedz arī nāku kā cilvēks, lai izlietu 

savas asinis un atdotu jums savu miesu pie krusta. Šis ir cits laiks. Tagad Es nāku garā, un tieši jūsu garam 

Es runāju par tā garīgo misiju, jo tagad tas spēj saprast iepriekšējās mācības un arī jaunās atklāsmes. 

Šobrīd Es gatavoju Savu templi jūsu sirdī. 

41 Kā cilvēkam man bija forma, kā Dievam man tās nav. Redzi, Manī nav vairāk miesas nekā Manā 

patiesībā, un nav cita vīna kā Mana mīlestība. 

42 Mans Gars, kas ir visur klātesošs, ir jūtams, kad esat gatavi. Meklējiet Mani, un Es novērsīšu no 

jūsu garīgā skatiena daudzu noslēpumu plīvuru. Es pievēršu tavu sirdi labajam, Es tev rādīšu ceļu, pa kuru 

iet. 

43 Kā jūs varat turpināt domāt par asinīm un miesu, jo pie jums nāk Svētais Gars, jo Es nāku tikai 

apgaismot jūsu garu ar Savu Vārdu, lai jūs pabarotu un satriektu jūsu materiālo dabu? 

44 Tavā gara balss tajā laikā mani aicināja; tava iekšējā pacēluma, tavas gaismas alkas lika man 

tuvoties tev. 

45 Drīz vien spirituālisma mācekļi izplatīs šo mācību starp cilvēkiem kā mācību, kas iedvesmos 

cilvēkus cīnīties par sava gara pacelšanos. 

46 Nekādas sektas vairs neveidojiet, tikai attieksmei vajadzētu jūs vienot. Jūsu sirdsapziņa jums 

pateiks, kad novirzīšosiet no ceļa. 

47 Es jums esmu devis vienu likumu no laiku sākuma. Tas iezīmē jums skaidrības pilnu ceļu, kas ir 

jūsu dvēseles evolūcijas ceļš. 

48 Tajā laikā arī es būšu nodots, pārdots un nodots. Jūs vēl nezināt, kā tas notiek, bet atveriet acis un 

strādājiet pie sevis, lai jūs nebūtu šādu darbu autori. 

49 Kas notiks ar to, kas uzklausīja Manu aicinājumu, ko Es aicināju par mācekli, bet ko pasaule un 

viņa sirdsapziņa pēc tam nosauks par nodevēju? 

50 Vērojiet un piedodiet cits citam, jo mana piedošana aptver visu visumu. 

51 Tajā dienā tava sirds pulsēja ar spēku, jo es biju tajā. 
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52 Cilvēki, kas dzird manu vārdu: Atgrieziet savas domas no zemes plāniem un pacelieties, lai jūsu 

gars varētu atsvaidzināties un priecāties manā klātbūtnē. Veiciet nepieciešamo sagatavošanos, jo šis brīdis 

ir svinīgs. Tēvs runā uz saviem bērniem, un, ja Tēvs to dara ar tik lielu mīlestību, tad kāpēc lai bērni 

neklausītos Viņā ar visu cieņu, uz kādu viņi ir spējīgi? 

53 Jūs, balss nesēji, nododiet manu mācību vairāk ar savu garu nekā ar savām lūpām. 

54 Jūs, "zelta spalvas": ierakstiet manu vārdu vairāk ar savu mīlestību nekā ar spalvām. 

55 Es vēlos, lai šī vēsts pamodinātu cilvēkus no miega. Es gribu, lai cilvēki, dzirdot manu mācību no 

jūsu mutēm vai lasot to jūsu rakstos, saviļņotos un drebētu. 

56 Mana tauta dosies tālāk un izplatīs labo vēsti, un darīs zināmu manu vēsti šim laikam. Jūs 

apliecināsiet manu patiesību ne tikai ar saviem vārdiem, bet arī ar visiem saviem darbiem, virzot savu 

dzīvi uz šīs mācības ievērošanu. Jūs uzstāsiet, ka gara iemiesošanās (kopā ar dvēseli)* ir viena no 

lielākajām patiesībām, kas cilvēcei būtu jāzina un kam būtu jātic. Daži to nojauš, pieņem un tic tai no 

intuīcijas, kā kaut kam, kā kaut kam, kā kaut kam, kā nevar trūkt manā mīlestības pilnajā taisnīgumā pret 

cilvēci. Bet būs arī daudzi, kas jūs sauks par zaimotājiem un meļiem. Neuztraucieties, tas pats notika ar 

maniem apustuļiem, kad viņi sludināja augšāmcelšanos no mirušajiem, kā to mācīja Jēzus. Priesteri un 

tiesneši viņus iemeta cietumā par šādas mācības sludināšanu. Vēlāk pasaule šo atklāsmi pieņēma, lai gan 

es varu jums apliecināt, ka tā nespēja aptvert šīs mācības pilnu nozīmi, tādēļ ir nepieciešams, lai Es nāku 

tagad un mācītu jums, ka "miesas augšāmcelšanās" var attiekties tikai uz gara iemiesošanos, jo tā ir dzīves 

būtība un iemesls - tas, kas patiesībā ir mūžīgs. 
* Pielikumus iekavās tekstā ir iestarpinājuši arī tulkotāji. 

57 Kādam nolūkam mirušie ķermeņi būtu jāatdzīvina, jo tie bija tikai dvēseles bojājošās drēbes? 

58 Miesa nogrimst zemē un sajaucas ar to. Tur tas tiek attīrīts, pārveidots un nemitīgi augšāmcelts 

dzīvei, kamēr gars turpina attīstīties augšup, turpina virzīties uz pilnību. Kad tā atgriežas uz zemes, tā ir 

augšāmcelšanās cilvēka dzīvē, un tā ir arī augšāmcelšanās saistībā ar dvēseli tās jaunajā miesas apvalkā. 

Bet materiālā daba nav nemirstīga, turpretī garīgā ir, tāpēc Es vēlreiz jums saku, ka Es meklēju jūsu garu, 

ko Es mācu un ko Es vēlos, lai tas būtu kopā ar Mani. 

59 Tajā laikā es sacīju Nikodēmam, kas labā garā bija mani meklējis, lai runātu ar mani: "Kas dzimis 

no miesas, tas ir miesa, bet kas dzimis no Gara, tas ir gars. Nebrīnieties, kad Es jums saku, ka ir jāatdzimst 

no jauna." Kas saprata šos vārdus? Ar tiem Es gribēju jums pateikt, ka ar vienu cilvēka dzīvi nepietiek, lai 

saprastu vienu vienīgu Manu mācību, un jums ir vajadzīgas daudzas zemes dzīves, lai saprastu mācību 

grāmatu, kas ir šajā dzīvē. Tādēļ miesas uzdevums ir tikai kalpot kā atbalsts dvēselei tās pastaigas laikā pa 

zemi. 

60 Dvēsele saņem no ķermeņa iespaidus, ko tā gūst dzīvē. Jo vairāk pieaug tās jutīgums un briedums, 

jo lielāka ir dvēseles raža. Ķermenis ir tikai instruments, raidītājs, atbalsts un atskaites punkts. 

61 Dzīve šajā pasaulē ir pastāvīga mācība un dvēseles mūžīgās dzīves atspoguļojums. Es runāju par 

tās harmoniju, tās skaistumu, tās pilnību. 

62 Cilvēki, šī ir vēl viena no manām mācībām, bet, lai jūs to labāk saprastu, iedziļinieties tajā vairāk 

ar savu garu nekā ar prātu. 

63 Tu esi sagatavojis savu sirdi, lai gaidītu manu atnākšanu. Es esmu tavs viesis Viņā. 

64 Noslēpumainības un klusuma plīvurs ir saplēsts, jau no šejienes jūs redzat Valstības gaismas starus 

un dzirdat sava Tēva balsi. Tava dvēsele ir nomazgāta sāpju attīrošajos ūdeņos. Kurš no jums nav izlējis 

asaras? Kurš gan nav iepazinis rūgtumu? 

65 Jūs dedzīgi ilgojaties pēc miera, un savā lūgšanā jūs man sakāt: "Kungs, lai beidzas kari pasaulē un 

pie mums iestājas Tavas valstības miers!" 

66 Jūs sākat sajust uzdevumu, ko Es esmu devis jūsu garam jau no paša sākuma. Jūs esat tie cilvēki, 

kurus Es esmu izvēlējies uzrunāt un kuriem uzticēju uzdevumu nest mieru un patiesības gaismu zemes 

tautām. Arī jūs esat daļa no tās nepateicīgās tautas, kas nevēlējās atzīt mani Kristus izskatā. Citi cilvēki 

mani atpazina labāk nekā tie, kas apgalvoja, ka gaida mani. 

67 Jūs esat izlējuši daudz asaru savas materializēšanās un nepateicības dēļ, tāpēc tagad raugieties uz 

mieru un lūdzieties, lai cilvēki mīlētu cits citu. Klusībā jūs sev jautājat, kā tas bija iespējams, ka jūs 

neatklājāt savu Kungu Jēzū; kā tas bija iespējams, ka jūs vilkāt Viņu uz upurētu nāvi un jums pietika spēka 
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un drosmes redzēt Viņu mirstošu; kā tas bija iespējams, ka jūs par Viņu nesapņojāt, kad pat saule slēpa 

savu seju, lai ļautu cilvēkiem saprast savu aklumu. Nebrīnieties, ka esat bijuši spējīgi uz šādām novirzēm; 

šeit Es esmu citā izpausmē, un ir ļoti iespējams, ka daži mani atkal noliegs. 

68 Uz zemes nav miera pat tajās dienās, kuras jūs veltāt sava Kunga ciešanu piemiņai, un es jūs lūdzu: 

Kā jūs izmantojāt manis piešķirtās reinkarnācijas? Ko jūs esat darījuši ar savu tuvāko dzīvībām? Jūs tikai 

ļāvāt laikam paiet un nepareizi izmantojāt savu dzīvi un ideālus. Jūs gribējāt būt kungi, bet patiesībā esat 

bijuši pasaules un grēka vergi. Jūs sapņojat par nemirstību, bet jūs nedzīvojat uz mūžību, bet uz nāvi. Es, 

kas esmu augšāmcelšanās un dzīvība, esmu jūs atkal un atkal uzmodinājis, lai jūs varētu dzīvot patiesu 

dzīvi. 

69 Patiesi, Es jums saku: Es pakļauju šo brālīgo un egoistisko pasauli tiesai un attīrīšu to, līdz redzēšu, 

ka no tās paceļas mīlestība un gaisma. Pat tiem, kas šodien ved savas tautas postā, kas pašlaik sēj un 

izplata visus netikumus, kas ir radījuši savu netaisnību valstību, Es došu pavēli cīnīties ar kārdinājumiem, 

iznīdēt korupciju un iznīdēt ļaunuma koku ar saknēm, lai izlīdzinātos. Arī jūs kritīsiet zem šī soda, cilvēki, 

jo jūs nepareizi vērtējāt Mozu, upurējāt Jēzu, vajājāt Eliju un nogalinājāt praviešus, apustuļus un 

mācekļus. 

70 Es piedāvāju pasaulei mieru, bet tautu lepnums, kas kļuvis liels, ar savu viltus varu un viltus 

krāšņumu noraida katru sirdsapziņas aicinājumu un ļauj sevi aizraut tikai saviem ambiciozajiem mērķiem 

un naidiem. 

71 Cilvēks vēl joprojām nepiekrīt labestības, taisnīguma un saprāta pusei; cilvēki joprojām sacelas un 

nosoda savu tuvinieku lietas; viņi joprojām tic, ka viņi var iedibināt taisnīgumu. Vai jūs nedomājat, ka 

tiesnešu vietā viņiem vajadzētu saukt sevi par slepkavām un katariem? 

72 Varas vīri ir aizmirsuši, ka visas dzīvības īpašnieks ir viens, taču viņi atņem savu tuvinieku 

dzīvības, it kā tās piederētu viņiem. Ļaudis kliedz pēc maizes, taisnības, pajumtes, apģērba. Taisnīgumu 

nodrošināšu Es, nevis cilvēki vai viņu mācības. 

73 Cilvēks vienmēr ir vēlējies redzēt mani kā tiesnesi, viņš nekad nav spējis uzcelt troni man kā 

savam ķēniņam vai altāri man kā savam Dievam; viņš ir spējis izveidot tikai tribunālu. Tāpēc es jums 

saku, ka no šīs dievišķās tiesas es tagad tiesāju katru jūsu darbu. 

74 Savā lepnumā cilvēki paši ir gribējuši pakļaut dabu un tās elementus, neapzinoties, ka tie kļūst par 

tiesnešiem, kas soda cilvēka augstprātību un augstprātību. 

75 Šajā laikā piepildīsies tas, ko pravieši pasludināja. Mans jaunais vārds sasniegs filozofus un 

teologus, daudzi par to izsmiesies, citi būs sašutuši. Bet, kamēr tas notiks, viņu izbrīnītās acis ieraudzīs to 

pravietojumu piepildījumu, kurus Es jums tagad esmu paziņojis. 

76 Es esmu mācījis jums tikai mīlēt labestību, un, ja esmu nācis, tad tikai tāpēc, ka zinu, ka pasaulē 

jūs esat pielūguši ļaunumu, kura vara ir radusies no jūsu nepilnībām. 

77 Es ilgojos runāt ar jums citādā veidā - nevis labot kļūdas, nevis pārmest kļūdas, bet dot jums 

mācības vārdus, kas ir augsta gudrība un dziļa atklāsme. Bet tas notiks tikai tad, kad būsiet ārpus šīs 

miesas, kas jūs saista, un ārpus šīs pasaules, kas jūs iesloga. Cilvēki, jūs dzirdat manu balsi, neapmetieties 

šajā tuksnesī, atcerieties, ka Pirmajā Laikā jūs devāt pasaulei ticības, neatlaidības un spēka piemēru visiem 

laikiem, kad šķērsojāt šo pārbaudījumu, šķēršļu un ienaidnieku pilno tuksnesi, līdz sasniedzāt augsto 

mērķi, uz kuru tiekties - apsolīto zemi. 

78 Ņemiet šo piemēru par paraugu, ņemiet piemēru no sevis, jo jūs esat daļa no šīs tautas. Es nemitīgi 

iedrošināju Savu bērnu ticību, un galu galā Es atalgoju viņu uzticību. Patiesi, patiesi Es jums saku: jauna 

manna ir manā krājumā jūsu garam, un atkal pārbaudījumu stundā no tuksneša klints izplūdīs ūdens. 

79 Ar dziesmām un slavinājumiem Jehovai pūlis atviegloja savu grūto ceļojumu. Pašreizējā laikā 

lūgšana un labie darbi liks jums nejust ceļa grūtības. Jūs jau šķērsojat pēdējo tuksnesi. Esiet drosmīgi un 

ticīgi, sasniedziet kalna virsotni ar saviem mīlestības darbiem. 

80 Aiz šīs pasaules ir dzimtene*, kurā jūs visi ieiesiet garā. Kurš no jums tur nav mīlēja kādu cilvēku? 

Kurš nevēlas atkal redzēt kādu, ko atceras kā tēvu, māti, brāli, bērnu, vīru, sievu vai draugu? 
* Skatīt zemsvītras piezīmi 145, 29. 
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81 Jūsu šodienas atmiņas, domas un lūgšanas ir aicinājumi, ko šīs būtnes dzird savās mājās. Rīt jūs 

apvienos spiritualizācija, un jūs visi apdzīvosiet vienu pasauli un ievērosiet bausli, kas jums saka: "Mīliet 

cits citu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 152 
1 Tā ir atceres diena, kad dažādās reliģiskās kopienas pulcē lielus ļaužu pūļus, alkstošus pēc Dieva 

vārda. Uzziniet, kā katrs no tiem atšķirīgā veidā piemin Jēzus ciešanas. 

2 Tā ir piemiņas diena, kad cilvēka sirds uz īsu brīdi novēršas no zemes baudām un viņš sajūt, ka 

viņa liktenis nebeidzas šajā pasaulē, bet ka viņam, tāpat kā Jēzum, šajā dzīvē ir jāiziet rūgtuma ceļš, lai 

celtos pie Tā Kunga labās rokas. 

3 Cik maz ir to, kas spēj izdzīvot Skolotāja ciešanas savā sirdī bez rituāliem un alegoriskiem 

attēlojumiem! Jūs, garīgie piekritēji, kas dzirdat Mani caur cilvēka saprašanas orgānu, negaidiet, ka Es 

atkārtošu šo drāmu jutekliskā veidā. Es tikai caur Savu Vārdu ļauju jums atcerēties darbus un mācības, ko 

Es jums devu šajās stundās. Atkal mācekļi ir pie Manis, un Es tiem esmu sacījis: "Es esmu viņiem sacījis: 

Esiet nomodā un lūdzieties, sargieties no kārdinājumu lamatām, atcerieties, ka miesa ir vāja. 

4 Ja toreiz Es jums sacīju, ka došu jums jaunu bausli: "Mīliet cits citu!", tad šodien Es jums saku, ka 

šis bauslis paliek pirmais un pēdējais. 

5 Otrajā Laikā Es sacīju saviem mācekļiem: "Pavisam drīz jūs Mani vairs neredzēsiet, jo Es aizeju 

pie Tēva. Bet drīz Es atkal būšu jūsu vidū, jo Es jums sūtīšu mierinātāju, Patiesības Garu." Un es esmu 

šeit, trešās ēras mācekļi, piepildot Savu Vārdu un Savu Apsolījumu. 

6 Kad tuvojās stunda un vakariņas bija beigušās, Jēzus bija devis saviem mācekļiem pēdējos 

norādījumus. Viņš devās uz olīvu dārzu, kur mēdza lūgt, un sacīja Tēvam: "Kungs, ja iespējams, atņem no 

manis šo biķeri. Bet ne mana griba, bet lai notiek Tava!" Tad pienāca viens no maniem mācekļiem, kam 

vajadzēja mani nodot, kopā ar ļaudīm, kam vajadzēja mani sagūstīt. Kad viņi jautāja: "Kas ir Jēzus 

Nācarietis?" - Jūda piegāja pie sava Skolotāja un noskūpstīja Viņu. Šo cilvēku sirdīs bija bailes un 

izbailes, kad viņi ieraudzīja Jēzus mierīgo mieru, un viņi atkal jautāja: "Kas ir Jēzus?" Tad es piegāju pie 

viņiem un sacīju: "Lūk, es esmu, tas esmu es." Tad sākās mana kaislība. 

7 Viņi mani aizveda priesteru, tiesnešu un valdnieku priekšā. Viņi mani pratināja, tiesāja un 

apsūdzēja Mozus likuma pārkāpšanā un vēlmē izveidot impēriju, kas iznīcinātu imperatora impēriju. 

8 Cik daudz siržu, kas vēl pirms dažām dienām bija apbrīnojušas un svētījušas manus darbus, tos 

aizmirsa, izrādījās nepateicīgas un pievienojās tiem, kas mani nicināja. Bet bija nepieciešams, lai šis upuris 

būtu ļoti liels, lai tas nekad netiktu izdzēsts no cilvēku sirdīm. 

9 Pasaule un jūs kā tās daļa esat redzējuši mani zaimotu, izsmietu un pazemotu tā, kā neviens cilvēks 

to nebūtu spējis. Tomēr es pacietīgi iztukšoju tasi, ko Tu man devi dzert. Soli pa solim es piepildīju savu 

mīlestības likteni starp cilvēkiem un atdevu sevi visiem saviem bērniem. 

10 Svētīgi tie, kas ticēja savam Dievam, kaut arī piedzīvoja Viņu asinīs un gāzē. 

11 Taču mani gaidīja vēl kas daudz grūtāks - mirt, piesists pie koka starp diviem laupītājiem. Bet tā 

tas bija rakstīts, un tam bija jātop patiesībai, lai mani atzītu par patieso Mesiju. 

12 Kad es no krusta augstuma paskatījos uz ļaužu pūli, es ieraudzīju Mariju un sacīju viņai, vēršoties 

pie Jāņa: "Māte, šis ir tavs Dēls," un Jānim: "Dēls, šī ir tava Māte. 

13 Jānis bija vienīgais tajā stundā, kas spēja saprast nākamā teikuma nozīmi, jo pūlis bija tik akls, ka, 

kad es teicu: "Es slāpstu", viņi domāja, ka tās ir fiziskas slāpes, un pasniedza man žults un etiķa, lai gan tas 

bija mīlestības slāpes, no kurām cieta mans gars. 

14 Abi ļaundari arī cīnījās ar nāvi līdzās man, bet, kamēr viens zaimoja un metās postā, otrs ļāva sevi 

apgaismot ticības gaismai, un, lai gan viņš redzēja savu Dievu piekautu pie apkaunojošās krusta sijas un 

tuvu nāvei, viņš ticēja Viņa dievišķībai un sacīja Viņam: "Kad Tu būsi debesu valstībā, atceries Mani," uz 

ko es, tik lielas ticības aizkustināts, atbildēju: "Patiesi, es Tev saku: tieši šodien Tu būsi ar Mani paradīzē." 

15 Neviens nezina, kādas vētras tajā stundā plosījās Jēzus sirdī. Dabas spēku atraisīšanās bija tikai 

vājš atspulgs tam, kas notika šī cilvēka vientulībā, un dievišķā Gara sāpes bija tik lielas un reālas, ka 

miesa, uz brīdi sajutusi vājumu, sauca: "Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis?" 

16 Tāpat kā Es mācīju cilvēkus dzīvot, Es arī mācīju viņus mirt, piedodot un svētījot pat tiem, kas 

Mani apvainoja un nomocīja, kad Es sacīju Tēvam: "Piedod viņiem, jo viņi nezina, ko tie dara." 

17 Un, kad Gars atstāja šo pasauli, Viņš sacīja: "Tēvs, Tavās rokās Es nododu Savu Garu." Ideāls 

mācīšanas piemērs bija paveikts, kā Dievs un kā cilvēks es biju runājis. 
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18 Tomēr es esmu šeit, cilvēki, kā jums apsolīju. Es nāku nevis miesā, tas ir, miesā, bet gaismā, un es 

jums saku: Ir pagājis laiks, kad, lai sētu Manu sēklu, Man tā bija jālaista ar asinīm, bet cik ļoti jums tā 

vietā ir jāattīra un jāsagatavo sevi. 

19 Svētā Gara gaismas iedvesmoti, jūs soli pa solim sēsiet šo mācību, padarot to dzirdamu 

"kurlajiem" un redzamu "aklajiem". Tāpat kā Skolotājs, jūs pieredzēsiet izsmieklu, apmelojumus un 

pazemojumus, pat jūsu radinieki jūs izsmies, bet jūs nepadosieties. Jo tūlīt jūs atcerēsieties, ka Visaugstākā 

Dēls, kas bija viss spēks un gudrība, nebēga no cilvēku pārbaudījumiem, lai caur tiem liecinātu viņiem par 

savu patiesību. 

20 Tādēļ Es jums pastāvīgi saku: gūstiet no Mana Vārda garīgu un morālu spēku savai dzīves cīņai, 

jo, kas stiprs garā, tas būs stiprs arī zemes lietās. Un es jums varu arī pateikt, ka dažkārt jūs pat nonāksiet 

tik tālu, ka upurēsiet nāvi, kā Es jums mācīju caur Jēzu Otrajā Laikā. 

21 Esiet modri un lūdzieties, cilvēki, ne tikai materiālo briesmu dēļ, bet arī tādēļ, ka jūsu acis nespēj 

saskatīt lamatas, kuras nāk no neredzamām būtnēm. 

22 Lieli apjukušo dvēseļu leģioni karo ar cilvēkiem, izmantojot viņu nezināšanu, stulbumu un garīgā 

redzējuma trūkumu, un cilvēki nav sagatavojuši savus mīlestības ieročus, lai pasargātu sevi no viņu 

uzbrukumiem, tādēļ viņi šajā cīņā izskatās kā neaizsargātas būtnes. 

23 Bija nepieciešams, lai mana garīgā mācība nāktu pie jums, lai jūs mācītu, kā sevi apbruņot, lai 

uzvarētu šajā cīņā. 

24 No šīs neredzamās pasaules, kas dzīvo un pinas jūsu pašu pasaulē, nāk ietekmes, kas nomāc 

cilvēkus - vai tas būtu viņu prātos, jūtās vai gribā - un padara viņus par nodotiem kalpiem, vergiem, 

instrumentiem, upuriem. Garīgās izpausmes parādās visur, un tomēr zemes cilvēki joprojām nevēlas 

uztvert to, kas ieskauj viņu garu. 

25 Ir jāsāk cīņa, jāiznīcina tumsa, lai tad, kad cilvēkos iemirdzēsies gaisma, visi varētu celties vienoti 

patiesā kopībā un caur lūgšanu gūt uzvaru cīņā, ko viņi uzsāks pret spēkiem, kas tik ilgi viņos valdījuši. 

26 Cilvēki un tautas ir pakļāvušies šo ietekmju spēkam, cilvēcei nemanot. Reti sastopamas un 

nezināmas slimības, ko tās izraisa, ir satriekušas cilvēkus un mulsinājušas zinātniekus. 

27 Cik daudz nesaskaņu, cik daudz apjukuma un sāpju cilvēks ir sev sagādājis. Lūgšanu, morāles un 

garīguma trūkums ir piesaistījis netīras un traucētas būtnes. Un ko gan var gaidīt no tiem, kas ir nošķirti 

bez gaismas un bez ekipējuma? 

28 Ir tie, kurus tu esi pievīlis un apspiedis, kurus tu esi satracinājis un pazemojis. Viņi var tikai radīt 

jums apjukumu un tumsu, viņi var tikai atriebties un tikai pārmest jums. 

29 Tagad mani sauc tikai par burvi un burvi, jo es jums atklāju šīs lietas, lai gan ne es, bet jūs tās 

esmu radījis. Es tikai vēlos jūs visus glābt no tumsas, sāpēm un (garīgās) nāves, jo Es esmu gaisma, kas 

spīd cilvēku un apjukušu dvēseļu leģionu priekšā. Kurš no viņiem mani atpazīs pirmais? 

30 Kad Otrajā Laikā es atbrīvoju apsēstu cilvēku, tie, kas to redzēja, teica, ka Jēzum ir līgums ar ļauno 

garu. Bet gars, kas mocīja šo cilvēku, runāja ar mani un sacīja: "Es zinu, kas tu esi: Dieva Svētais. 

31 Taču bija arī tādi, kas, izbrīnīti par šiem darbiem, sacīja: "Ar kādu varu un spēku viņš pavēl 

nešķīstām būtnēm, un tās Viņam paklausa?" Viņi nezināja, ka šī gara dāvana ir visos cilvēkos, ka jūs visi 

nesat sevī šos ieročus. Vēlāk mani mācekļi atkārtoja sava Skolotāja darbus, pierādot, ka Kristus bija 

atnācis pamācīt cilvēkus; ne tikai parādīt savu spēku, bet arī atklāt cilvēkiem garīgās dāvanas un varu, kas 

viņiem visiem piemīt. 

32 Lūdzieties, - teica jums Skolotājs, - lūgšana piešķir spožumu mīlestības ieročiem, ar kuriem jums 

jācīnās par mieru cilvēcei. Tā liek pamodināties garīgajām dāvanām, dvēselei kļūt gaišredzīgai, acij - 

vērīgai un sirdij - jūtīgai. 

33 Cilvēki, Es esmu jūs mācījis, kā atbrīvoties no neredzamām lamatām un aizsargāties no tām, kā 

izārstēties no svešām slimībām un atbrīvoties no ļaunām ietekmēm. Bet patiesi Es jums saku - kā Es jums 

jau atklāju - tikai lūgšana un tikumība var kalpot jums, lai izdzīvotu šajos pārbaudījumos. Ja jūs to 

aizstāsiet ar citiem pasākumiem, jūs kļūsiet par šādu ietekmju upuriem, un tā vietā, lai padarītu savu ceļu 

gaišu, jūs palielināsiet tumsu. Tad pasaule jūs pamatoti sauks par burvjiem, burvjiem, bet Es jums esmu 

devis vērtīgu dāvanu, lai nestu gaismu un mieru visām trūkumā nonākušām dvēselēm. 
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34 Kad jūs spēsiet pārveidot visu šo tumsas, ciešanu un noviržu pasauli par miera pasauli? Kad jūs 

spēsiet piesaistīt sev augstāko garīgo sfēru gaismu, lai jūs varētu ieiet harmonijā ar visiem saviem 

līdzcilvēkiem tajās mājās, kuras Es jums esmu atvēlējis? 

35 Pateicoties norādījumiem, ko Es jums esmu devis Savā Vārdā, jūsu vidū ir notikuši īsti brīnumi. 

Dvēseles mostas jaunai dienai, sirdis pukst cerībā. Tie, kas nespēja saskatīt patiesību, jo viņu nezināšana 

bija kā aizsietas acis, tagad redz un apbrīnoti skatās apkārt. Tie, kas ir fiziski (kā arī garīgi) slimi, tiks 

dziedināti, ja viņi savā būtībā, savā sirdī pieņems manu vārdu būtību. 

36 Tad no šīs tautas visdziļākās, tīrākās daļas izplūst pateicības lūgšana par darbiem, ko es daru ar 

viņiem, un tā man saka: "Paldies Tev, Kungs, par to, ka Tu mūs esi atzinis par cienīgiem, lai mūsos 

notiktu šie brīnumi." 

37 Kad šie vīrieši un sievietes, stiprināti ar manu mīlestības, mierinājuma un gudrības vārdu, ceļas 

augšā, viņi ir meklējuši savus līdzcilvēkus un pa ceļam darījuši brīnumus, bieži vien paši to neapzinoties. 

38 Ar savu ticību viņi dziedina sirdis, ar savu liecību viņi kliedē tumsu un modina tos, kas bija 

vienaldzīgi. Ar savu intuīciju viņi atrisina dzīves problēmas un ar savu spēku spēj izturēt pārbaudījumus. 

Viņu rokas iemācās "svaidīt" slimos, viņu prāti atrod veidu, kā izprast manu Vārdu un priecāties par to; 

viņu lūgšanas palīdz viņiem izvērst savas garīgās dāvanas, kas bija apslēptas, un, šādi soli pa solim ejot uz 

priekšu, viņi panāk, ka Kungs apsēj viņu ceļu ar brīnumiem. 

39 Tikšanās vietas, kur mans Vārds ir kļuvis zināms, ir vairojušās, un katra no tām ir kā patiesu 

zināšanu skola, kur pulcējas cilvēki, kas veido manus mācekļus un labprāt nāk apgūt jauno mācību stundu. 

40 Ja katra no šīm kopienām liecinātu par visiem labumiem, ko tās ir saņēmušas no Manas žēlastības, 

tad šo brīnumu liecībām nebūtu gala. Un, ja jums būtu jāsavāc grāmatā viss, ko Es esmu teicis no pirmā 

līdz pēdējam vārdam caur visiem Maniem balss nesējiem, tas būtu darbs, ko jūs nespētu paveikt. 

41 Bet Es sūtīšu cilvēcei ar Savas tautas starpniecību grāmatu, kurā būs ietverta Mana Vārda būtība 

un liecība par darbiem, ko Es esmu paveicis jūsu vidū. Nebaidieties uzņemties šo misiju, jo Es iedvesmošu 

jūs ierakstīt šajā grāmatā tās mācības, kas ir neaizstājamas. 

42 Vai jūs domājat, ka tas, ko pierakstīja Mani otrās ēras apustuļi, bija viss, ko Es runāju uz zemes? 

Patiesi es jums saku: Nē. Padomājiet, ko teica mans māceklis Jānis: "Darbu, ko Jēzus darīja, ir tik daudz, 

ka es nedomāju, ka pasaule varētu saturēt grāmatas, kas par tiem būtu jāuzraksta. 

43 Redzi, mācekļi, arī viņiem es iedvesmoju un rakstīšanas brīdī atsaucu prātā tikai to, kas bija 

absolūti nepieciešams, lai to saglabātu kā testamentu un liecību nākamajām paaudzēm. 

44 Šajā laikmetā Es esmu devis jaunu dzīvību Savam Vārdam starp tiem, kas ir miruši žēlastības 

dzīvei. Es jūs tā saucu tāpēc, ka jūsu būtībā ir gars, kas nav pratis sevi barot ar Dzīvības Maizi un tāpēc 

nav sapratis, ka tas pieder mūžībai. 

45 Es ieraudzīju, cik auglīgs ir Vārds, ko es pasniedzu pasaulei Otrajā Laikā, un atklāju, ka ļaunums 

turpina plaukt un izkliedēt savus rūgtos augļus starp cilvēkiem. Es meklēju pēdas, ko Mana upurējošā nāve 

bija atstājusi cilvēka sirdī, bet asinis, ko es atklāju, ir tās, ko cilvēki ir izlējuši savos brālības karos - 

vieniem grēcīgās, citiem nevainīgās asinis. Tas vienmēr man runā par ienaidiem, zemām kaislībām, garīgo 

tumsu, nāvi. 

46 Tā ir pasaule, ar kuru jums ir jāsastopas, tauta! Bet nebaidieties, jo cilvēku gars ir ļoti attīstījies, 

un, ja jūs pratīsiet dot padomus ar vārdiem, kas nāk no sirds, kā Es jūs mācīju, jūs redzēsiet, ka viņu acis 

atvērsies gaismai un viņi izstieps pret jums savas rokas mīlestībā un žēlastībā. 

47 Cilvēki, šis laiks ir jāvelta sagatavošanai un pārdomām, jo, ja jūs to neizmantosiet tagad, jūs to vēl 

nožēlosiet. 

48 Jums daudz jāstrādā pie sevis, lai jūs būtu gatavi iet un sludināt manu vārdu. Jums ir jāpanāk 

pilnīga visas savas dzīves atjaunošana, lai tas, kurš dzirdēs mācību, ko jūs gatavojaties sludināt, ieskatītos 

jūsu mājās vai sekotu līdzi jūsu soļiem, lai jūs izpētītu, jūsu darbos atrastu tikai tīrību un patiesību. 

49 Ja jums ir vēlēšanās parādīt pasaulei tās Doktrīnas diženumu, kuru Es jums esmu mācījis šajā 

laikā, atcerieties, ka vispirms jums jākļūst par skaidriem spoguļiem, kas spēj atspoguļot Manu gaismu. Ne 

vienmēr paļaujieties uz savas runas daiļrunību vai uz lielāku vai mazāku jūsu vārda spēju. Patiesi, es jums 

saku: visskaistākie vārdi nekad nesasniegs pārliecināšanas spēku, kāds piemīt labam darbam, lai cik 

neuzkrītošs tas būtu. 
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50 Mīļotie ļaudis, šī ir "Trešā diena", kad Es atdzīvinu Savu Vārdu "mirušo" vidū. Šī ir Trešā reize, 

kad es garīgā veidā parādos pasaules priekšā, lai tai sacītu: "Šeit ir tas pats Kristus, kuru jūs redzējāt 

mirušo pie krusta, un Viņš runā ar jums tagad, jo Viņš dzīvo un dzīvos, un vienmēr būs." 

51 Turpretī es redzu, ka cilvēkiem ir mirusi sirds viņu ķermeņos attiecībā uz ticību, mīlestību un 

gaismu, lai gan viņi apgalvo, ka savās reliģiskajās kopienās sludina patiesību. Viņi domā, ka ir 

nodrošinājuši savu pestīšanu, kad viņi lūdzas savās baznīcās un piedalās to rituālos. Bet es jums saku, ka 

pasaulei ir jāmācās, ka pestīšanu var iegūt tikai ar mīlestības un žēlsirdības darbu veikšanu. 

52 Pulcēšanās vietas ir tikai skola. Reliģiskajām kopienām nevajadzētu aprobežoties tikai ar likumu 

skaidrošanu, bet gan nodrošināt, lai cilvēce saprastu, ka dzīve ir ceļš, kurā cilvēkam ir jāpielieto tas, ko 

viņš ir iemācījies no dievišķā likuma, praktizējot manu mīlestības mācību. 

53 Tas, kurš tikai klausās mācību, kurš apmierinās tikai ar to, ka noklausās nodarbību, mācību, un 

tādējādi uzskata, ka jau ir izpildījis savu pienākumu, ir lielā maldā, jo, ja viņš ir iemācījies viņam atklāto 

mācību, bet nav to īstenojis praksē, viņš nav darījis taisnību ne savam Skolotājam, ne saviem 

līdzcilvēkiem, ne sev. Tad viņš bija tikai māceklis, kurš domāja, ka izprot mācību, un, to darot, aizmirsa 

tās svarīgāko daļu, proti, mīlestību, piedošanu, līdzcietību, pacietību, ticību un visu to labo, ko dievišķā 

mācība satur un iesaka īstenot praksē. 

54 Mīļotie ļaudis, mācieties būt "pēdējie", lai jūs varētu būt pirmie manās acīs. Es gribu, lai jūs būtu 

pazemīgas sirds, vienkārši un tikumīgi. Neļaujieties savaldzināt zemes viltus godībām, kas kalpo tikai tam, 

lai novestu garu no patiesā ceļa vai neļautu tam virzīties uz priekšu, tādējādi izšķērdējot dārgo laiku 

garīgajam progresam. Vienmēr meklējiet vietu, kur varat būt noderīgs, un vienmēr dodiet priekšroku tai, 

nevis tai, kas jums šķiet prestižāka. 

55 Neesiet tukši un vieglprātīgi, nemīliet goda vietas, kā to darīja farizeji, lai dižotos ļaužu priekšā un 

izrādītu viņiem godu. 

56 Patiesi augsts gars neaptraipa sevi ar šādu niecību, jo tam ir pretīga lielīšanās un glaimošana. Kas 

pilda Dieva likumu, īstenojot to garīgajā un cilvēciskajā dzīvē, tam pilnīgi pietiek miera, ko viņš saņem no 

sava Kunga pēc katra sava darba. 

57 Vēlme pēc augstākas pozīcijas, pēc apbrīnojošiem skatieniem un glaimojumiem nozīmē mīlēt sevi 

vairāk par citiem, un tas nozīmē būt ļoti tālu no Dieva likuma pildīšanas. 

58 Vai Es jums neesmu sacījis: Vai jums nebūs Dievu mīlēt vairāk par visām radībām? Tāda ir pirmā 

baušļa nozīme. Vai Es jums neesmu teicis: Mīliet savus tuvākos kā brāļus un māsas? Šī ir otrā lieta, kas 

jums jādara. Apzinieties, ka sevis mīlēšanai ir jābūt pēdējai un nekad - pirmajai. 

59 Tādēļ es par liekuļiem nosaucu tos farizejus, kuri apgalvoja, ka ir dedzīgākie Dieva kalpošanā, bet 

vienmēr centās būt pirmie sinagogā, kuriem patika saņemt ļaužu godbijību un kuri vienmēr centās 

ietērpties skaistos svētku tērpos, lai paslēptu visu savu nekrietnību viņu vidū. 

60 Es nevēlos jūs saukt par liekuļiem. Ja jūs nejūtaties šķīsti, tad vismaz esiet atturīgi un neizpaudiet 

savu šķīstību, jo būtu ļoti skumji, ja kāds, kas jau tic jūsu gudrībai un tikumam, atklātu patiesību un 

redzētu, ka jūsu liecība bijusi nepatiesa. 

61 Jūsu darbībā vienmēr ir jūtama sirsnība un patiesība. 

62 Skolotājam vienmēr vajadzētu valdīt jūsu dzīvē, - aicina jūs Skolotājs. 

63 Tad jūs pieredzēsiet, kā jūsu sirdī iemājos patiess tikums. Jūs pamanīsiet, kad jūsu labā roka būs 

paveikusi labu darbu, bet kreisā roka to pat nebūs pamanījusi. 

64 Sakiet pasaulei, ka nav nepieciešams, lai Kristus piedzimtu un nomirtu katrā paaudzē, lai jūs tiktu 

glābti; sakiet, ka mans Otrā Laika Vārds joprojām ir dzīvs un aizskar visas dvēseles, un aicina katras 

paaudzes sirdi. 

65 Es dodu jums savu jauno vēstījumu, lai tas varētu atvieglot jūsu izpratni par visu iepriekšējo 

atklāsmi. 

66 Esmu atgriezies pie cilvēkiem, lai palīdzētu viņiem pašreizējos pārbaudījumos. Skolotājs jums 

saka: Neuztraucieties, kad uzzināsiet par Manas jaunās manifestācijas pazīmēm, bet drīzāk priecājieties, jo 

Es esmu ļāvis jums būt tiešiem šo mācību lieciniekiem. 

67 Tāpat kā Es parādījos garā Magdalēnai Otrajā Laikā pēc upura nāves, un viņa pārsteigta un reizē 

prieka pilna sauca: "Kungs, slavēts un pagodināts esi Tu mūžīgi!", tā arī tagad Es jums esmu parādījies, 
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kad jūs ticējāt, ka Skolotājs ir prombūtnē vai vienaldzīgs pret jūsu ciešanām, un pēc jūsu pārsteiguma jūs 

Mani svētījāt. Jūs savā garā esat saņēmuši manu gaismu, un, saņēmuši tik lielu žēlastību, jūs atcerējāties 

savus līdzcilvēkus un aizlūdzāt par viņiem, sacīdami: "Man ir paveicies dzirdēt Tavu Vārdu, kamēr citi šīs 

mācības nezina!" Bet Skolotājs jums saka: Es esmu daudzos veidos darījis zināmu Savu Garu visās tautās. 

Tie, kas ir iekšēji sagatavojušies, apzinās, ka dzīvo žēlastības un taisnības laikā, un viņi ir sajutuši manu 

klātbūtni. 

68 Tāpat kā Es piedodu Magdalēnai, Es piedodu jums visiem, bet Es gribu, lai jūs kļūtu Manis cienīgi 

kā viņa. 

69 Cik daudz mācīšanas piemēru, kas ir cienīgi kalpot par paraugu, jūs varat iegūt no saviem brāļiem 

un māsām no citiem laikmetiem! Viņu darbs ir kā atvērta grāmata. Bet jūs - vai nevēlaties, lai jūsu darbs 

paliktu pierakstīts kā piemērs? Jūsu pēcnācēju priekšā Es celšu tos jūsu darbus, kurus Es atzīstu par 

cienīgiem. Šodien, dzīvojot materiālajā ķermenī, jūs nesaņemsiet ne slavu, ne cieņu. Esiet pazemīgi un 

ļaujiet citiem spriest par jūsu darbiem. 

70 Lielajā darbā, kas tevi gaida, es būšu tavs (palīgs kā) Sīmanis no Kirēnas. 

71 Mana mācība pasaulē izraisīs lielus apvērsumus, notiks lielas pārmaiņas paražās un idejās, un pat 

dabā būs pārmaiņas. Tas viss norādīs uz cilvēces jaunā laikmeta sākumu, un par visiem šiem 

pravietojumiem runās gari, kurus Es drīzumā sūtīšu uz zemi. Viņi skaidros Manu Vārdu un skaidros 

darbus, lai palīdzētu atjaunot un augšupejošā attīstībā šo pasauli. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 153 
1 Skolotājs atkal parādās jūsu vidū, lai sniegtu jums savu Trešā Laika mācību. 

2 Patiesi, Es jums saku, ka jūsu ticība Manai izpausmei caur cilvēka intelektu jūs uzturēs jūsu dzīves 

pārbaudījumos, jo Mans Vārds jūs pavadīs visur. Neesiet kā daži no tiem, kas klausījās mani kopā ar jums 

un, noguruši no klausīšanās, aizgāja, nesaprazdami mantojumu, ko viņi nesa sevī. 

3 Pienāks brīdis, kad jums būs jāatbild par visu, ko es jums uzticu. 

4 Jūs ar savu neatlaidību parādāt savu gribu un vēlmi sekot manām pēdām. Es redzu, kā ar jūsu 

(garīgo) pacelšanos un labdarības praktizēšanu aug mīlestība, kas jūsu sirdīs bija pret manu Dievišķību. 

5 Es esmu Tēva mīlestība, kas runā uz jūsu garu un piepilda to ar mieru. Mans Vārds jūs šķīstī, jo tas 

sasniedz jūsu būtības dziļāko iekšieni. Tā nozīmē pestīšanu, jo tā novērš jūs no ļaunajiem ceļiem un 

piedāvā jums patiesības ceļu, un, klausoties Mani, jūs tiekat uzrunāti, veidojot jums visiem vienu sirdi un 

vienu gribu. 

6 Es runāju uz visu cilvēci un aicinu atjaunot grēcinieku, kas spītīgi turas pie saviem netikumiem, jo 

arī viņam Man ir vieta Manu kareivju rindās. 

7 Mans mūžīgais un universālais Vārds ir ierobežots, kad balss nesējs to padara cilvēcisku, taču tas 

nekad nezaudē savas nozīmes pilnību. Mans Vārds nekaitē un nesoda. Kāpēc jūs domājat, ka es sodīšu, ja 

cilvēks ir tas, kas savu ceļu klāj ar ērkšķiem, lai pēc tam pa tiem staigātu? 

8 Apzinieties, ka viss, kas eksistē, dzīvo saskaņā ar likumu un ka tas, kurš novirzās no pareizā ceļa 

un neievēro baušļus, kas jūs regulē, nekavējoties tiks tiesāts ar likumu, lai saprastu savu kļūdu. 

9 Dažus mirkļus vērojiet Visumu, kas jūs ieskauj, un jūs apbrīnosiet harmoniju, paklausību un 

precizitāti, ar kādu visas sfēras un visas būtnes pilda savu likteni. Vai jūs domājat, ka mans darbs būtu 

perfekts arī tad, ja viss radītais nepaklausītu nevienam likumam? - Jūs, kas esat Mans meistardarbs, esat 

apveltīti ar izvēles brīvību, gribu, inteliģenci un visām garam piemītošajām spējām, lai ar nopelniem, ko 

gūstat, attīstot savus tikumus, jūs varētu sasniegt garīgo pilnību, kurā jūs piedzīvosiet mieru un laimi un 

atradīsiet pilnu gaismu, ko Es jums esmu sagatavojis, lai jūs varētu sasniegt Apsolīto zemi. 

10 Ceļš, kas ved pie Tēva labās rokas, ir tik šaurs un taisns, ka Viņš pats kļuva par cilvēku Kristū, lai 

iezīmētu cilvēka garam ceļu uz pilnību ar savas upurētās nāves un izlietajām asinīm. 

11 Šo ceļu, kas ir mīlestības likums, cilvēciskās idejas neizdzēš, jo katram garam ir pienācis laiks, kad 

tas tiks izpirkts, un tas to atrod vienīgi Dievā. 

12 Šodien jūs klausāties manī, bet rīt, kad es vairs nedaru sevi zināmu tādā pašā veidā, jūs sekosiet 

man pa pasaules ceļiem un ņemsiet mani par paraugu. Ja tad jūs piemeklēs vājuma brīdis, mans Vārds jūs 

pārsteigs ceļā, un, atceroties manu mīlestības pamācību, jūs atradīsiet glābšanu un turpināsiet savu misiju 

mīlēt līdzcilvēkus. 

13 Šajā laikā Es nācu pie jums neskarts un neredzams, un jūs Mani uztvērāt tikai ar savu garīgo 

jūtīgumu. Tā es pārbaudīju jūsu ticību. Es jums esmu dāvājis daudzas izpausmes, ar kurām jūs esat 

stiprinājuši savu ticību. Jūsu garīgās acis ir atvērtas, un jūsu maņas tagad mostas, lai saprastu un pēc tam 

liecinātu par mani. 

14 Pat ja jūsu lūpas nav runājušas par manu patiesību, pat ja jūsu sirds vēl šaubās - gars mani mīl un 

tic. Tā ilgojas sasniegt mani, un savā lūgšanā tā lūdz man gaismu, lai pārliecinātu "miesu", un spēku un 

pacietību, lai to pārvarētu. Pagaidām vēl nav vienošanās starp garu un miesu, un bieži vien jūs esat bijuši 

uzvarēti ar miesas patmīlību un esat likuši savas spējas un savu gribu tai kalpot. Bet tieši tādēļ es šodien 

esmu atnācis, lai pabarotu garu, stiprinātu to un atdotu tam mantojumu. 

15 Es vienmēr esmu meklējis garu un runājis ar to par mūžīgo dzīvi, kas ir tā mērķis. Viņš pieder 

Man, un tādēļ Es viņu piesaukšu Sev. Es viņu esmu ievirzījis uz attīstības un labošanas ceļa, jo Mana griba 

ir bijusi, lai viņš attīstītos augšup un pilnveidotu sevi, pateicoties nopelniem. Virsbūves apvalka 

kalpošanas laiks ir īss. Kad tas ir izpildījis savu uzdevumu, tas atdod man savu cieņu, un gars turpina savu 

ceļu bez apstājas. 

16 Šodien ir vislielākās gandarīšanas laiks dvēselei. Mans spriedums ir atvērts, un katra darbi ir likti 

uz skalas. Lai gan šis spriedums dvēselēm ir grūts un skumjš, Tēvs, kas ir vairāk mīlošs Tēvs nekā 

tiesnesis, ir tuvu tām. Arī Marijas, jūsu Aizbildnes, mīlestība jūs ieskauj. 
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17 Mani bērni mani gaida haosa vidū, kurā viņi šodien dzīvo. Zinādami, ka Es nāku, viņi ir nobijušies, 

jo ir pārkāpuši Manu Bauslību; kad Es pie viņiem piegāju un jautāju, vai viņi Mani atpazīst, viņi atbildēja: 

"Kungs, es esmu aizmirsis Tavus baušļus, es esmu kritis materiālismā un esmu apjucis. Bet šodien, kad 

Tava balss mani aicina, es laboju savus ceļus un ļausim Tavai gaismai mani vadīt." 

18 Un, kad es atnācu pie jums, kas esat izredzētā tauta, un lūdzu jūs pieņemt mani savā vidū, jūsu gars 

uzreiz atbildēja: "Veidojiet un pilnveidojiet mūsu būtību caur jūsu pamācībām." Bet, kamēr gars zina savu 

likteni un pieņem to, miesa pret to pretojas, un starp abām sākas cīņa, kurā jums ir jāiegūst pestīšanai 

nepieciešamie nopelni. 

19 Jau sen es jums paziņoju par notikumiem, kurus jūs redzējāt. Es jums teicu: Vērojiet un lūdzieties, 

jo tuvojas diena, kad sāksies karš un citas nelaimes. Bet tava neticīgā sirds man sacīja: "Tēvs, vai ir 

iespējams, ka Tu pieļauj karu starp mums, jo Tu esi parādījis savu mīlestību, labestību un piedošanu?" - 

Kad Es jums pasludināju šos notikumus, tas bija tādēļ, lai jūs varētu sagatavoties un lūgties par visu 

cilvēci, lai jūs turpmāk dzīvotu iekšēju un nožēlojamu dzīvi, iemiesotu mieru savā ģimenē un īstenotu 

Manu mācību. Es lūdzu jūs to visu darīt, lai sāpes būtu mazākas. Es negribēju jums teikt, ka šādā veidā jūs 

novērsīsit to, kas rakstīts, bet es jums piedāvāju būt par starpniekiem starp pasauli un manu Garu. 

20 1939. gadā piepildījās viss, kas bija pareģots: spēcīgas tautas pakļāva vājās, citas, vēl spēcīgākas, 

apvienojās, lai iebruktu pirmajās, un karš izplatījās, iznīcinot visu savā ceļā un sējot sāpes. - Dažu manu 

mācekļu lūgšana bija šāda: "Kungs, mēs ceram, ka šis vārds nepiepildīsies." Citi gaidīja notikumus, lai 

noticētu. Bet mans vārds piepildījās, un šodien jūs man jautājat, vai visas briesmas ir beigušās. Bet es jums 

saku, ka miers, ko jūs šodien piedzīvojat, ir tikai pseidomiers, un tas, kas ir noticis līdz šim, ir tikai sākums 

ciešanām, kas piemeklēs pasauli. 

21 Mani mācekļi, jūs joprojām esat trausli, jo, lai gan jums ir mans Vārds, jūs joprojām šaubāties. 

Mans Tēvs Gars gaida cilvēces atdzimšanu. Lai katrs no jums būtu šīs mācības skolotājs savas ģimenes 

lokā, lai, kad pienāks apciemojuma diena, jūs būtu gatavi un stipri. Redzi, cik stūrgalvīgas sirdis tev apkārt 

ir likušas tev raudāt, tā ka savās ciešanās tu man teici: "Kāpēc tu mani pārbaudīji manu mīļoto vidū savas 

mācības dēļ?" Bet es jums saku: tas jūsu brālis, kurš nesaprata jūsu ideālu, ar jūsu pacietību un žēlsirdību 

pārvērtīsies un turpmāk būs jūsu labākais draugs un uzticības persona. 

22 Jau tuvojas tie, kas dzirdēs manus pēdējos vārdus. Pēc neilga laika viņi sapratīs manas mācības 

garīgo saturu. Dodiet viņiem vislabāko vietu, dziediniet viņus un neapstādiniet viņus viņu attīstības ceļā. 

Kad redzēsiet, ka viņu garīgās dāvanas strauji attīstās, ļaujiet viņiem virzīties uz priekšu, tad viņu roka 

palīdzēs jums nest krustu, un jūs visi progresēsiet. 

23 Ak, mīļais Izraēls, kurā Es atkal un atkal esmu ielicis Savu Vārdu, - jūs vēl neesat sapratuši, cik 

ļoti Es jūs mīlu! Cik bieži jūs bijāt aizkustināti, kad dzirdējāt Manu Vārdu, un kad saņēmāt Manus 

brīnumus, jūs apsolījāt Man, ka sekosiet Man līdz galam. Esiet svētīti. Uzticieties savam Tēvam, kurš 

vienmēr jūs sargā. Jūs nedzīvojat pilnīga miera pasaulē, bet tajā jums izdosies ieraudzīt jūsu garam 

apsolīto Valstību. Mana mīlestība ir ar jums. Lūdziet mani kā Tēvu, nevis kā tiesnesi. Nevēlies stāties 

mana tiesas krēsla priekšā. Sagatavojiet savu dvēseli, lai tad, kad jūs nāksiet pie manis, jūsos būtu miers 

un apmierinājums un prieks manā Garā. 

24 Visos laikos Es esmu atklājis Sevi kā Tēvu. Pasaules pirmsākumos es garīgi runāju ar cilvēkiem, 

viņi bieži redzēja, kā es nāku, lai viņiem dotu padomu vai labotu. Es runāju ar Ādamu, un viņš pazemīgi 

klausījās Manī. Es biju kopā ar Ābelu, un kāda svētība man bija šī būtne. Bet es tuvojos arī Kainam, jo es 

mīlu visus - gan taisno, gan grēcinieku. Es sūtīju lielus garus, kas nesa Manu gaismu, lai mācītu un atklātu 

Bauslību un Dievišķos Baušļus. Bet cik maz bija tādu, kas vēlējās atmodināt savu garu un ieklausīties 

sirdsapziņas balsī. Daži nožēloja grēkus, bet citi novērsās no stingrā un stingrā Jehovas likuma. Bet Mans 

Likums bija visos tajos, un, lai gan Mana gaisma tos apgaismoja, Es redzēju, ka grēcinieku bija vairāk 

nekā viņu, ka ļaunums bija pieaudzis un nopietni kaitēja dvēselēm. Tad es ļāvu notikt lielai attīrīšanai. 

Tikai Noa un viņa ģimene izdzīvoja, un viņi bija sēkla, jaunas pasaules sākums. Es noslēdzu derību ar 

taisno cilvēku, un parādījās miera varavīksne - derības zīme. 

25 Drīz vien šo cilvēku pēcnācēji atkal padevās kārdinājumam. Sirdis, kas bija saņēmušas mīlestības 

mantojumu, kļuva bezkaislīgas un cietas. Viņu izpirkšanai bija nepieciešams spilgts piemērs. Tad Kristus 

kļuva par cilvēku un dzīvoja viņu vidū. Viņš ēda jūsu maizi, piedzīvoja un cieta jūsu dzīves grūtības. Viņš 
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darīja brīnumus, lai darītu sevi zināmu, Viņš mācīja jums pareizo ceļu. Jūs dzīvojāt viņam tuvu un 

redzējāt, kā viņš iet cauri pasaulei. Bet, kad pienāca Viņa misijas beigas, cik maz bija tādu, kas bija gatavi 

redzēt Viņa debesbraukšanu, saprast Viņa upurēto nāvi un bez vilcināšanās sekot Viņa mīlestības un 

piedošanas asinīm iezīmētajam ceļam. 

26 Šodien es otro reizi ierados kā Skolotājs. Mans skatiens meklē tos, kam jāseko man, tos, kam 

jāsagatavo sevi, lai runātu pasaulei par manu nākšanu kā Garu, kas mierina. Bet es ar sāpēm raugos uz 

maigajām un nevainīgajām sirdīm, kas ir nocietinājušās. Tik daudz asaru ir izplūdušas, ka to avoti, cilvēku 

acis, ir izžuvušas. Nav vairs ne mīlestības pret mani, ne cilvēku līdzjūtības vienam pret otru, un mans 

Tēvs-Dvēsele cieš cilvēces dēļ. Mans skatiens atduras pret katru sirdi, bet es saņemu tikai tās sāpes, ko jūs 

esat šajā laikā iedzīvinājuši. 

27 Skolotājs jums saka: Jūs neesat sapratuši, kā izmantot dāvanas, ko Es jums esmu devis. Bet 

pienāks laiks, kad jūs labāk sapratīsiet šo pamācību un jutīsieties man ļoti tuvi un pateiksiet man paldies. 

28 Lūdzieties, vērojiet un lūdziet par pasauli. Tad, kad pienāks cīņas laiks, celieties un izplatiet manu 

gaismu, iedrošiniet un mieriniet, noņemiet slimības, dariet brīnumus, lai tad, kad jūs nonāksiet līdz sava 

ceļa beigām, jūs varētu nākt pie manis pilni nopelnu un mierā ierasties mana tiesas priekšā. 

29 Bet kad šī tauta apzināsies savu garīgo misiju attiecībā uz citām zemes tautām? 

30 Es esmu jums teicis, ka jums nevajadzētu vēlēties būt vairāk par citiem, nedz arī pretendēt uz to, 

ka esat pārāki par citiem. Tomēr jūsu liktenis ir liels, un pat tautai, kas jums piedāvā savu aizsardzību, ir 

jāpilda sava daļa šajā darbā. 

31 Es esmu jūs mācījis, lai jūs varētu dalīties ar saviem līdzcilvēkiem Labajā vēsts un, kad pienāks 

īstais laiks, nest Manu vēsti citām tautām. Bet es joprojām redzu jūs guļam, neapzinoties savas misijas 

lielo nozīmi. 

32 Vai jūs vēlaties, lai sāpes, posts, slimības un bads jūs izkustinātu no miegainības? 

33 Kauss, ko tu dzer, ir ļoti rūgts, un ļoti smagas ir ķēdes, ko tu velc sev līdzi. Jūs joprojām esat 

faraona paverdzinātā tauta. Jo vairāk jūs ilgojaties pēc brīvības, jo lielākas ir jums uzliktās grūtības un jo 

lielāka ir jūsu nodeva. Kādu rūgtuma mēru jūs vēl sasniegsiet? 

34 Ir nepieciešams, lai pamodinātie satricinātu pārējos, kas vēl guļ, no letarģijas un pastāstītu viņiem, 

ka Kungs, tas pats, kas senāk, gaida viņus kalnā, lai liktu viņiem sadzirdēt sava Tēva balsi un parādītu 

ceļu, kas viņus vedīs uz brīvību un mieru. Bet gan vieniem, gan otriem ir pareizi jāsaprot mans vārds, jo 

citādi jūs sev jautāsiet: "Kas ir faraons? Kas ir verdzība, par kuru šeit tiek runāts? Uz kura kalna Tas 

Kungs ar mums runās? Kur mūs vedīs ceļš, ko Viņš mums rādīs?" 

35 Bet jums ir jāiemācās saprast simbolus, kuros Es runāju ar jums, lai pēc tam jūs varētu tos 

izskaidrot saviem līdzcilvēkiem, nepadodoties kļūdām. 

36 Sociālā vide, kurā jūs dzīvojat un kas jūs ieskauj šajā laikā, ir šī laika faraons. Tā ir caurvīta ar 

egoismu, naidu, alkatību un visiem cilvēces grēkiem. 

37 Šīs ķēdes ir jūsu vajadzības, kas liek jums pakļauties valdošajam egoismam, netaisnībai un pat 

morālajai korupcijai. 

38 Kalns, kur Es jūs gaidu, ir katra no jums sirdsapziņā, kas saskaņā ar Manu gribu atskanēs jūsu 

sirdī, jo tajā ir ierakstīts Mans Likums. 

39 Ceļš ir dzīves virziens, kas ļaus jums iegūt mieru un brīvību, pēc kuras ilgojaties un kuru 

nodrošinās tieši šī likuma piepildījums. 

40 Vai tagad jūs zināt savas misijas nozīmi? Lūdzieties, tauta, lai jūsu tauta pamostos pēc mana 

aicinājuma. Vērojiet, lai tad, kad ļaudis jūs meklēs, jūs zinātu, kā viņiem iet pretī un iedvesmot viņus ar 

savu piemēru. 

41 Izprotiet manu mācību, mācekļi, nāciet un klausieties manu vārdu, jo tie laiki vairs neatgriezīsies. 

Šodien jūs joprojām varat mani dzirdēt caur balss nesēju prāta orgāniem, bet šis laiks paies, un mans darbs 

jums pavērs jaunu atklāsmes posmu. 

42 Atsvaidzinieties, klausoties manas mācības, un paturiet tās savās sirdīs. Izveidojiet no savas 

atmiņas lādīti, kas glabā manu mācību būtību kā nenovērtējamu dārgakmeni. 

43 Šodien, kad Es esmu atgriezies pie jums, dažiem par izbrīnu un citiem par neticību vai neticību, jūs 

sagaidāt, ka Skolotājs runās ar jums par mācībām, ko Viņš jums sniedza pagātnē. 
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44 Ieklausieties manī: Dievs atklājās cilvēkam jau no cilvēka dzīves sākuma kā likums un taisnīgums. 

Dievišķais Gars materializējās, ņemot vērā pirmo radību nenobriedumu un vienkāršību, padarot savu balsi 

cilvēcisku un saprotamu. Šo būtņu jūtīgums pamodās, līdz tās spēja interpretēt Tēvu ceļā pāri dabai. 

Kamēr viņi dzīvoja paklausībā, viņi piedzīvoja dievišķo žēlastību caur visu, kas viņus ieskauj. Viņiem 

nebija arī žēl kļūdu un rūgtuma, kas liecināja, ka viņi ir pārkāpuši savu Kungu. Es liku, lai viņos spīdētu 

sirdsapziņas gaisma, kurai bija jābūt par bāku, tiesnesi un padomdevēju viņu dzīves ceļā. Pirmie cilvēki 

instinktīvi zināja, ka neredzamais Tēvs vienmēr pavēlēja, kas ir labs, un ka šī pavēle balstījās uz likumu, 

pēc kura viņiem bija jādzīvo. Tā iekšējā gaisma, ko jūs saucat par "Dabas likumu". 

45 Vēlāk, kad cilvēks vairojās un savā vairošanā aizmirsa pildīt šo likumu, neieklausoties sirdsapziņas 

balsī un zaudējot visu bailīgumu, Tēvs, kas bija sekojis bērnam tuksnesī, sūtīja pie viņa cilvēkus, kuri bija 

apveltīti ar augstu garu, pateicoties savam tikumam un gudrībai, lai atgādinātu viņiem ceļu, no kura viņi 

bija novirzījušies. 

46 Vai jūs neatceraties taisno Ābelu, par kura asinīm es vēl joprojām pieprasu atskaiti? Viņš nomira 

blakus savam upurim. 

47 Un par Noasu, dziļi ticīgo, kurš izturēja cilvēku izsmieklu un līdz pēdējam brīdim sludināja sava 

Kunga gribu? Viņi ar saviem darbiem atgādināja jums par Manu esamību un Manu Likumu. Tad Es jums 

sūtīju Ābrahāmu, paklausības un bezgalīgas ticības savam Kungam paraugu, tikumīgo Īzāku un Jēkabu, 

kurš bija uzticīgs un pilns spēka, lai viņi veidotu koka stumbru, no kura zars izaugtu Mozum, kuru Es 

sūtīju pārstāvēt Mani un nodot cilvēkiem Manu Bauslību. 

48 Mozū cilvēce saskatīja manas varenības atspulgu. Viņā viņi saskatīja taisnīgumu, taisnību, 

neviltotu drosmi, ticību, paklausību un mīlestību. Jūs esat uzzinājuši, ka, redzot savas tautas vājības, Viņš 

dusmās salauza bauslības plāksnes, ko tikko bija saņēmis no Tēva. Bet jūs arī zināt, ka es tos nekavējoties 

atdevu viņa rokās, lai jūs saprastu, ka jūs vienmēr pārvaldīs tikai viens dievišķais likums - neredzamā 

Dieva likums. 

49 Tad, kad pagāja zināms laiks un kļuva skaidrs, ka cilvēcei ir nepieciešams dziļāk iepazīt savu 

Tēvu, Viņš - nenogurstošs savā mīlestības darbā - sūtīja pasaulē savus praviešus, lai tie pasludinātu 

cilvēcei, ka Viņš nāks uz zemes un kļūs par cilvēku, lai darītu tai jūtamu savu mīlestību un ar savu 

piedzimšanu, dzīvi un nāvi mācītu tai, kas ir pilnīga dzīve. Bet, kamēr vieni ticēja maniem praviešiem, citi 

šaubījās, nogalināja tos un sagatavoja man ceļu ar šo upuri. 

50 Manu vēstnešu vārdi lika drebēt grēcinieku sirdīm, jo tie vēstīja par Tā atnākšanu, kas ar savu 

patiesību atmaskos nepatiesību. Kamēr cilvēki runāja: "Dievs iesaka labestību, perfektus mīlestības, 

piedošanas un taisnīguma darbus, jo Viņš ir perfekts, bet mēs, cilvēki, tādi nevaram būt", pasaulē nāca 

Jēzus. 

51 Viņš bija pats Dievs, kas nāca pasaulē, lai atnestu Savus likumus un mācības cilvēka veidolā. 

Šodien jūs vēlētos uzzināt, kā tika radīta Jēzus miesa. Uz to es jums saku: Jums ir jāsamierinās ar to, ka šis 

ķermenis ir dzimis un ieņemts, pateicoties bezgalīgajai mīlestībai, kas man ir pret jums. No šī brīža Jēzus 

sāka dzert rūgtuma biķeri, kas Viņam bija jādzer līdz galam. Viņš pārdzīvoja visus cilvēka dzīves 

pārdzīvojumus, izturēja pārbaudījumus, iepazina grūtības, vajāšanas, garās cilvēku darba dienas, slāpes un 

vientulību; Viņš savā ķermenī izjuta laika ritējumu un no tuvuma apcerēja cilvēka dzīvi ar tās tikumiem un 

bēdām, līdz pienāca laiks, kad viņš devās uzrunāt un darīt varas darbus. 

52 Tad es ļāvu cilvēkiem sapulcēties ap mani, lai mani dzirdētu, skatītos uz mani, ar vārdiem un 

garīgā veidā mani izpētītu. Es ļāvu cilvēkam caurdurt manu ķermeni, meklējot Dievišķo, līdz viņš 

ieraudzīja manus kaulus, mans sāns atvērās un no tā izplūda ūdens. Es ļāvu pasaulei padarīt mani par savu 

apsūdzēto, par savu izsmējamo karali, par atmaskoto, un tā vilka mani ar kauna krustu uz pleciem uz 

nāvessoda izpildes vietu, kur mani gaidīja divi laupītāji, lai mirtu kopā ar mani. 

53 Tā es gribēju mirt uz krusta, lai mācītu jums, ka es, jūsu Dievs, esmu ne tikai vārdu Dievs, bet arī 

rīcības Dievs. Bet tie, kas redzēja mani mirstošu, bija liecinieki manām mokām un dzirdēja manus pēdējos 

vārdus, sacīja: "Kā Dieva Dēls var mirt? Kā tas ir, ka, lai gan Viņš ir Mesija, mēs redzējām Viņu 

sabrukušu un dzirdējām Viņu raudam?" 

54 Tauta pieprasīja papildu pierādījumus, un Es Savā mīlestībā devu viņiem tos. Tāpat kā es piedzimu 

kā cilvēks no svētas sievietes miesām, lai izrādītu cieņu cilvēciskajai mātišķībai, tā arī es iegrimstu atpakaļ 
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zemes dzīlēs, lai izrādītu tai cieņu un tur pabeigtu savu cilvēcisko misiju. Bet zeme nespēja noturēt šo 

ķermeni, kas piederēja nevis viņai, bet Tēvam, no kura tas bija nācis un pie kura atgriezās. 

55 Tagad es jums saku: Ja jūs šaubījāties par Kristus dievišķību, kad redzējāt Viņu mirstošu pie 

krusta, vai varat man pateikt: kurš cilvēks trešajā dienā pēc nāves ir augšāmcēlies no kapa, nesabojājot to, 

un uzkāpis debesīs ar savu miesu? Neviens! - Es to darīju, jo Es esmu Dzīvība, jo Es nevarēju mirt ne 

garā, ne miesā. 

56 Šaubas radās ne tikai skatītāju pūlī. Pat starp maniem mācekļiem bija viens, kurš šaubījās, ka es 

varētu parādīties viņu vidū pēc nāves. Tas bija Tomass, kurš teica, ka tikai tad, ja viņš varētu iebāzt 

pirkstus brūcē Manā pusē, viņš noticētu, ka tas ir iespējams. Tiklīdz viņš to bija pateicis, es viņu sveicu: 

"Mans miers ar jums! Viņam vēl pietika spēka pieiet, paskatīties uz dziļo brūci un pieskarties tai ar roku, 

lai noticētu, ka Skolotājs patiešām ir miris un augšāmcēlies. 

57 Svētīgi tie, kas tic, pirms tam neredzējuši. Jā, mani bērni, jo patiesa ticība ir arī skatiens, kas redz 

to, ko nespēj atklāt ne intelekts, ne maņas. Tikai ticība var atklāt cilvēkam dažus radīšanas noslēpumus. 

58 Bet Viņš, kas augšāmcēlies no mirušajiem, nāk šinī laikā garā, pilns godības, lai atkal uz jums 

runātu. 

59 Cik daudzi no tiem, kas šodien dzīvo uz zemes, zina, ka cilvēces priekšā ir sācies jauns laikmets? 

Tikai tie, kas ir dzirdējuši šo vārdu, droši zina, ka 1866. gadā sākās jauna ēra - Svētā Gara ēra. 

60 Caur Roque Rojasa prāta orgānu runāja Elijas, celmlauža, gars, kurš šādā veidā darīja sevi zināmu, 

lai sagatavotu ceļu Tam Kungam. 

61 Ar šī taisnā vīra starpniecību Es cilvēcei atvēru Savu mācību grāmatu, Savas jaunās atklāsmes un 

aicināju cilvēci spert vēl vienu soli uz priekšu pa šo ceļu. 

62 Šajā laikā es atnācu "uz mākoņa", kas ir garīgs un cilvēka acīm neredzams. Šis "mākonis" ir 

simbols aizsaulē, no kurienes Es sūtu gaismas staru, kas izgaismo tos intelekta orgānus, caur kuriem Es 

Sevi daru zināmu. Tā ir bijusi Mana griba, un tāpēc tas ir pilnīgs darbs. Es pazīstu cilvēku un mīlu viņu, jo 

viņš ir Mans bērns. Es viņu varu izmantot, jo Es viņu esmu radījis, tam Es viņu esmu radījis. Es varu atklāt 

Sevi cilvēkā, jo Es esmu radījis viņu tieši tādēļ, lai pagodinātu Sevi viņā. 

63 Cilvēks ir mans vienīgais un patiesais tēls, jo viņam piemīt dzīvība, saprāts, griba un spējas kā viņa 

Dievam. 

64 Pirms Es atklājos tagadnē šādā formā, Es pētīju cilvēku sirdis. Es jautāju tiem, kas baro savu prātu 

dažādās reliģiskās kopienās: Vai esat apmierināts? Uz to viņi atbildēja: "Mēs esam izsalkuši un izslāpuši 

pēc Tevis." 

65 Daudzi ir meklējuši sava Tēva izskatu un seju, bet nav atraduši Viņu. Viņi cerēja uz šo brīnumu, 

bet brīnums nekļuva par realitāti, jo viņi neatrada maizi, kas patiesi pabarotu viņu garu. Tomēr es biju 

sagatavojis šo koku, šo avotu un šos laukus, un es aicināju ļaudis, kas alka un slāpēja pēc miera, kas 

ilgojās pēc mīlestības un vēlējās justies mīlēti. Kad viņi ir ienākuši Manā Klātbūtnē, viņi ir dzirdējuši šo 

Vārdu, kas vienādi izpaužas visās pastāvošajās pulcēšanās vietās, un katru reizi, kad tas skan, tas ir kā 

mīlošs rokas pieskāriens, kas pamodina guļošo, un kā drauga balss, kas dod padomu. 

66 Kādu laiku mani klausoties, jūs sapratāt, ka nevarat būt tikai pielūdzēji, kas savu dzīvi pavada tikai 

garīgā apcerē, un sacījāt man: "Kungs, ēdot šo augli, ko Tu mums esi devis, mēs esam uzņēmušies 

pienākumu pret Tavu Dievišķību audzēt un izplatīt tā sēklas." 

67 Kad jūs apjaušat, ka jūsu Skolotājs joprojām nes uz pleciem savu mīlestības krustu, jūs raudat un 

sakāt Viņam: "Kungs, ļauj mums nest Tavu krustu, ļauj, lai žults un etiķis no mums tiek izdzerts." Bet es 

jums saku, ka, kā jūs lūdzāt, tas jau ir noticis. Vai jūs neesat pamanījuši, cik grūta pēdējā laikā ir bijusi 

jūsu misija? Vai jūs nesaprotat, cik rūgts ir bijis šis laiks un ka pašlaik jūs pārdzīvojat kaut ko tādu, ko 

nekad agrāk neesat piedzīvojuši? Turpiniet izrādīt šo gatavību un lūdzieties. 

68 Es esmu izvēlējies jūs, vienkāršus cilvēkus, jo, ja es runātu ar zinātnieku, teologu un zinātnieku 

mutēm, man neticētu. Bet, kad es runāju caur vienkāršu cilvēku, es pārsteidzu cilvēkus. Kas atveda šurp 

lielos ļaužu pūļus? Jūs visi bijāt gatavi liecināt, jo bijāt gatavi liecināt. Lūk, tie, kas jums sacīja: "Kā tas ir 

iespējams, ka Kristus ir pasaulē?" Un arī tie, kas iesaucās: "Nav iespējams, ka visas pilnības Skolotājs 

varētu darīt zināmu Sevi caur cilvēku!" Šeit ir tie, kas apšaubīja jūsu vārdus un apliecinājumus. 
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69 Cilvēki, ja Jēzus ar Savām Asinīm laistīja sēklas, ko Tēvs sēja cilvēku sirdīs Pirmajā Laikā, tad 

šodien Mans Dievišķais Gars sūta žēlastības rasu uz šiem laukiem, lai tie būtu auglīgi. 

70 Tuvojas mana aizbraukšanas diena. Mana uzturēšanās jūsu vidū šajā laikā ir ilgāka nekā 

iepriekšējos laikos, ilgāka nekā tas bija ar Izraēlu tuksnesī, ilgāka nekā tas bija ar Israēlu tuksnesī, ilgāka 

nekā tas laiks, kad Jēzus dzīvoja starp cilvēkiem. Kurš no tiem, kas mani šajā laikā ir dzirdējuši, ir juties 

saindēts ar šo vārdu? Kurš no jums ir ticis iepīts netikumos vai maldos? Patiesi es jums saku: ja tā jums 

nav nesusi labumu, jo jūs to neesat sevī pieņēmuši, tad tā jums arī nav radījusi ļaunumu. 

71 Atcerieties, ka reiz Es jums teicu: Es neesmu jūs radījis, lai jūs būtu kā parazītiski augi. Es nevēlos, 

lai jūs apmierinātos ar to, ka nevienam nekaitējat. 

Es vēlos, lai jūs gūtu gandarījumu par to, ka esat darījuši labu. Ikviens, kas nedara labu, lai gan varētu to 

darīt, ir darījis vairāk ļauna nekā tas, kurš, nespēdams darīt labus darbus, aprobežojas ar ļauna darīšanu, jo 

tas ir vienīgais, ko viņš prot darīt. 

72 Tā Viņš šodien ir runājis ar jums, kas, miris par pasauli, augšāmcēlies Tēva godībā, lai nāktu pie 

jums garā šajā trešajā laikmetā. 

73 Lūk, mana augšāmcelšanās trešajā dienā, kad Kristus parādās saviem jaunajiem mācekļiem un 

saka viņiem: 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 154 
1 Mana Gara gaisma apgaismo jūs šajā žēlastības rītā. 

2 Manas mācības un mācīšanas piemērus Otrajā Laikā cilvēce nav sapratusi, jo savstarpējas 

mīlestības vietā es sastopu nesaskaņas starp tautām un nesaskaņas starp dažādām ideoloģijām, sektām un 

reliģiskajām kopienām. Es jums esmu devis pazemības piemēru no šūpuļa līdz pat brīdim, kad miru jūsu 

vidū pie krusta. Mana dzīve, mans piemērs, mana mācība un mana upurējošā nāve nav ņemta par paraugu 

cilvēkiem. 

3 Šī Dieva Grāmatas lappuse bija mācība visiem laikiem; tajā es atstāju jums visu, kas man toreiz 

jums bija jāsaka, un neko no tā es nevarēju aizmirst. Es jums paziņoju, ka atgriezīšos pie jums, un es esmu 

šeit, pildot Savu solījumu. Taču es redzu jūsu pasauli pilnīgā nekārtībā, es redzu cilvēkus, kas cenšas 

mainīt planētas seju saskaņā ar saviem uzskatiem un doktrīnām. Bet šodien Es nāku pie jums mīlestības 

pilns, lai jums pateiktu: ja jūs neesat sapratuši otrās ēras mācības, es esmu šeit, lai ar Savu Vārdu palīdzētu 

jums tās saprast. 

4 Klausieties: Reiz Jēzus nonāca pie Jordānas krastiem un tur satikās ar Jāni Kristītāju, kurš mācīja 

savus mācekļus un pasludināja viņiem debesu valstības atnākšanu. Kad otrās ēras priekšgājējs ieraudzīja 

Jēzus starojošo skatienu, Viņa sejas laipnību un dievišķo majestātiskumu, ko Jēzus izstaroja, viņš atpazina 

Mesiju un noliecās Viņa priekšā. Jānis, kurš tikko bija mācījis mācekļus un klausījies, kā viņi runā par 

Jēzus mācīto mācību, sacīja viņiem: "Valstība ir tuvu cilvēkiem," un, stāvot Glābēja priekšā, viņš uzreiz 

atpazina Viņu un sauca: "Lūk, tas ir tas, kuram es neesmu cienīgs atsiet siksnas no Viņa sandalēm." 

5 Bet, tā kā Jānis bija mans pravietis un mans kalps, viņa mācība saskanēja ar manu, un arī viņa 

mācekļi bija mani. 

6 Citā reizē, kad Jēzus bija netālu no kāda ciema, Viņš sūtīja savus mācekļus meklēt pārtiku, un, kad 

viņi atgriezās, viņi sastapa Jāņa mācekļus, kuri sludināja. Un, nonākuši pie Skolotāja, viņi sacīja: "Kungs, 

Kungs, mēs esam sastapuši dažus vīrus, kas sludina mācību un dara brīnumus. Vai tas ir saskaņā ar 

Taviem likumiem?" Jēzus viņiem sacīja: "Kāpēc jūs esat satraukti? Ikviens, kas nodarbojas ar labdarību, ir 

saskaņā ar likumu." 

7 Es jums to šodien saku, Trešās Ēras mācekļi, lai jūs neuzskatītu tos, kas ir ārpus Mana Likuma, 

kurus sastopat savā ceļā un kuri sēj mīlestību, žēlsirdību un gaismu, lai kāds būtu viņu mācības 

nosaukums. 

8 Tajā laikā mani visi neatzina par dievišķo sējēju. Daudziem es biju tikai Galilejietis, kas sludināja 

uz zemes. Tikai tie, kas Jēzus vārdos atklāja Dievišķības balsi, atpazina Viņu kā Visaugstākā Dēlu. 

9 Tas, kurš šodien parādās jūsu vidū, ir tas pats, kurš uzrunāja jūs Otrajā Laikā. Taču to, ko cilvēki 

redzēja toreiz, tagad vairs nevar redzēt tādā pašā veidā. Tas Skolotājs ar laipnu vaigu vaigu, maigu 

skatienu un mīļu vārdu šodien nāk garā un runā ar cilvēka starpniecību. 

10 Kas vēlas Mani sajust un redzēt šādā izpausmes formā, lai viņa prāts un sirds kļūst mierīga. 

11 Daudzi no jums ir zaudējuši dvēseles mieru. Bet, redzot savu brāļu un māsu mieru un paļāvību, jūs 

patvērāties pie viņiem, pie viņu ticības un cerības, vēloties sasniegt pestīšanas ostu. Šādā veidā jūs 

palīdzēsiet viens otram. 

12 Šajā laikā Es uzmodināšu tautu, kas cītīgi ievēros Manu likumu, kas mīlēs patiesību un žēlsirdību. 

Šie cilvēki būs kā spogulis, kurā citi var redzēt atspoguļotas viņu pieļautās kļūdas. Tā nevienam nebūs 

tiesnese, bet tās tikumi, darbi un (garīgā) pienākuma izpilde aizkustinās visu to garu, kas šķērsos tās ceļu, 

un tā norādīs uz viņu kļūdām visiem, kas pārkāpj Manu Likumu. 

13 Kad šī tauta būs stipra un daudzskaitlīga, tā piesaistīs savu kaimiņu uzmanību, jo tās darbu tīrība 

un pielūgsmes sirsnība pārsteigs cilvēkus. Tad cilvēki sev jautās: "Kas ir tie, kas, kam nav tempļu, prot 

šādi lūgt? Kurš mācīja šīm ļaužu masām pielūgt Dievu ar lūgšanu, nejūtot vajadzību celt altārus 

dievkalpojumiem? No kurienes nāk šie ceļojošie sludinātāji un misionāri, kuri kā putni ne sēj, ne pļauj, ne 

vērpj, un tomēr turpina pastāvēt?" 

14 Un Es tiem sacīšu: šo nabadzīgo un pazemīgo tautu, kas tomēr dzīvo dedzīgi saskaņā ar Manu 

Bauslību un ir spēcīga pret pasaules kaislībām, nav veidojis neviens cilvēks. Šos ļaudis, kuri ar prieku dara 

labu, kurus apgaismo iedvesma un kuri nes sirdīs miera vēsti un dziedinoša balzama pilienu, nav mācījuši 
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nevienas zemes kulta kopienas skolotāji vai kalpotāji. Patiesi Es jums saku: šajā laikā jūsu pasaulē nav 

neviena cilvēka, kas spētu mācīt Dieva pielūgsmi patiesā garīgumā. Tā nav ne rituālu vai ceremoniju 

krāšņumā, ne bagātībā vai zemes varenībā, kur sakņojas patiesība, kas, būdama pazemīga, par savu templi 

meklē tīras, cēlas, sirsnīgas sirdis, kas mīl sirsnību. Kur ir šīs sirdis? 

15 "Kristietis" - tā sevi sauc liela daļa šīs cilvēces, pat nenojaušot, ko nozīmē vārds "Kristus" un kāda 

ir tā mācība. 

16 Ko jūs esat darījuši no Mana vārda, Mana piemēra, Manas mācības, ko Es jums reiz devu? 

17 Vai jūs patiešām esat attīstītāki cilvēki nekā tā laika cilvēki? Kāpēc jūs to nepierādāt ar sava prāta 

darbiem? Vai jūs domājat, ka šī dzīve ir mūžīga, vai varbūt domājat, ka jums ir tikai jāattīstās, pateicoties 

cilvēces zinātnei? 

18 Es mācīju jums patieso Bauslības piepildījumu, lai jūs pārvērstu šo pasauli par lielu templi, kurā 

tiktu pielūgts patiesais Dievs, kurā cilvēka dzīve būtu nemitīgs mīlestības upuris Tēvam, kuru viņam 

vajadzētu mīlēt katrā savā tuvākajā un tādā veidā atdot godu savam Radītājam un Skolotājam. 

19 Bet šodien, kad esmu atgriezies pie cilvēces, - ko es atrodu? Meli un egoisms ir aizstājuši patiesību 

un labdarību; lepnums un iedomība ir aizstājuši lēnprātību un pazemību; elkdievība, fanātisms un 

nezināšana ir aizstājuši gaismu, pacēlumu un garīgumu; zaimošana un zaimošana ir aizstājuši dedzību un 

taisnību; naids un nesaskaņas starp brāļiem un māsām ir aizstājuši brālību, mieru un mīlestību. 

20 Bet Es nāksim uz Savu templi, lai izdzītu no turienes tirgotājus, kā to darīju Otrajā Laikā 

Jeruzalemes templī, un Es tiem teikšu vēl vienu reizi: "Nepadariet no lūgšanu nama pārtikas veikalu."" Es 

mācīšu ļaudis, lai ikviens kalpotu pie patiesā altāra, lai viņi vairs nebūtu maldos un nekļūdītos nezināšanas 

dēļ, jo tie slikti interpretē Manu Bauslību. 

21 Skolotājs jums saka: "Garīgais" ir prāts, bet altāris ir sirds; lūgšana ir augšup vērsta doma, bet 

upuris ir labie darbi, kurus jūs varat upurēt. 

22 Ja jūs jūtat, ka izpalīdzība un mīlestība pret līdzcilvēkiem ir jūsu patiesā dzīve, kā gan pasaule var 

nesaprast, ka sirds nav tikai nejūtīgs orgāns un ka gars ir vairāk nekā ķermenis? Kā tas varētu nesaprast, ka 

iedvesma ir vērtīgāka par cilvēka radītajiem Dieva atveidojumiem un ka labie darbi, ar kuriem jūs 

apliecināt Manu Likumu, ir vērtīgāki par visdārgākajiem zemes labumiem? 

23 Patiesi es jums saku: ja jūs vēlaties glābt savu ticību un tādējādi izvairīties no savas dvēseles 

bojāejas šajā vētrā, jums ir jāceļ savs templis garīgā formā. Ļaujiet manai valstībai ienākt jūsu sirdī, un 

neviens nedrīkst cīnīties pret tās gaismu. Tad, kad vētra būs pagājusi, jūs redzēsiet neredzamu, bet stipru 

un lielu nesagraujamā tempļa pacelšanos, kura pamati būs jūsu sirdīs. 

24 Redziet, kā šajā brīdī pasauli izgaismo spožā gaisma, ko izstaro mans Gars. Gaisma palīdz jums 

progresēt un saprast, un ar to jūs gūstat mieru. 

25 Gaisma un mīlestība nāk no sirds, miers ir garā kā mūžības atspulgs. 

26 Mans Vārds ir mīlošs, bet jūs no tā nenogurstat, jo, ja jūs baudīsiet tikai zemes baudas, Es atradīšu 

jūsu sirdis tukšas. Tāpēc Es bieži nāku pie jums, lai liktu jūsu sirdij pukstēt citā ritmā, kad tā saskaras ar 

Dievišķo, jo jūs pastāvīgi novirzāties no sava pienākuma ceļa. 

27 Kāpēc bija un ir cilvēki, kas, apgūstot cilvēcisko zinātni, izmantojot Radītāja dotās spējas, izmanto 

tās, lai cīnītos pret dievišķo zinātni un noraidītu to? - Jo viņu iedomība neļauj viņiem pazemīgi un 

godbijīgi ieiet Tā Kunga dārgumā, un viņi meklē savu mērķi un troni šajā pasaulē. 

28 Starp grēciniekiem Es izraudzīšos tos, kam šajā laikā būs Man jākalpo. Mans spēks darbosies 

viņos, un Es pārveidošu viņus caur Savu žēlastību. 

29 Saskaņojiet sevi ar savu sirdsapziņu, lai jūs varētu saņemt no tās piedošanu, jo, kamēr jūs domājat, 

ka esat apbruņoti, un neklausāties iekšējā balsī, kas jums rāda jūsu kļūdas, tikmēr nebūs sadraudzības ar 

Mani, un elkdievība nevarēs pilnībā izzust. 

30 Šoreiz Es runāju ar jums kā Tēvs un Tiesnesis. Bet nebaidieties, jo pat Dievišķajā ir Mātes, kuru 

jūs saucat par Mariju, mīlestība un maigums. 

31 Mani mīļie bērni, sajūtiet mīlestību pret viņu. Es dzirdu lūgšanu, kas izplūst no tava gara, lai 

slavētu Viņu, jo tu zini, ka tavas lūpas ir pārāk neveiklas, jo tu uzskata tās par netīrām un labprātāk tur tās 

aizvērtas. 
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32 Bet es jums jautāju: vai ir kāds, kurš nav saņēmis glāstu no Debesu Mātes? Patiesi es jums saku, 

visi bez izņēmuma ir saņēmuši no viņas mīlestību. 

33 Lūk, tie, kas agrāk bija deģenerēti un tagad kāpj kalna augstumos. Šodien jūs varētu būt starp 

cilvēces atkritumiem, bet drīz šajā garīgo pārbaudījumu laikā, pateicoties manai žēlastībai un jūsu 

pacietības un mīlestības nopelniem, arī jūs pacelsieties pāri visām nelaimēm. Neaizmirstiet, ka sāpes ir 

dvēseles tēlnieks. 

34 Dvēsele un miesas apvalks veido harmonisku būtni, kas apzinās savus garīgos un cilvēciskos 

pienākumus. Jūs esat bijuši liecinieki mācības attīstībai, un savā garīgajā apcerē esat sapratuši, kas ir visas 

jūsu pasaules skaistuma Radītājs, jo jūsu prāts vairs nav aptumšots. 

35 Jūs dzīvojat mierā, jo cenšaties būt harmonijā ar savu Dievu, un miers ir gara dārgums šajā 

pasaulē. Jūs to piedzīvojat pēc tam, kad esat izpildījuši visus savus pienākumus Tēvam. 

36 Vienmēr centieties dzīvot tā, lai jums būtu šis gandarījums, lai brīdī, kad aiziesiet no šīs pasaules 

uz citu, jūsu garu neapgrūtinātu nekādas zemes rūpes, nedz arī sāpes par pienākumu neizpildi. 

37 Jūs nedrīkstat nogurt mīlestības darbībā, jo jūs to izrādāt paši sev. Runājiet par manu mācību ar 

mīlestību, un mans vārds uzplauks sirdīs. 

38 Es jūs mācu un piepildīšu ar gudrību, jo Es jau esmu jums teicis, ka pēc 1950. gada jūs vairs 

nedzirdēsiet Manu Vārdu caur cilvēka intelekta orgānu, un, kurš neizmantos Manu mācību, jutīsies tukšs 

savā sirdī un klīstēs kā miris. Kāpēc kā miris? - Tāpēc, ka viņš jutīsies garīgi un morāli bezspēcīgs un 

savos pārbaudījumos neatradīs spēku pārvarēt sevi un uztvert manu Dievišķo glāstu. 

39 Jūsu uzdevums ir atgriezt šos brāļus un māsas atpakaļ dzīvē, novēršot viņus no materiālisma un 

pārliecinot viņus par tik lielo žēlastību, ko sniedz garīgums. 

40 Pēc 1950. gada Es turpināšu darīt Sevi zināmu caur katra no jums iedvesmu. Ja jūs zināt, kā garīgi 

sagatavoties, Es darīšu brīnumus. Es tikai lūdzu, lai jūsu ticība būtu vismaz tik liela kā sinepju graudiņš, 

un tad jūs redzēsiet, ka Mans Vārds piepildīsies. 

41 Runājiet un dariet labu, nebaidoties, ka par jums runās. Jums ir jāvēršas pie saviem kaimiņiem, 

neizdarot atšķirības, jo jūs nezināt, kuri cieš visvairāk iekšēji. Jūs bieži redzēsiet, kā jūsu līdzcilvēki 

priecāsies, kad viņi jūs uzklausīs, un viņi izteiks jums skaidras pateicības zīmes. 

42 Aiciniet viņus nenogurstoši doties labestības ceļā, un tad, kad viņi būs uz tā, daudzas ciešanas no 

viņiem aizies prom. 

43 Jaunajā Jeruzalemē manna nolaidīsies. 

44 Es gribu, lai jūsu vidū pastāvētu reliģiskās pārliecības un vārda brīvība, kā arī taisnīgums, lai citu 

tautību cilvēki, būdami jūsu vidū, atgriežoties ņemtu līdzi sirdīs mīlestības dāvanu un brālības ideālu, un 

lai, atgriežoties no turienes, viņi varētu paņemt līdzi mīlestības dāvanu un brālības ideālu. 

taisnīgums ir iedegts viņos. 

45 Pēc 1950. gada cilvēce gaida patiesu mieru. 

Bet es jums saku: Nāvējošajam sirpim jāturpina pļaut nezāles, līdz lauki ir tīri un kviešu vārpas spīd. 

46 Jūs redzēsiet, ka no šīs pasaules aizies cienījami valdību vadītāji, kas ir šķēršļi mieram, un izzudīs 

tautas, kurām vajadzētu pretoties dievišķajam taisnīgumam, lai atbrīvotu vietu jaunām tautām, kas tur 

varētu rasties. 

47 Lūdzieties, lai jau tagad jūs varētu tajos iesēt miera sēklas. Apvienojieties kā viena sirds un viena 

doma, un jūs sajutīsiet manu klātbūtni ļoti tuvu. 

48 Ievērojiet bausli, ko esmu jums atstājis divos laikmetos: "Mīliet cits citu." 

49 Tāpat kā apsolītā zeme tika izdalīta Izraēla tautai, tā arī visa zeme tiks izdalīta cilvēcei. Tas notiks 

īstajā laikā - pēc attīrīšanās. Tā kā mana griba ir, lai šī sadale notiktu, tajā valdīs taisnīgums un vienlīdzība, 

lai visi cilvēki varētu strādāt kopā pie viena darba. 

50 Šodien tautas ēd drupatas no vareno un kungu galda, kamēr pēdējie bagātinās, uzkraujot maizi 

saviem kalpiem un tiem, kas no viņiem atkarīgi. Bet, lai gan nabadzīgo maizes drupatas ir cietas, tās nav 

tik rūgtas kā ēdiens, ko ēd pasaules dižciltīgie. 

51 Gan viens, gan otrs ir upuri, tāpēc ir nepieciešams, lai es jūs atbrīvotu, lai es salauztu jūsu važas. 

Bet tikpat nepieciešams, lai verdzība un posta posts, ko izraisīja sērgas, tiktu palielināts, jo citādi cilvēki 

negribētu sekot Tam, kas nāk jūsu glābšanai. Vai atceraties biķeri, ko Izraēla dzēra, kad tā grūmojās 
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verdzībā Ēģiptē? Mozum bija jāparādās, lai atnestu viņiem atbrīvošanu. Vai atceraties arī to, kā cilvēki 

tika ieslodzīti un pazemoti savā dzimtenē un kā tas bija citām tautām, kad Mesija parādījās uz zemes, lai 

parādītu tām ceļu uz pestīšanu? 

52 Arī šajā laikā rodas nepieciešamība, lai cilvēki pirms atbrīvošanās iepazītu trūkumu, postu, postu, 

apspiestību, netaisnību, izsalkumu un slāpes, lai beidzot tie nonāktu līdz iekšējai atmodai un vēlmei pēc 

citādas, labākas dzīves. 

53 Kad šī cilvēce atteiksies no sava materiālisma un sapratīs, cik tālu no Mana Likuma tā ir dzīvojusi, 

tā no sirds teiks: "Cik mēs, cilvēki, esam bijuši muļķīgi un neprātīgi, kad brīvprātīgi nodevāmies 

kaislībām, lai kļūtu par to vergiem!". Tur augšā ir kalns, no kura Tēvs jums ir licis priekšā savu likumu. 

Kāpiet pa to pa ceļu, ko esmu jums parādījis. Apsolījuma zeme tur savus vārtus mūžīgi atvērtus, gaidot 

ļaužu pūļus, kuriem tā nes mieru un svētības. 

54 Kad cilvēks būs iegrimis bezdibeņa dziļumos un, cīņas un ciešanu izsmelts, vairs nebūs spēka pat 

sevi glābt, viņš ar izbrīnu piedzīvos, kā no viņa paša vājuma, izmisuma un vilšanās dzīlēm rodas nezināms 

spēks, kas nāk no gara. Kad viņš sapratīs, ka ir pienākusi viņa atbrīvošanas stunda, viņš izplesīs spārnus un 

pacelsies virs tukšumu, egoisma un melu pasaules drupām un sacīs: "Tur ir Jēzus, atvairītais. Viņš ir dzīvs. 

Mēs veltīgi esam centušies viņu nogalināt ik uz soļa un katru dienu. Viņš dzīvo un nāk, lai mūs glābtu un 

dāvātu mums visu savu mīlestību." 

55 Tā būs stunda, kad cilvēks sapratīs, ka, lai sasniegtu patiesu garīgo varenību un arī majestātisku 

dzīvi uz zemes, nav citu likumu, kā tikai viņa Dieva likums, un nav citas mācības, kā tikai tā, ko Es jums 

devu Kristus Vārdā. 

56 Noskaidrojiet savu konfliktu būtību, izpētiet problēmas, kas jums sagādā raizes, un pēc tam 

īstenojiet praksē manus norādījumus un principus. Tad jūs redzēsiet, kā cilvēce tajās var atrast risinājumu 

visām problēmām, kas to satrauc. Bet, tā kā jūs jūtaties nespējīgi īstenot praksē Dievišķā Skolotāja dotos 

vārdus un mācības, tad būs nepieciešams, lai sāpes, kas arī ir skolotājs, pietuvotos jums, lai pārliecinātu 

jūs par daudzām patiesībām, padarītu jūs jūtīgus un, vēl jo vairāk, lai jūs saliektu. 

57 Jūs man jautājat: "Vai Tavam Vārdam nav pietiekami daudz spēka, lai pārliecinātu mūs par mūsu 

kļūdām, lai mūs glābtu un tādējādi pasargātu no ciešanu krustugunīm?" Bet Es jums saku: Manam Vārdam 

ir lielāks spēks, nekā jūs varētu ticēt. Bet, ja tas, kas mani dzird, uzreiz, bez pūlēm un bez pūlēm 

pārvērtīsies, tikai tāpēc, ka ir dzirdējis manu vārdu, kāds nopelns būtu no jūsu puses? 

58 Tam, kas to dzird, ir vajadzīga ticība, griba, pūles un mīlestība. Tad viņam būs liels nopelns, un 

viņa balva vai izcilība būs tā, ka viņš nepiedzīvos nekādas ciešanas, jo viņš ir izmantojis Manu Likumu un 

Manu Doktrīnu kā ieroci. 

59 Vai jūs, ļaudis, kas mani tagad klausāties, nejūtat mana Likuma klātbūtni virs sava gara? Vai jūs 

nejūtat, ka jūsu sirds pukst kā atdzīvināta, kad dzirdat manu vārdu? 

60 Lūdzieties, lai jūs saprastu, un esiet modri, lai īstenotu manu mācību, jo jums ir liela atbildība šajā 

cilvēcei smagajā un grūtajā stundā. 

61 Ja, neraugoties uz lielajām ciešanām, kas jūs piemeklē, jūs nezaudēsiet to garīguma pēdu, ko esat 

spējuši sasniegt, jūs redzēsiet, ka jūsu ceļā notiks patiesi brīnumi, ar kuru palīdzību jūsu Tēvs jūs 

iedrošinās jūsu grūtajā dzīves ceļā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 155 
1 Daudzas no mācībām, ko Es jums dodu šajā laikā, jums šķiet jaunas, jo tās ir aizmirstas. Taču 

tagad ir pienācis laiks, kad es vēlreiz vēršu jūsu uzmanību uz tiem. Es jums esmu sagatavojis lielu darba 

lauku, kurā Es jūs aicinu sēt mūžības sēklas, ko Es jums dodu šajā laikā. 

2 Es mācu savus jaunos mācekļus, kuri ar savu ticību un tuvākā mīlestību iegūs arvien lielāku varu 

pār miesas un dvēseles slimībām - pilnvaru pār dabas spēkiem un arī pār garīgo pasauli. 

3 Saprotiet, ka nezināšanas laiki ir pagājuši. Tagad jūs dzīvojat laikos, kad jūs saprotat un pilnībā 

realizējat manu mācību. Vai varat iedomāties, cik tālu jūs būtu tikuši, ja jūs būtu piekopuši manu mācību 

jau no pašiem pirmajiem laikiem un ievērojuši manus baušļus? Bet jūs ilgu laiku esat gulējuši, ilgu laiku 

esat apmierinājuši miesu ar baudām, un tas viss jūs ir kavējis uz garīgās attīstības ceļa. Tāpēc šodien, kad 

Es esmu nācis pie jums ar jaunu garīgu mācību, tā jums šķiet dīvaina un neatbilst jūsu domāšanas, jūtu un 

dzīvesveidam. Bet jums pietiek pārdomāt vienu no maniem pasludinājumiem, lai atzītu manu vārdu 

patiesumu. Tad jūs sapratīsiet, ka mana mācība nav dīvaina, bet jūsu dzīvesveids ir dīvains. 

4 Nāciet uz manu "zemi", tur es jums atgādināšu visu, ko esat aizmirsuši. Es izdzēšu visu, ko jums 

nevajadzētu glabāt kā garīgo sēklu, un Es liksim jums ieraudzīt visu, ko līdz šim neesat redzējuši. Ar vienu 

vienīgu soli Es jūs izrausīšu no stagnācijas, kurā esat iegrimuši, un ļausiet jums sākt jaunu dzīvi - tādu, 

kādu jums vajadzēja dzīvot jau no paša sākuma. 

5 Vai redzat, cik vienkāršs ir šis vārds, kas uzplaukst no balss nesēju lūpām? Bet patiesi, es jums 

saku, ka tā visā savā vienkāršībā un pieticīgumā ļaus cilvēkiem saprast to gudrību, ko viņi nav spējuši 

aptvert ar zinātņu un teoloģijas palīdzību. 

6 Labie mācekļi, neatlaidīgie un uzticīgie būs lielie šīs mācības pētnieki. Arī viņi būs pazemīgi, bet, 

neraugoties uz savu vienkāršību, viņi pārsteigs savus līdzcilvēkus ar Vārda gaismu. 

7 Mana tauta ne tikai runās ar savām lūpām, bet arī sludinās manu mācību ar saviem darbiem un 

tādējādi mācīs, kā pildīt un ievērot manu likumu. Viņi nesavtīgi nodod tālāk to, ko viņi ir saņēmuši no 

sava Kunga. Viņiem jāpierāda sava dedzība patiesības labā un viņiem uzticēto dārgumu patiesums. 

8 Māciet savus līdzcilvēkus ar labiem, sirsnīgiem un dāsniem darbiem. Atcerieties, ka jums ir jāattīra 

sava dvēsele jau šeit, lai tad, kad tā pāries otrā pasaulē, tā būtu cienīga tur atrasties un netiktu traucēta, kā 

arī nenonāktu maldos. 

9 Jums ir nepieciešamais spēks, lai no sava ceļa noņemtu visu, kas apstādina jūsu soļus. Jūs jau 

zināt, ka ierocis, kas uzvar visu, ir mīlestība. Ļoti liela būs tā prieks, kurš uzvarēs šajā cilvēciskajā cīņā un 

parādīs sevi kā uzvarētāju kareivi pēc tam, kad būs uzvarējis šajā cīņā. 

10 Atcerieties, ka es esmu tas, kas jums devis ieročus, un ka Es neesmu ar to apmierinājies, bet esmu 

jūs mācījis arī cīnīties, lai uzvarētu kaujās. 

11 Ko tad jums vajadzētu meklēt citos veidos, ja Es jums šobrīd dodu visu patiesības veidā? 

12 Es esmu atvēris prātus tiem, kas nav apmācīti, lai viņi varētu atsvaidzināt sevi ar manu vārdu 

interpretāciju. Es esmu atvēris "aklo" acis patiesības gaismai, lai viņi varētu attīrīties no grēkiem un justies 

mīlēti savā Kungā. 

13 Vai jums nav pravietots jau no vissenākajiem laikiem, ka pienāks diena, kad ikviena acs redzēs 

Tēvu? Kas ir šķīsts, tas mani redzēs, un tā būs viņa alga; un kas ir šķīsts, tas mani arī redzēs, un tā būs viņa 

pestīšana. Tas, kurš atver acis manai gaismai, iedziļinās noslēpumā un zina, kāpēc. Viņš piedzīvo sākumu 

un beigas. Viņam ir stingri jāiet nākotnē. 

14 Pareizi interpretējiet Manu Mācību; nedomājiet, ka Mans Gars var gūt prieku, redzot jūsu ciešanas 

uz zemes, vai ka Es nāku, lai atņemtu jums visu, kas jums sagādā prieku, lai iepriecinātu Mani ar to. Es 

nāku, lai jūs atzītu un cienītu Manus likumus, jo tie ir pelnījuši jūsu cieņu un uzmanību, jo tie nesīs jums 

laimi, ja jūs tos ievērosiet. 

15 Es mācīju jums dot Dievam, kas pieder Dievam, un imperatoram, kas pieder imperatoram, bet 

šodienas cilvēkiem ir tikai imperators, un viņiem nav nekā, ko piedāvāt savam Kungam. Ja jūs vismaz 

dotu pasaulei tikai to, kas ir nepieciešams, jūsu ciešanas būtu mazākas. Bet imperators, kuram jūs ļaujat 

noteikt savu rīcību, ir diktējis jums perversus likumus, padarījis jūs par vergiem un atņem jums dzīvību, 

nedodot neko pretī. 
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16 Padomājiet, cik atšķirīgs ir mans Likums, kas nesaista ne miesu, ne garu. Tā tikai ar mīlestību 

pārliecina un vada jūs ar labestību. Tā dod jums visu bez savtīgas ieinteresētības un egoisma, un laika 

gaitā tā jūs atalgo un atmaksā. 

17 Saprotiet, mācekļi, studējiet manas mācības, lai jūs zinātu, ka Es vēlos kopā ar jums veidot tautu, 

uz kuru Tēvs paļausies, jo tā būs gatava pildīt lielus uzdevumus. Tauta, kas nekrīt izmisumā pie pirmā 

trauksmes sauciena, tauta, kas zina, kā stāties pretī tam, kurš sevi sauc par ienaidnieku, un kas viņam 

piedod, mīl viņu un pamāca viņu. 

18 Tā saskaņā ar manu gribu jūs būsiet sagatavoti manas aiziešanas dienai. Jūs visi zināt, ka 1950. 

gads ir datums, ko Mana Griba ir noteikusi, no kura Es vairs nedarīšu Sevi zināmu caur balss nesēja prāta 

orgānu, un, tā kā Mans Vārds vienmēr piepildās, šis laiks noslēgs Manu Mani manifestāciju, kas jums 

iezīmē Trešā Laika sākumu. 

19 Nevēlieties mainīt šo datumu un nekādā veidā nemēģiniet saglabāt Mana Vārda izpausmi tā 

pašreizējā formā, kā arī garīgās pasaules izpausmi. Jau tagad Es jums saku, ka tie, kas tā rīkojas, vairs 

netiks apgaismoti ar Skolotāja gaismu. 

20 Bet kādēļ gan jums būtu jāizdara šāda apgānīšana, ja Es jums esmu paziņojis un arī apsolījis, ka 

pēc šī laika jūs sarunāsieties ar Mani no gara uz garu, pat ja neesat bijuši balss nesēji? 

21 Es jums arī esmu teicis, ka tiem, kurus Es esmu aicinājis un apbruņojis kā šī laika praviešus, būs 

uzdevums brīdināt ļaudis un neļaut tiem gulēt. Viņiem Es atklāšu lielas mācības, lai tās palīdzētu jums 

neiekrist kārdinājumos. 

22 Es runāju ar jums ar vislielāko skaidrību, pat tad, kad lietoju salīdzinājumus, jo zinu, ka tā jūs 

Mani labāk saprotat. Kad Es runāju ar ļaudīm Otrajā Laikā, Es bieži runāju līdzībās, lai tie Mani saprastu. 

Bet, kad Es runāju tikai ar saviem mācekļiem, Es runāju vienkāršiem vārdiem, bet dziļi mācīju. 

23 Tad saprotiet, ka Es runāju līdzībās un lietoju metaforu, lai "pēdējie", tie, kam ir neizglītots prāts, 

vai tie, kas vēl nav attīstījuši savu garu, varētu saprast visas Manas mācības jēgas. Kad Es jums atklāju 

atklāsmes, neizmantojot simbolus, tās ir domātas tiem, kuru attīstība un zināšanas par garīgajām mācībām 

ļauj labāk saprast. 

24 Ne velti daudzi cilvēki teiks, ka šī mācība ir jauna vai ka tai nav nekāda sakara ar dievišķajām 

atklāsmēm, kas jums dotas pagātnē. Es jums apliecinu, ka visam tam, ko Es jums šajā laikā esmu teicis ar 

cilvēciskā intelekta palīdzību, ir saknes un pamats tajā, kas jums jau ir pravietiski pasludināts Pirmajā un 

Otrajā Laikā. 

25 Bet apjukums, par kuru es jums runāju, radās tāpēc, ka tie, kas interpretēja šīs atklāsmes, uzspieda 

cilvēkiem savas interpretācijas, un tās bija daļēji pareizas un daļēji kļūdainas. Tas notiek arī tāpēc, ka 

mana mācību garīgā gaisma cilvēkiem netika dota un dažkārt tika dota izkropļotā formā. Tāpēc šodien, 

kad ir pienācis laiks, kad Mana gaisma jūs atbrīvos no jūsu nezināšanas tumsas, daudzi cilvēki noliedz, ka 

tā varētu būt patiesības gaisma, jo, viņuprāt, tā neatbilst tam, ko Es jums mācīju iepriekš. 

26 Es jums apliecinu, ka neviens no Maniem vārdiem netiks pazaudēts un ka šī laika ļaudis galu galā 

uzzinās, ko Es jums (patiesībā) esmu teicis iepriekšējos laikos. Tad, kad pasaule iepazīs spirituālismu, tā 

teiks: "Patiesi, to visu Jēzus jau ir teicis!" 

27 Un patiesi, Es jums jau visu (tajā laikā) pateicu, lai gan no daudzām atklātajām patiesībām Es jums 

pasludināju tikai to pamatus. Es atstāju tos jums, lai jūs pamazām iemācītos tos izprast, jo tolaik cilvēce 

vēl nebija spējīga saprast visu to, ko es jums tagad pilnībā parādīju. 

28 Kādā reizē Jēzus bija kopā ar cilvēku, kas pārzināja Bauslību, un, atbildot uz viņa jautājumiem, 

Skolotājs viņam atklāja atklāsmi.* Tad cilvēks, pārsteigts par to, kas viņam nekad nebūtu ienācis prātā, 

sacīja: "Kungs, bet kā tas var būt iespējams?" Uz to Dievišķais Skolotājs atbildēja: "Ja jūs nevarat ticēt 

tam, ko es jums saku par zemes lietām, kā jūs varētu ticēt debesu lietām?" Bet tagad ir pienācis laiks, lai 

jūs Mani saprastu, jo attīstītais cilvēka gars var saņemt to spēcīgo Dievišķības gaismu, kas visu atklāj, 

atklāj un izskaidro un ko jūs saucat par Svētā Gara gaismu, tas ir, par Patiesības Garu. 
* Par gara reinkarnāciju ar dvēseli nakts sarunā ar Nikodēmu (Jņ.3:1-21). 

29 Tāpēc esiet dzīvespriecīgi, mīļotā tauta, jo pamācība, ko es jums esmu devis šajā laikā, jums būs 

mūžīgās dzīvības maize. 
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30 Pat šodien Es jums dodu mācības, kuras jūs pilnībā sapratīsiet tikai nākotnē, tikai netiešā veidā, jo 

tagad jūs tās nesaprastu un daudzi no jums tām neticētu. Ar to Es gribu jums teikt, ka jūs vēl neesat 

sasnieguši mērķi, garīgo zināšanu virsotni, un arī mana dievišķā mācība nav sasniegusi savu robežu. 

31 Esiet mani mācekļi mūžīgi un mūžīgi, mūžīgi sargājiet manu vārdu, kuru jūs nekad nemēģināsiet 

mainīt. Mans likums un mana mācība nekad nav pretrunā. Dievišķajā viss ir kārtība, harmonija un pilnība, 

par ko jūs varat pārliecināties no materiālās dabas, kas jūs ieskauj. 

32 Otrajā laikmetā neviens nespēja pretoties dievišķajam spēkam, kas izstaroja no Jēzus vārdiem. 

Ikviens, kurš to dzirdēja, uzreiz pārliecinājās, pārvarēja un mācījās labāk. Gan grēcinieks, gan 

augstprātīgais, gan nabags, gan bagāts, gan farizejs, gan rakstu mācītājs, gan Dieva pārstāvis, gan 

imperatora pārstāvis - visi, kas Viņam ticēja, jutās drebam Dieva Dēla dievišķās klātbūtnes priekšā. 

33 Iemesls tam bija tas, ka Jēzus vārds bija tikai Viņa darbu skaidrojums, jo liecība par Viņa 

eksistenci bija ietverta Viņa mācības vārdos. 

34 Tāpat arī Jēzus mācīja savus mācekļus, parādot viņiem, ka viņu vārdu ticamībai ir nepieciešams 

tos atbalstīt ar savu labo darbu piemēru. 

35 Arī no šo mācekļu lūpām Dieva vārdam bija jāsatricina tie, kas to dzirdēja, jo no viņu acīm staroja 

gaisma un viņu vārdos bija patiesības, kuras nevarēja noraidīt. Arī viņi mācīja ar savu piemēru, sludināja 

ar saviem darbiem un apzīmogoja tos ar savām asinīm, tāpat kā to darīja viņu Skolotājs. Ar savu nāvi viņi 

apstiprināja to vārdu patiesumu, kurus viņi teica pasaulei. Tāpēc viņi iekaroja to cilvēku un tautu sirdis, 

kurām viņi nesa patiesības un mīlestības sēklu. 

36 Ļaudis, pat dižciltīgie un pagāni, padevās, sastopoties ar patiesību un manas mācības sirsnību, kas 

bija tīri un patiesi praktizēta un sludināta. 

37 Neviens, kuram ir bijusi laime saņemt manu Vārdu savā sirdī tā sākotnējā tīrībā, nekad nav 

apmaldījies. Bet cik nožēlojams tas bija tiem, kas saņēma manu Vārdu, sajaukts ar cilvēku 

piemaisījumiem! Kad viņi beidzot atklāja šīs nepilnības, viņi novērsās no tā, izsmēja to, ko iepriekš 

uzskatīja par absolūtu patiesību. 

38 Redzi, cik lielas ir šīs zemes tautas, cik tās valda egoisms, kas ir Manas Doktrīnas noliegums! 

Redziet, kā viņi ir iegrimuši materiālismā, dzīvo tikai pasaulei un ignorē katru garīgo aicinājumu! Es jums 

saku, ka arī viņi ir iepazinuši manu mācību. Taču trūka to, kas manas sēklas tālāk nodotu, liecinot par šo 

patiesību ar savu dzīvi un savu darbu piemēru, kas viņiem bija jādara, kā to darīja Kunga mācekļi un arī 

daži citi, kas vēlāk strādāja tāpat kā viņi, nododot mācības patiesību, riskējot ar savu dzīvību. 

39 Kā tas ir iespējams, - jūs dažkārt sev jautājat, - ka, lai gan šī pasaule ir apsēta ar Glābēja vārdu un 

apūdeņota ar Viņa un to cilvēku asinīm, kuri Viņam sekoja, ir cilvēki un tautas, kas nav saglabājuši neko 

no šīs mācības? 

40 Uz to es jums saku, ka šajā laikā ir trūcis patiesības apustuļu, kas ar saviem mīlestības darbiem 

norāda uz cilvēku kļūdām un apliecina patiesību, kas ietverta dievišķajos norādījumos. 

41 No Manas Mācības, kas māca tikai mīlestību, žēlsirdību, cieņu, taisnīgumu un mieru, apzināšanās 

cilvēks pārgāja elku pielūgsmes, materiālisma, reliģiskā fanātisma, profanācijas virzienā, un, kad cilvēce 

visā tajā sajuta novirzi no Patiesības, tā centās atbrīvoties no tās. 

42 Šodien daudzi ir ne tikai novērsušies no sekošanas Manai mācībai, bet cīnās pret to un cenšas to 

pilnībā iznīdēt no cilvēku sirdīm. Viņi nezina, ka es viņus pārsteigšu, lietojot vārdu, kam neviens nevar 

pretoties, - ar balsi, kas lika drebēt ķēniņiem un kungiem un sagrāva troņus un impērijas. Bet vispirms 

ikviens augs, ko Es neesmu iesējis, ir jāizrauj ar saknēm, lai Mana Dievišķā sēkla atkal varētu nokrist 

sagatavotā augsnē. 

43 Mācekļi, ņemiet šo mācību dziļi sevī, lai jūs būtu starp tiem, kas bada un lūdzas pārbaudījumu 

laikā. 

44 Šobrīd nekas netraucē tavam mieram, nekas netraucē tavai uzticībai, kas tev ļāvusi sasniegt iekšēju 

pacēlumu. 

45 Ikreiz, kad jūs šādā veidā uzņemat Skolotāju, jūs sajutīsiet, kā pazūd bēdas, kas dažkārt apņem 

jūsu sirdis kā migla. 

46 Liela ir mana žēlsirdīgā mīlestība, jo arī jūsu ciešanas ir lielas. Taču nesakiet, ka laiki ir 

mainījušies un ka tie jums sagādājuši sāpes, jo laiks pats par sevi nemainās, mainās cilvēki. 
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47 Jūsu dzīve ir mainījusies, pateicoties zinātnei, jauniem likumiem, idejām un paražām. Ja jūsu 

dvēsele vienmēr sekotu garīgumam, to neinficētu materiālisms, kas to ieskauj, taču tā bieži ļauj sevi 

aizraut pasaules ietekmei. Bet materiālisma virsotnē mana dievišķā gaisma nāk pie jums un jautā: Kādas 

pārmaiņas esat novērojuši dabā, kas jūs ieskauj? Neviens!* Bet paskatieties tālāk par materiālajām lietām, 

un jūs redzēsiet cilvēku garīgo un intelektuālo attīstību. 

* Jāatzīmē, ka tas tika teikts 20. gadsimta pirmajā pusē. ─ Turklāt dabā notiekošie procesi vienmēr un bez 

jebkādām novirzēm ievēro zināmos un, iespējams, arī vēl nezināmos dabas likumus. 

48 Tumsa, kas jūs ieskauj, ir blīva, bet garam ir vajadzīga brīvība. Šo brīvību dod mans Vārds, kas 

paveiks brīnumu, saskaņojot garu ar miesu, jo tas saprot, ka abus vieno vienots likums. Tad ķermenis un 

gars darbosies harmonijā ar sirdsapziņu, kas jums atklās, kas jūs esat un kurp dodaties. 

49 Tavi darbi taps atbilstoši tavam domāšanas veidam, un, ja tava domāšana ir gara iedvesmota un tā 

ieklausās sirdsapziņas balsī, tavi darbi būs pilnīgi, jo gars ir pilnīgs savas izcelsmes dēļ. 

50 Es jums vienmēr teikšu: izmantojiet apmierinājumu, ko jūsu pasaule var jums sniegt, bet baudiet to 

Mana Likuma ietvaros, un jūs būsiet pilnīgi. 

51 Jūs pastāvīgi dzirdat sirdsapziņas pārmetumus, un tas ir tāpēc, ka jūs neesat saskaņojuši miesu un 

garu ar likumu, ko Es jums esmu devis. 

52 Bieži vien jūs turpināt grēkot, jo ticat, ka jums netiks piedots. Tas ir kļūdains viedoklis, jo Mana 

Sirds ir durvis, kas vienmēr ir atvērtas tam, kurš nožēlo grēkus. 

53 Vai tevī nav palikusi cerība, kas mudinātu tevi gaidīt labāku nākotni? Neļaujiet, lai jūs pārņem 

drūmums un izmisums. Atcerieties manu mīlestību, kas vienmēr ir ar jums. Meklējiet pie manis atbildi uz 

savām šaubām, un jūs drīz vien jutīsieties apgaismoti ar jaunu atklāsmi. Ticības un cerības gaisma spīdēs 

dziļi jūsu garā. Tad jūs aizstāvēsiet vājos. 

54 Jums tuvojas bada gadi, bet, ja jūs mīlēsiet viens otru kā brāļi un māsas, tad atkal notiks Pirmā 

Laika brīnums un manna kritīs pār jums. 

55 Es šajā laikā atraisīšu cilvēku mēles, lai viņi mani atpazītu pēc vienas valodas: Garīgā - mīlestības. 

Tad piepildīsies Jesajas pravietojums, kurā viņš sacīja: Mēles tiks atraisītas, jo uguns mēles tās atraisīs. 

56 Dodiet manai žēlastībai redzamu izpausmi, runājiet par manu darbu, nevairieties no upurēšanas. 

Izmantojiet savus mīlestības, žēlsirdības, dāsnuma un lēnprātības ieročus, un, ja cīņā stāsieties ar ticību un 

drosmi, uzvara drīz būs jūsu. Bet iedziļinieties manā Vārdā, lai jums neliktos, ka mana mācība liek jums 

tai sekot; jo es jūs tikai aicinu klausīties, un - tiklīdz esat mani sapratuši - tas, kurš to dara no mīlestības, 

no pārliecības, no brīvas gribas, pildīs savu uzdevumu. Mans kā tēva pienākums ir vienmēr rādīt ceļu uz 

savu bērnu pestīšanu. 

57 Mani mīļotie, apzinieties, ka šajā vienkāršajā mācībā jums ir iespēja iepazīt un saprast jūsu Tēva 

mīlestību. Arī es lūdzu jūsu sirds vienkāršību un sirsnību, lai atklātu sevi jums pilnībā. 

58 Tagad, Manas Manifestācijas laikā, Es atklāju Sevi visos balss nesējos un caur tiem dodu 

norādījumus un mācības. Kurš varētu uzdrīkstēties noliegt, ka es izpaužu sevi caur to vai citu? Kas 

patiesībā zina manu patieso dabu? Mīliet un cieniet cits citu, lai jūsu darbs debesīs tiktu uzskatīts par 

nopelnu. Tā ir arī mana griba, lai mans vārds iznāktu drukātā veidā, lai nākamās paaudzes to varētu 

uzzināt. 

59 Lai jūsu līdzcilvēki jūs atzītu, jums vienmēr jārūpējas par to, lai mīlestība vadītu jūsu rīcību. Esiet 

līdzjūtīgi pret citu cilvēku sāpēm, novērsiet slikto ietekmi, kas grauj jūsu līdzcilvēku veselību, ar autoritāti, 

ko Es jums esmu devis, un viņi jūs atzīs par cilvēkiem ar garīgu spēku. Dzirdēt manu  

Līdzība: 

60 "Kāds vecs vīrs lēni un mokoši soļoja pa ceļu. Drīz vien viņu panāca divi jauni vīri, kas steidzās pa 

to pašu ceļu un sacīja viņam: "Dārgais vecais vīriņ, vai tavs mērķis vēl ir tālu? Uz to vecais vīrs atbildēja: 

"Mērķis vēl ir tālu, ceļš vēl ir garš, un pa to jāiet uzmanīgi, lai nenogurtu. Lai gan esmu noguris, es ticu, ka 

ar pēdējām pūlēm sasniegšu savu mērķi! 

61 Uzklausījuši viņu, šie jaunieši steigšus turpināja ceļu, aizmirstot vecā vīra vārdus un izsakot 

nicinošas piezīmes par tā vecā klejotāja pašpārliecinātību, kurš cerēja sasniegt ceļa galamērķi, lai gan, 

viņuprāt, viņš bija gatavs krist. 
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62 Vecais vīrs devās ceļā, bet jauniešus, kas viņu bija atstājuši tik ātri aiz muguras, vēlāk pārņēma 

slāpes, izsalkums un nogurums, un beidzot viņi krita no noguruma. Viņi bija dziļi aizmiguši, kad viņus 

pieķēra vecais vīrs, pamodināja viņus un laipni sacīja: "Jūs, jaunieši, tagad jaunībā esat pieredzējuši, kas ir 

nogurums. Neejiet šo ceļu, kas ir tik tālu, steigā. Ejam pārdomāti, un es jums apliecinu, ka mēs 

ieradīsimies. Bet viņi miegaini atbildēja: "Atstājiet mūs, mēs esam izsmēluši sevi līdz pēdējam spēkam un 

vairs nevaram iet tālāk. Jums ir spieķis, un jūs varat iet tālāk, bet mums tā nav. 

63 Kad vecais vīrs, kurš nebija sapratis, ieraudzīja viņus tā (guļot), viņš piedāvāja viņiem maizes 

gabaliņu, ar ko viņus stiprināja, pielika viņiem pie lūpām nedaudz ūdens un remdēja viņu slāpes. Viņš 

palīdzēja viņiem piecelties, pavadīja viņus viņu klejojumos un iededza viņu ticību, līdz beidzot aizveda 

viņus līdz galamērķim." 

64 Mīļie mācekļi, domājiet dziļi un mācieties, jo jūsu uzdevums ir būt par cilvēces vadītājiem. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 156 
1 Laipni lūgti mācekļi, kas nāk pie Skolotāja ar vēlmi pēc gudrības. Es atkal esmu jūsu vidū, Mani 

bērni, jo redzu, ka jūs esat mācekļi, kas alkst pamācības. Jūs atceraties, ka vēl neesat pietiekami gatavi 

nodot Manu Vārdu saviem līdzcilvēkiem, un steidzaties uzklausīt To, kas zina visu. Rīt jūs tiksiet pamācīti 

un kļūsiet par meistariem. 

2 Jūs lūdzat Manu žēlastību, lai saprastu Manu Vārdu, un Es jums to dodu. Taču apzinieties, ka 

šobrīd es runāju ar jums pilnīgi skaidri. 

3 Ņemiet Manu Vārdu un barojieties ar to, jo Es stiprināšu jūsu garu. 

4 Manas mācības vienmēr ir atšķirīgas, bet tajās ir viena un tā pati būtība, viena un tā pati mīlestība. 

Es vienmēr sāku ar mīlestības pilnu uzrunu un beidzu ar savas žēlastības izliešanu. Mans likums ir ietverts 

šajos divos tikumos. Smelieties spēku un gaismu no šī avota. Tā ir Mana Griba, ko Es jums daru zināmu, 

nevis kā pavēli, jo Skolotājs, kas ir bezgalīga gudrība, lūdz, lai jūs saprastu un izpildītu savu uzdevumu ar 

savu gribu. 

5 Es esmu jums piešķīris gribas brīvību un tikai parādīju ceļu, pa kuru jums vajadzētu iet. Un 

vienmēr Es jums teikšu, ka šis ceļš ir ceļš uz pilnību - ceļš, kura beigas nav miesas nāve, bet kurš turpinās 

arī pēc šīs dzīves, ko pārdzīvo jūsu dvēsele. 

6 Es jums esmu teicis, ka apsolu jums svētlaimi aizsaulē un ka jūs vairs netiksiet aptraipīti ar miesas 

netīrību un kaislībām, ja izpildīsiet savu uzdevumu šajā pasaulē, 

7 Jūs nezināt, cik daudz posmu jums vēl jādzīvo uz šīs planētas. Ja Es atzīstu par taisnīgu, ka tu 

iemiesojies vēlreiz, tev ir jāuzņem jauns zemes ķermenis, bet ar augstāk attīstītu dvēseli, kas neiebilst pret 

dievišķo gribu. Jūs turpināsiet darbu savu līdzcilvēku labā. Jūs turpināsiet attīstīties uz augšu un pilnveidot 

sevi, pilni uzticības un cerības uz manu taisnīgumu. 

8 Jums būs jābūt stipriem, lai izturētu briesmas un kārdinājumus, un, ņemot vērā jūsu piemēru un 

dvēseles spēku, jūs tiksiet saukti par apgaismotiem un Tā Kunga izredzētiem. Jo garīgā gaismas pasaule 

palīdzēs jums jūsu ceļā un vienmēr jūs sargās. Dzīvojot kopā saskaņā ar manu gribu, jūs piepildīsiet manu 

pravietisko vārdu. 

9 Turpiniet strādāt, pat ja jūsu fiziskās acis neredz jūsu cīņas augļus. Iespējams, jūs to redzēsiet garā 

vai jaunā ķermenī. 

10 Tas būs cilvēces rītdienas darbs, kurā katrs strādās visu labā un tautas cīnīsies par mieru pasaulē. 

11 Šajā laikā sāksies pasaules uzskatu un ticību cīņa. Tas būs debašu un diskusiju laiks, kurā šīs 

pasaules intelektuāļi pārbaudīs jūsu zināšanas. 

12 Tiks aplūkotas dažādas interpretācijas, kas dotas Manam Vārdam par Otro Laikmetu, un viss, ko 

Es esmu runājis caur Saviem apgaismotajiem. Tad no daudziem noslēpumiem tiks pacelts plīvurs, un 

daudzu liekulību uzvarēs Manas mācības patiesība. 

13 Mana dievišķā vēlēšanās ir, lai cilvēki saprastu viens otru pāri savām doktrīnām un tādējādi spertu 

soli garīgās vienotības virzienā. 

14 Sagatavojieties šim laikam, tad ar saviem vienkāršajiem un vienkāršajiem vārdiem jūs 

pārliecināsiet zinātniekus un saprotošos, jo ar jūsu garīgo pacēlumu pietiks, lai Es iedvesmotu jūs ar savu 

gudrību, kas neizsmeļami plūdīs no jūsu mutes. Sekojiet ceļam, ko noteicis jūsu Kungs. 

15 Es redzu, ka jūs ciešat necieņas dēļ, ko pasaule jums izrāda, un arī tāpēc, ka esat man sekojuši uz 

pazemības un žēlsirdības ceļa. 

16 Neraudiet savu dēļ, jo patiesībā jūsu dvēsele tiek šķīstīta. Raudi par tiem, kas joprojām dzīvo, 

nododoties pasaules baudām, un turpina būt miesas gūstekņi. Nedomājiet, ka Es priecājos par jūsu 

ciešanām, jo tas nozīmētu noliegt jūsu Tēva tikumu, kas ir mīlestība. Uzskatiet, ka Es nāku pie jums tieši 

tādēļ, lai saīsinātu jūsu ciešanu dienas un atvieglotu jūsu sāpes. Es jums iesaku būt neatlaidīgiem labajā, jo 

labāk, ka jūs tagad ciešat par labu, nekā par ļaunu. 

17 Virs jūsu ciešanām Es jums došu sajust Manu mieru, to dievišķo žēlastību, kuru nespēj baudīt 

varenie, neraugoties uz visu savu bagātību. 

18 Es esmu mācījis jums dziedināt fiziski un garīgi slimus cilvēkus. Kas praktizē šādu tikumu un pats 

saslims, tas sajutīs augstākā ārsta klātbūtni pie savas gultas galvas. Mācieties sajust manu klātbūtni, kā arī 
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garīgās pasaules klātbūtni, lai jūs nekad nejustos pamesti, lai bāreņi nejustos neaizsargāti, atraitnes 

nejustos vientuļas un bezpalīdzīgas, lai vientuļi palikušie vīrietis vai sieviete nejustu tukšumu savā dvēselē 

un lai tie, kas nav pieredzējuši mīlestību uz zemes, savās sirdīs sajustu Debesu Tēva mīlestību. 

19 Mīliet savus tuvākos, kalpojiet viņiem, veltiet viņiem vismaz daļu sava laika, jo tā jūs panāksiet, ka 

jūsu gars pildīs savu uzdevumu. Tad jūs savā dzīvē varēsiet ņemt par piemēru sava Dievišķā Skolotāja 

mācību, kurš, aizmirstot par savām ciešanām un rūgtumu, veltīja sevi vienīgi tam, lai svētītu un dalītu 

savas mācības mierinājumu visos savos ceļos. 

20 Tauta: Tagad, kad Es esmu ar jums šādā veidā, jūs drebiet no laimes, kad dzirdat Manu Vārdu. 

21 Atjaunojiet sevi, nabagi, kam nekad nekas nav piederējis, slimie, pazemotie, izsalkušie un 

izslāpušie pēc taisnības, nomocītie un apspiestie! Piepildiet savu sirdi ar cerību, jo patiesi, es jums saku, šī 

cerība netiks pievilta. Saprotiet, ka ir pienākusi tiesas stunda un ka visi, kas pacietīgi izturēja savu 

izpirkšanu, kas lēnprātīgi iztukšoja savu ciešanu kausu un ar mīlestību izturēja savus pārbaudījumus, 

saņems savu atlīdzību. 

22 Atklāsmes, zināšanas, maize, iespēja strādāt un dziedinošs balzāms - tas viss un vēl vairāk tika 

dots tiem, kuri zināja gaidīt manu atgriešanās stundu. 

23 Mācekļi, vairojieties, lai mans miers un mana gaisma izplatītos pa visu zemi. Mans vēstījums nav 

adresēts dažiem priviliģētiem radījumiem, tas ir adresēts visiem maniem bērniem. Svētīgi tie, kas to 

saņem, un visi, kas to gaida. 

24 Jūs joprojām esat zīdaiņi attiecībā pret Tēva mācībām, un tāpēc jūs vēl nedzīvojat saskaņā ar 

garīgās dzīves pilnību. Jūs vēl neesat sasnieguši patiesās dzīves pilnību; lai jums palīdzētu, ir bijis 

nepieciešams, lai jūsu Kungs nāktu jums palīgā, lai ar Viņa palīdzību jūs uzzinātu visu, ko nezināt, ko 

neesat sapratuši un ko esat aizmirsuši. 

25 Kristus ir jūsu piemērs un tam ir jābūt jūsu paraugam; tādēļ es tajā laikā kļuvu par cilvēku. Kāda 

bija atklāsme, ko Jēzus nesa cilvēcei? - Viņa bezgalīgā mīlestība, Viņa dievišķā gudrība, Viņa žēlastība 

bez robežām un Viņa spēks. 

26 Es tev teicu: Ņemiet Mani par piemēru, un jūs darīsiet tos pašus darbus, ko Es daru. Tā kā Es 

atnācu kā Skolotājs, jums jāsaprot, ka tas netika darīts, lai sniegtu jums neiespējamas mācības vai tādas, 

kas ir ārpus cilvēku izpratnes. 

27 Tad saprotiet, ka, ja jūs darīsiet tādus darbus, kādus Jēzus jums mācīja, jūs būsiet sasnieguši dzīves 

pilnību, par kuru es jums iepriekš runāju. 

28 Cik daudzi cilvēki domā, ka viņiem piemīt garīgs diženums, jo viņi ir ieguvuši zināšanas, bet man 

viņi nav nekas vairāk kā bērni, kas ir apstājušies savā attīstības ceļā. Jo viņiem jāatceras, ka garīgo 

pacēlumu var sasniegt ne tikai attīstot intelektu, bet arī attīstot visu savu būtību, un cilvēkā ir daudz 

talantu, kas jāattīsta, lai sasniegtu pilnību. 

29 Tas ir iemesls, kādēļ Es kā vienu no Saviem mīlestības un taisnīguma likumiem iedibināju 

dvēseles reinkarnāciju, lai dvēselei dotu garāku ceļu, kas tai sniedz visas nepieciešamās iespējas sasniegt 

pilnību. - Katra zemes eksistence ir īsa mācība, jo citādi cilvēka iespējas īstenot visu Manu Likumu būtu 

pārāk mazas. Bet jums ir neizbēgami jāatpazīst šīs dzīves mērķis, lai jūs varētu apgūt tās jēgu un sasniegt 

tās harmoniju, kas ir cilvēka pilnības pamats, - lai jūs varētu virzīties uz augstāku dzīves līmeni, līdz 

sasniegsiet garīgo dzīvi, kur Es jums esmu sagatavojis tik daudz mācību, kas Man vēl ir jāmāca, un tik 

daudz atklāsmju, kas Man vēl ir jāsniedz. 

30 Nekad visi cilvēki šeit, uz zemes, nav dzīvojuši vienā garīgajā līmenī. Līdzās cilvēkiem ar lielu 

pacēlumu dzīvoja arī citi, kas bija atpalikuši. Man jums jānorāda, ka arī šis laiks nebūs vienīgais, kad var 

parādīties ļoti augsta gara cilvēki. 

31 Visos laikos, pat tālākajos cilvēces vēstures periodos, jums ir bijuši piemēri, kad cilvēki ir bijuši ar 

augstu garu. Kā jūs varētu izskaidrot to, ka jau vissenākajos laikos bija cilvēki ar attīstītu garu, ja viņi 

nebūtu piedzīvojuši vairākas reinkarnācijas, kas palīdzēja viņiem attīstīties augšup? 

32 Iemesls tam ir tāds, ka gars nerodas vienlaikus ar ķermeņa apvalku, un cilvēces sākums nesakrīt ar 

gara sākumu. Patiesi es jums saku: nav neviena gara, kas ir nācis pasaulē, pirms tam nepastāvot aizsaulē. 

Kurš no jums var izmērīt vai zināt, cik ilgi viņš dzīvoja citās sfērās, pirms ieradās dzīvot uz šīs zemes? 
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33 Citās pasaulēs gari tāpat bauda gribas brīvību un grēko, un viņi maldās, vai arī viņi pastāv 

labestībā un tādā veidā sasniedz pacelšanos, kā jūs to darāt uz zemes. Bet, kad pienāks noteiktais laiks, tie, 

kam lemts dzīvot uz šīs zemes, nāks uz to, lai izpildītu cēlu uzdevumu, bet citi - lai izpildītu savu 

izpirkšanas pienākumu. Bet atkarībā no tā, kā viņi vēlas redzēt šo zemi, vieniem tā būs paradīze, bet citiem 

- elle. Tāpēc, kad viņi sapratīs sava Tēva žēlastību, viņi redzēs tikai brīnišķīgu dzīvi, kas apsēta ar 

svētībām un dzīves mācībām garam, - ceļu, kas viņus pietuvinās Apsolītajai zemei. 

34 Daži šo pasauli pamet ar vēlmi atgriezties, citi to dara ar bailēm, ka būs jāatgriežas. Iemesls tam ir 

tāds, ka jūsu cilvēciskā daba vēl nav spējusi aptvert harmoniju, kādā jums jādzīvo kopā ar Kungu. 

35 Es jums jau esmu atklājis, ka mana tauta ir izkaisīta pa visu zemi, tas ir, ka garīgā sēkla ir izkaisīta 

pa visu zemeslodi. 

36 Šodien jūs nespējat vienoties un pat nerespektējat viens otru par sīkumiem. Bet, kad materiālisma 

mācības draudēs jūs visus pārņemt, tad visi, kas domā un jūt ar garu, beidzot kļūsiet par vienu. Kad tas 

laiks pienāks, Es jums došu zīmi, lai jūs varētu viens otru atpazīt - kaut ko tādu, ko jūs varēsiet redzēt un 

dzirdēt vienādi. Tad, liecinot cits citam, jūs būsiet pārsteigti un sacīsiet: "Tas ir Kungs, kas mūs ir 

apmeklējis." 

37 Saprotiet, ka jūsu garīgie brāļi un māsas dzīvo ne tikai šajā valstī, bet arī citās tautās, reģionos un 

valstīs. Ziniet, ka jums ir jāsagatavojas sasniegt vislielāko tīrību savā dzīvē, lai jūs varētu sniegt patiesu 

liecību par visu, ko esat šeit dzirdējuši un saņēmuši. Es aizskaršu visas dvēseles, lai tad, kad pienāks 

stunda, tās varētu sniegt jums patiesu un pilnīgu liecību par visu, ko tās savukārt ir saņēmušas, un lai tās 

būtu gatavas klausīties jūs ar mīlestību. 

38 Ne jau cilvēku spēki būs tie, kas virzīs šo tautu uz zemes, kad tā apvienosies. Tā būs garīgi 

vienota, nemeklējot sev savu pilsētu, nedz arī garīgu valdību, kas valdītu pār pasauli. 

39 Augstāka gaisma to vadīs un iedvesmos dažādu ideoloģiju, doktrīnu, kustību, reliģiju, ticību un 

sektu vidū, un tad cilvēce, kas līdz šim ir dzīvojusi dziļā materiālismā, būs pārsteigta, ieraugot šīs 

izglītotās tautas parādīšanos. 

40 Mana tauta pagātnē neveica darbus, kas tuvinātu to pilnīgai vienotībai ar savu Radītāju, bet drīzāk 

tā krita profanācijā un nepaklausībā. Tomēr Es viņus neiznīcināju, jo Mana mīlestības taisnība vēlējās 

viņus saglabāt un vairot uz zemes, lai viņi attīrītos no saviem pagātnes pārkāpumiem un tad ar lielāku 

gaismu garā pildītu misiju, kas viņiem tika uzticēta jau pirmajos laikos. Tā ir dievišķās vēsts nešana 

saviem brāļiem un māsām, būt garīgiem pionieriem citām tautām un ar saviem darbiem un piemēru mācīt, 

kā ievērot un paklausīt Tēva dievišķajam likumam. 

41 Saprotiet, ka Es jūs sūtīju pasaulē kā svētību cilvēcei. Lūdzieties un vērojiet, lai jūs būtu gatavi tai 

stundai, kad jūs visi būsiet vienoti garā, domās un darbos, pat ja fiziski būsiet tālu viens no otra. Tikai ar 

garīguma palīdzību jūs spēsiet cīnīties un uzvarēt materiālisma pūķi, kas soli pa solim virzās uz priekšu, 

graužot cilvēkus un sējot sāpes un postu. 

42 Šajā laikā Es jums saku: Svētīgi jūs, kam ir lemts Mani saņemt šajā laikā un dzirdēt Manu Vārdu. 

Es esmu jūs apgādājis, un mana gaisma ir pārpludinājusi jūsu garu. Caur to jūs būsiet stipri, un pat tad, ja 

jūs piemeklēs lieli pārbaudījumi, jūs neļausiet sevi uzvarēt. Kad būsiet garīgajās mājās, jūs sapratīsiet, cik 

liela privilēģija jums tika piešķirta, un jūs jutīsieties laimīgi. 

43 Kad jūs pirmo reizi dzirdējāt Manu Vārdu, jūs sajutāt, ka Es jums runāju; un, domādami par 

saviem darbiem, jūs domājāt, ka neesat šķīsti, ka jums vajadzētu sevi padarīt cienīgus, un jūs sākāt jaunu 

dzīvi, ar katru dienu arvien pilnīgāku. Bet cik grūti jums ir saglabāt stingru apņemšanos. Jūs bieži upurējat 

sevi, kaut Es to no jums neesmu prasījis, un jūs drīz vien nogurstat. Es jums saku, ka Man ir patīkami, ja 

jūs pacietīgi ejat šo ceļu. Kā jūs īsā laikā sevi pilnveidosiet, ja jūsu darbs ir tik liels? 

44 Tu mani mīli, un tas ir tavs pamats. Jūs man parādāt savu ticību, un pat tad, kad esat nomocīti, jūs 

man sakāt: "Skolotāj, man vienmēr ir liegts pildīt Tavus likumus. Manu mīļoto neticība dara mani vāju, 

kārdinājumi nemitīgi tuvojas man, lai mani nomāktu, un arī es pats esmu lauzis savu apņemšanos!" Bet es 

jums saku, ka jums ir jāstrādā šī konflikta vidū; šķēršļi, ar kuriem jūs sastopaties, ir pārbaudījumi jūsu 

ticībai, un caur tiem dvēsele arvien vairāk attīrās. Paļaujieties uz sevi, saprotiet, ka jūsos ir mans Gars un 

ka jūs esat gatavi piedalīties šajā lielajā cīņā. 
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45 Jūs vēl tikai sperat pirmos soļus, un, lai gan dažus esmu aicinājis būt par draudzes vadītājiem, bet 

citus - par "balss nesējiem", jums visiem ir jāstrādā pie sevis, lai iepazītu savu misiju un spētu to pildīt. 

Taču es nenoliedzu jūsu nopelnus: Jūs esat atvēlējuši manai Lietai pirmo vietu savās sirdīs, un jūsu lielākā 

vēlēšanās ir sekot man. Es, jūsu Tēvs, esmu jūs vadījis, vadījis un atvēris savu sirdi, lai jūs tajā iepazītu 

manu mīlestību un manu žēlastību. 

46 Manai pacietībai nav robežu. Es esmu jums piešķīris trīs gadsimtus un neskaitāmas reinkarnācijas, 

lai sasniegtu garīgo pacēlumu, un pat šajā laikā Es runāju ar jums, neņemot vērā cilvēku neticību un 

materiālismu. Jūs atrodaties trešajā garīgo atklāsmju laikmetā, un, ja zināt, kā izmantot savas garīgās 

dāvanas, jūs apjautīsiet sava gara spēku un uzzināsiet, ka Es vienmēr esmu vēlējies no jums izveidot 

augstākas būtnes, kas spēj veikt lielus darbus. Es esmu nodrošinājis visu, lai jūs ļautu sevi vadīt Manam 

mīlestības likumam un ievērotu to. Katra "strādnieka" labajā pusē ir sargeņģelis, un, kad šīs būtnes ar jums 

sazinās, tās jums atklāj savu pazemību, savu paklausību. Viņi ir pavadījuši jūs jūsu dzīves ceļā un kopā ar 

jums cietuši no grūtībām. Klausieties viņos, jo viņu vārdos, kas ir pilni gaismas, jūs atradīsiet manu 

atklāsmju skaidrojumu. Pēc 1950. gada jūs atcerēsieties šo tikumīgo būtņu piemēru, kas nebūs no jums 

attālināti, bet turpinās iedvesmot jūsu garu un aizsargāt cilvēci. 

47 Trenējieties, lai jūs nepiešķirtos manam vārdam nepilnības. Atpazīt tās (garīgo) saturu. Ja balss 

nesējs, kuru es izmantoju, nebūs sagatavots, ja viņa gars uzmanīgi nepieņems manus norādījumus, tad 

vārds, kas nāks no viņa lūpām, neatspoguļos manu pilnību. Tāpēc iedziļinieties tās patiesajā nozīmē, un 

jūs uzzināsiet, ko es gribēju izteikt. Nevajag Man piedēvēt nepilnību; saprotiet, ka Es esmu jūsu Dievs, ka 

Es esmu pilnīgs. 

48 Celieties ar dedzību un aizstāvēsiet manu lietu. Ar mīlestību un taisnīgumu labojiet visu, ko 

"strādnieku" darbībās atrodat ārpus likuma. 

49 Es saņemu no jūsu sējas to, kas satur patiesību un tīrību, un to, kas nav nobriedis, es atstāju jūsu 

rokās, lai jūs turpinātu to kopt un labot. 

50 Bet nāciet pie manis, mani bērni, es jūs pieņemu. Jūs esat kā noguruši klejotāji, kas ir klīduši pa 

dažādiem ceļiem, un tagad, pēc lieliem pārbaudījumiem un vilšanās, jūs meklējat manu svētību un 

palīdzību. Jūs mani svētījāt, kad atnācāt, un pateicāties man, jo atradāt atpūtas vietu, un Skolotājs jums 

saka: Es jūs piepildīšu ar žēlastību, un Mana griba ir, lai jūs gūtu jaunus spēkus, lai jūs iedvesmotu 

drosmei, jo pēc tam, kad jūs ar sajūsmu klausīsieties Manas mācības, jūs sagatavosieties cīņai, kas tuvojas 

visiem cilvēkiem un īpaši Izraēla tautai. Atcerieties, ka esat daļa no tiem cilvēkiem, kuru uzdevumi 

vienmēr ir bijuši ļoti lieli. Starp jums ir pravieši, mana vārda skaidrotāji, gudrie vīri. 

51 Tu esi radīts perfekts. Tavs gars ir apgaismots, lai tu varētu atpazīt Manas radības godību, lai, pētot 

tās garīgo būtību, tu saprastu, ka esi līdzīgs Man, un, pazīstot materiālo dabu, tu varētu to izmantot, jo to 

radīju Es kā pazemīgu kalpu cilvēkam. Kad būsiet gatavs to atpazīt un kontrolēt? Kad jūs būsiet tik 

cienīgs, ka varēsiet pavēlēt dabas spēkam dzīvot vai mainīties savu līdzcilvēku labā? Tiesa, viņi ievēro 

likumus, kas pieņemti ar taisnīgumu un mīlestību, bet jums ir vara, un Es jums esmu teicis, ka, ja jūs garīgi 

attīstīsieties, jūs varēsiet apturēt slimības, laikapstākļu nežēlību, nelaimju bargumu un grēku Manā vārdā. 

To visu jūs varat izdarīt, ja jums ir ticība. Pienāks laiks, kad ikviens gars satricināsies un ikviens prāts 

pamodīsies, un, kad tas meklēs avotu, no kura nāk gaisma un pilnība, tas atradīs mani. 

52 Tuvojas atjaunotnes laikmets. Jūs, mani mācekļi, liksiet pamatus jaunas pasaules dzimšanai. Jūs 

strādāsiet tā, kā strādā labā armijas, eņģeļi, kas no mīlestības pret jums cīnās, lai sasniegtu cilvēces garīgo 

augšupeju. 

53 Mīlestība ir visvarenākais spēks, ar kura palīdzību cilvēks var atjaunoties. 

54 Otrajā laikmetā daudzi šaubījās par mani; viņi nevarēja noticēt, ka pazemīgais cilvēks 

trūkumcietēju, slimnieku un grēcinieku pūļa vidū ir Skolotājs, Tēva Vārds. Un, redzēdami manus labumus 

un mīlestības un piedošanas darbus, viņi sacīja: "Vai viņš ir burvis vai pravietis?" Kad šī sieva, kas 

laulības pārkāpēja, nāca manā klātbūtnē, viņi gribēja mani pārbaudīt un sacīja man: "Tiesā šo sievieti, kas 

ir grēkojusi; viņa ir samaitāta un nav pelnījusi būt mūsu vidū. Izdzen viņu ārā, jo viņa nav cienīga 

klausīties Tavas mācības un dalīties Tavā maizē." Es viņiem sacīju: "Jūs zināt šīs sievietes vainu, jūs visi 

piekrītat, ka viņa ir grēcīga. Bet, kas ir šķīsts, brīvs no grēka, lai pirmais met akmeni." Es uzrunāju tos, kas 

viņu apsūdzēja, caur viņu sirdsapziņu, un drīz vien viņi saprata, ka viņu vaina ir ļoti liela, lielāka nekā šīs 
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sievietes vaina. Viņi kaunēdamies atkāpās, un tā, kuru bija apsūdzējusi un nosodījusi šī ļaužu kopiena, 

lūdza Man piedošanu, atzīstot savu kaunu, un viņas nožēla bija tik liela, ka viņa jutās šķīstīta un viņas sirdī 

iedegās mīlestība. Tad es viņu uzcēlu un teicu: "Es tev piedodu, ej un vairs negrēko". 

55 Tāpēc ikreiz, kad jūs moka vainas apziņa un nožēlojat grēkus, jums vajadzētu attīrīties ar lūgšanu 

un labiem darbiem. Nāciet pie manis, atgūstiet mieru un vairs negrēkojiet. Bet es jums saku arī to: Kāpēc 

jūs bez līdzjūtības tiesāat citu pārkāpumus un neskatāties sevī? Es piedodu jums, pirms vēl esat izdarījušas 

pārkāpumu, bet cik maz nožēlojošu sieviešu Es esmu atradis Savā ceļā. Bet es jums vēlreiz paziņoju, ka 

grēks pazudīs. 

56 Zeme būs tīra. Cilvēks atkal ieklausīsies savas sirdsapziņas balsī. Es aicinu jūs dzīvot kopā ar 

mani, un tas ir vienīgais veids, kā mani sasniegt. 

57 Katru reizi, kad jūs vērosiet un lūgsieties, jūs būsiet brīvi no ciešanām un kārdinājumiem. 

Izmantojiet laiku, ko Es jums dodu, lai darītu darbus, kas apliecina jūsu kā mācekļu ticību. Pasaule, redzot 

jūsu mieru, tuvosies jums un būs pārsteigta, un teiks: "Kā tas ir iespējams, ka šī tauta bauda iekšējo mieru, 

kamēr tautas ir kļuvušas par naida ugunskuru." Skolotājs viņiem atbildēs: "Es uzskatu šo tautu par šķīstu 

un cienīgu, tomēr Es esmu nācis pie visiem. Ikviens, kas Mani meklē, Mani atradīs, un Es viņam būšu tik 

tuvu, ka viņš Mani sajutīs savā sirdī." 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 157 
1 Israēla tauta, jūs atklājat man savu sirdi. Es gribu, lai jūs mīlētu mani kā savu Tēvu. Mans gars 

ilgojas pēc jūsu mīlestības. Pasaule mani ir aizmirsusi, un, kad tā mani meklē, tā to dara ar nepilnīgu kultu 

palīdzību, un, tā kā tai nav pierādījumu par manu klātbūtni, tā zaudē ticību un kļūst neticīga. Ja jūs kādam 

teiktu, ka es šobrīd runāju ar Izraēlas tautu, viņš neticētu, prasītu no manis pierādījumus un būtu kā 

Tomass. Bet es jums sacīju: "Svētīgs, kas tic, neredzēdams." 

2 Templis, ko Es esmu sagatavojis Sev, ir paša cilvēka garā, kā Es vienmēr esmu jums mācījis. 

3 Studējiet manus pasludinājumus un atcerieties, ka Es atkal esmu nācis pie jums, jo jūs nezinājāt, kā 

nākt pie manis. Lai gan jums bija Bauslība, Mans Vārds un pravietojumi, jūs nesapratāt savu likteni un 

neizpildījāt savu misiju. Ja jūs to būtu pareizi sapratuši, jūs gaidītu notikumus, kas norāda uz šo jauno 

laikmetu. 

4 Es esmu atnācis, lai sniegtu jums savu mācību kā otrajā laikmetā. Daudzi mani neatpazīs, tikai tie, 

kas sevi garīgi izprot, skaidri redzēs šo manifestāciju. Jūs, kas Mani dzirdat, esiet līdzjūtīgi pret cilvēci, 

kas nav atklājusi Manu Ceļu, un sagatavojieties mācīt un kļūt par meistariem. Ar kādu prieku jūs redzēsiet, 

kā jūsu mācekļi pieaugs ticībā un zināšanās par manu Doktrīnu. 

5 Daudzas sirdis nāks pie manis. Tie, kas ir lepni, nāks pazemīgi. Citi ieradīsies, vadīti savas 

sirdsapziņas, mērot savus darbus un ar lielu nožēlu. Es tos gaidu, lai sagatavotu, lai viņu gars būtu kā tīrs 

avots un mans vārds kā kristāldzidrs ūdens, kas remdē slāpes. 

6 Elija tika sūtīts, lai sagatavotu tos, kam bija jāsaņem šī gaisma. Viņš pārsteidza cilvēci, kas ir dziļā 

miegā un kurla pret visu garīgo. Tikai daži bija gatavi saņemt šo vēsti. Kāda svētlaime bija šajos bērnos, 

kad viņi redzēja manu solījumu piepildītu! Un kāda mīlestība bija manā garā pret visiem cilvēkiem! Gadi 

ir pagājuši, un mans dzīvības pilnais vārds ir plūdis, lai barotu sirdis. Citi pamodīsies vēlāk, kad šī 

manifestācija būs beigusies. Bet viņi nesūdzēsies, jo visiem tuvojas vislielākās žēlastības laiks, kad jūs 

centīsieties komunicēt ar mani bez miesas starpniekiem. 

7 Zinātnieki mani vajās. Parādīsies daudzas dīvainas slimības, un viņi nezinās, kā tās izārstēt; viņi 

nespēs mazināt sāpes. Tikai tiem, kas garīgi pacelsies, būs spēja dziedināt. Būs kalpotāji, kas, pilni vēlmes 

garīgi sevi padarīt garīgus, pievienosies "Israēla tautai". Daudzi, kas ir bijuši "pirmie", būs "pēdējie". No 

daudzām institūcijām un baznīcām, kas nav dibinātas uz mīlestības pamatiem, nepaliks ne akmens uz 

akmens. Pašlaik attīrīju laukus, un es nevēlos, lai blakus kviešiem augtu nezāles. 

8 Apmeklējiet mājas, vērsieties pie slimajiem, palīdziet tiem, kas cieš cietumos un gandarīšanas 

vietās, mieriniet visus, ejiet manā vārdā un izmantojiet savas garīgās dāvanas. 

9 Ņemiet garīgo pasauli par paraugu, sekojiet tai pacietībā un mīlestībā pret cilvēci, cīņā par jūsu 

visu labklājību. 

10 Daudzi, kas ļoti mīlēja pasauli, bet vēlāk mani uzklausīja, atzina savas kļūdas un sajuta sevī 

pieaugošu vēlmi šķīstīties. Viņi iziet cauri iekšējai cīņai, un pēc tam viņi man jautā: "Kungs, vai ir 

nepieciešams noliegt "miesu" un pasauli, lai mūsu gars atbrīvotos?" Uz to es viņiem atbildu: "Nopelns nav 

miesas noliegšanā, bet gan harmonijas panākšanā starp garu un miesu, kas kalpo kā tās apvalks." Bet kā 

panākt šo harmoniju, ja gars vispirms nevadās pēc savas sirdsapziņas? 

11 Vai jūs domājat, ka es esmu izmantojis jūsu ķermeni kā jūsu gara ienaidnieku? "Nē, jūs atbildiet 

man. Bet tā viņi vienmēr ir rīkojušies - kā ienaidnieki. Viena vienmēr ir bijusi pastāvīgā cīņā ar otru - 

"miesa", jo tai patīk pasaule ar tās viltus svētku tērpiem, un gars, jo tas jūt vēlmi atbrīvoties un sasniegt 

augstāku pilnības pakāpi. 

12 Tikai mana mācība, kas ir likuma skaidrojums, spēs jūs novest pie harmonijas, pie jūsu būtības 

iekšējā izlīguma. Ticiet man: kad būsiet uzvarējuši šo cīņu, tad viss ceļš jums kļūs viegls. 

13 Jums tas jāsaprot šādi: "Miesa" ir kuģis, bet gars ir stūrmanis. Kā gan būtu pareizi, ja kuģis 

stūrmani stūrētu tā, kā tam patīk? 

14 Tieši šī harmonijas trūkuma dēļ cilvēkā ir izcēlušās lielās vētras, kurās lielākoties uzvarējis gars. 

Bet, kad "miesa" beidzot būs kļuvusi paklausīga, pateicoties pārliecībai un paļāvībai, ar kādu gars virzās 

uz savu lielo mērķi, un bez sacelšanās pieņems tai pienākošos uzdevumu un vairs neatņems dvēselei to, 

kas tai pienākas, tad starp abām dabām, kas veido cilvēka būtni, būs panākta harmonija. Jūs sasniegsiet šo 
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pacēlumu, kad miesa un dvēsele kopīgi ies garīgās attīstības ceļu, ko tām ar sirdsapziņas palīdzību norāda 

Radītāja mīlestība un gudrība. Tad "miesa" sevi krustā sistu uz upura un atteikšanās krusta, jo tā būs 

paklausīga, paklausīga un lēnprātīga Gara pavēlēm, lai tās gars gūtu pacēlumu un prieku, ka ir sasniedzis 

savu vietu mūžīgajā dzīvē. 

15 Vēlēšanās brīvība ir visaugstākā izpausme, tā ir vispilnīgākā brīvības dāvana, kas cilvēkam 

piešķirta dzīves ceļā, lai viņa neatlaidība labajā, kas iegūta ar sirdsapziņas padomu un cīņā izciestajos 

pārbaudījumos, ļautu viņam sasniegt Tēva krēslu. Taču gribas brīvību ir nomainījusi izlaidība, sirdsapziņa 

ir pārprasta, cilvēks klausa tikai pasaules prasībām, un garīgumu ir nomainījis materiālisms. 

16 Ņemot vērā tik daudz neskaidrību un noviržu, mana mācība šī laika cilvēkiem šķitīs absurda. Bet 

es jums saku, ka tā ir pareiza mācība, lai cilvēki varētu atbrīvoties no letarģijas, kurā viņi ir iekrituši. 

17 Zemes svētceļnieki, nolieciet savu spieķi un ceļojuma saišķi un atpūtieties no garajiem 

klejojumiem. Sēdi šeit ar mani, ēd manu maizi un sarunājies ar savu Skolotāju. Ļaujiet savam garam nākt 

pie manis pilnīgā kopībā. 

18 Jūs esat tie paši cilvēki, kas citkārt sekoja man, tiecoties pēc savas dvēseles pilnības, bet tagad jūs 

pārsteigti jautājat man: "Kāpēc tu esi atgriezies pie mums?" Un es jums atbildu: "Ir rakstīts, ka manu bērnu 

gars dzīvos pie sava Kunga labās rokas visu mūžību. Bet, lai jūs varētu nākt pie manis, ir nepieciešams, lai 

jūs mācītos un iegūtu nopelnus sava Skolotāja sekšanā. 

19 Es vienmēr esmu sējis jūsos savu sēklu, bet cik maz ir to, kas mani mīlēja. Es esmu atklājis Savu 

spēku caur emisāriem, caur izredzētajiem no daudzām garīgām būtnēm - kopš taisnā Ābela, kurš bija 

pazemības paraugs, Jāzepa, Jēkaba dēla, kurš bija svaidīts ar gudrību un svētumu, Jāņa Kristītāja, kurš 

dzīvoja tikai tādēļ, lai liecinātu par Mani, nelietojot neko no pasaules, kas būtu kaitējis viņa miesai vai 

dvēselei. Un tāpat kā šie, kas bija tīri garā, ir tik daudzi citi, kurus jūs pazīstat un kuru darbs ar gadiem aug 

un pieņem milzīgus apmērus. Bet ar tik daudziem pierādījumiem un tik daudziem saucieniem, kurus jūs 

atstājāt aiziet bezgalībā, jums nepietika, jo jūs negribējāt manos sūtņos atpazīt Manas Dievišķības 

atspulgu. 

20 Jūs esat lūguši sava Kunga klātbūtni, lai būtu ļoti tuvu Viņam un dzirdētu Viņa balsi, kas runā jūsu 

valodā, un tas jums ir dots, lai jūs varētu sasniegt savu pestīšanu. Taču, lai gan es biju tik tuvu jums un 

runāju ar savu tautu, jūs man nesekojāt un piespiedāt mani atgriezties pie jums. 

21 Mana mācība par Otro laikmetu ir ierakstīta jūsu sirdsapziņas grāmatā. Es mācīju jūs mīlēt un 

saņemt Marijas glāstus un maigumu. Man bija prieks sajust mātes klēpja siltumu un arī izbaudīt barību, ko 

man piedāvāja viņas krūtis. Es varēju priecāties kopā ar viņu un arī dalīties ar viņu ikdienas darbā un 

grūtajos darbos. Es saņēmu Karaļa Zvaigznes staru glāstu un izbaudīju kalnu, lauku, jūras ainavu, un Es 

visu apveltīju ar svētību. Es svētīju labības laukus, ūdeņus un visu, kas dod barību cilvēkam. 

22 Es pasniedzu draudzības roku, priecājos par mazo bērnu nevainību, jauniešu žēlastību un cēlo 

uzvedību un jaunavu sirds tīrību. Tas mani piepildīja ar gandarījumu, vērojot mātes pašaizliedzību un 

pašaizliedzību, kā arī vīriešu enerģiju. Trīsdesmit trīs gadus Es dzīvoju pasaulē, lai cilvēks varētu tieši 

piedzīvot sava Kunga pilnību un piemēru, kuru viņš varētu kontemplēt no tuvuma, lai iemācītos ņemt 

Mani par savu pastāvīgo piemēru. Es mācīju jūs mīlēt Dievu un paklausīt Viņa likumiem. Es jums stāstīju, 

kā mīlēt savus vecākus, brāļus, māsas un bērnus, runāju jums par mīlestību starp laulātajiem, parādīju 

jums, kā pareizi strādāt, kā cienīt vienam otru un palīdzēt, aicināju jūs dzīvot pilnīgā vienotībā ar Tēvu un 

arī harmonijā ar dabu. 

23 Tomēr daudzi tika aicināti, un tikai daži tika izvēlēti. Divpadsmit bija tie, kam Es devu Savas 

gudrības pilnību. Es viņus padarīju atbildīgus par Otro Derību, par mācībām, kas gandrīz visas tika dotas 

pārnestā nozīmē, par Manām neskaitāmajām līdzībām, un tas viss uz visiem laikiem tika iespiests cilvēku 

garā, lai ne laiks, ne mainīgie likteņi to nevarētu izdzēst. 

24 Es dāvāju drosmi šīm būtnēm, lai nekas tās nenobiedētu gaidāmajā cīņā, lai tās spētu nepakļauties 

rakstu mācītājiem un pacelties pāri cilvēku zinātnei. Es sacīju Saviem mācekļiem: "Es jūs atstāju kā 

cilvēku ganus, tā ganāmpulka ganus, kas šodien ir izkliedēts un kam ir jābūt vienotam vienā barā." Es 

viņiem arī teicu: "Celiet templi!" Bet, kad Es viņiem to teicu, Es nedomāju no akmeņiem celtus tempļus, 

Es viņiem runāju par Garu, kas ir īstā "vieta", kur celt mājokli jūsu Kungam. Cilvēks nevar pat iedomāties 

Manu templi, jo to veido visums ar visām tā radībām, un tajā ir īstais altāris, upuris un gaisma. 
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25 Manu mācekļu sirds bija sagatavota, trauks bija tīrs no iekšpuses un ārpuses, pilns labestības, 

ticības un cerības. Tāpēc viņi devās nest Labo vēsti cilvēcei. Kad pēc manas aiziešanas viņi runāja ar 

saviem līdzcilvēkiem, viņi viņiem teica: "Jūs visi varat saņemt Kungu, jo Viņa Vārdā ir ietvertas Kunga 

asinis un miesa." Un viņi teica: "Es jums visiem varu saņemt Kungu. 

26 Tā viņi runāja, un es viņus vadīju soli pa solim. Viņi zināja, kā mācīt un apliecināt visus savus 

vārdus ar darbiem. Lai kur viņi atrastos, viņi atradās Templī - gan tuksnesī, gan dzimtenē, gan dažādās 

zemēs, kur viņu kājas bija iestājušās. Viņu mute bija kā kristāldzidra un atspirdzinoša ūdens avots, kas 

šķīstīja tautas. 

27 Tāpat kā Jēzus, viņi nēsāja ne kroni, ne scepteri, ne purpura drēbes; viņi bija pazemīgi. Es viņiem 

teicu: "Esiet pazemīgi, esiet "pēdējie", lai kur jūs dotos. Dodiet saviem līdzcilvēkiem visu, ko esat 

saņēmuši no manis, neko neslēpjiet un gādājiet, lai mana sēkla vairotos un sasniegtu visas sirdis." 

28 Mani mācekļi vienmēr cienīja cilvēka dzīvību, viņi nekad neuzdrošinājās ieņemt manu tiesneša 

vietu. Viņi zināja, ka taisnīgu vai netaisnīgu lietu jāatstāj Man, jo tikai Es to varēju pareizi atrisināt. Viņi 

nejautāja cilvēkiem, kādēļ viņi grēko, un pret visiem izturējās ar līdzjūtību un žēlsirdību. 

29 Tagad, Trešajā Laikā, kad Mana tauta tuvojas Manas manifestācijas beigām, Es gatavoju jaunus 

mācekļus. Viss ir noticis saskaņā ar manu gribu. Pašlaik savu bērnu garā es ceļu nesagraujamu templi. 

30 Neuzrādiet man vairs nekādus simbolus un vairs nepārstāviet mani fiziskā formā. Tikai klausīties 

un sekot manām iedvesmām. Ar to pietiks, lai sasniegtu savu garīgumu. 

31 Šajā laikā jūs esat dzirdējuši Manu balsi tādā pašā veidā, kādā Es liku jums to dzirdēt Pirmajā 

Laikā, kad liku cilvēku garam drebēt. 

32 Tagad es vairs nedodu jums savus norādījumus caur Jēzu, savu iemiesoto Vārdu. Es esmu runājis 

ar jums caur cilvēkiem, jo tagad jūs esat attīstītāki un spējat mani saprast un nodot manu Vārdu. 

33 Jau tuvojas šīs manifestācijas beigas, lai pēc tam to atkal uzņemtu augstākā formā, uzsākot dialogu 

no gara uz garu ar jūsu Radītāju, ko izmanto augstākās garīgās būtnes, kas mīt kopā ar mani. 

34 Nebaidieties no Manas aiziešanas dienas, jo Es nekad nebūšu tālu no jums. Pēc Manas 

Augšāmcelšanās Otrajā Laikā Es parādījos saviem mācekļiem ierobežots Jēzus izskatā, lai sniegtu viņiem 

mierinājumu. Šodien jūs nezināt, cik dienas jūs Mani nejutīsiet, bet to beigās jūs atkal Mani redzēsiet un 

sajutīsiet, ka Es jūs iedvesmoju un ka jūsu prātā plūst jauni vārdi. Es tikai lūdzu jūs apvienoties, vienotu 

"ķermeni" un vienotu gribu, lai tādā veidā jūs būtu cienīgi sasniegt mērķi. Šajā (atvadu) dienā būs klāt 

divpadsmit izredzētās tautas ciltis, un jūs pavadīs arī divpadsmit apustuļi, lai jūs justos iedrošināti ar viņu 

piemēru. Jo es jūs tāpat kā viņus atstāju kā avis starp izsalkušiem vilkiem. Bet es būšu ar jums jūsu 

vajāšanās, cietumā, katru brīdi, kad jums mani vajadzēs. 

35 Es aizsargāšu savu sēklu. 

36 Jums vēl ir jāpieliek lielas pūles, lai tad, kad Es redzēšu, ka mīlestība, tīrība un vienkāršība valda 

Manas tautas vidū, Es varētu atstāt jūs kā cilvēces kungus. Ja viņi lūdz jums pamācību, dodiet viņiem to; 

ja viņi jūs klusē, klusējiet pazemībā. Vienmēr sējiet savos ceļos tā, kā es jums esmu mācījis. 

37 Mīliet savus līdzcilvēkus, lai jūs varētu likt pamatus mieram un harmonijai viņu starpā. 

38 Cilvēki, kad jūs nesīsiet augļus? Daudz laika ir pagājis, kopš Es jūs mācīju, bet apustuļi, kas 

cilvēkiem tik ļoti vajadzīgi garīgai atmodai, joprojām neceļas. 

39 Īss ir laiks, kas jums atlicis, lai mani uzklausītu, un jums ir nepieciešams apgūt manas mācības, lai 

jums būtu vieglāk par tām liecināt. 

40 Atcerieties: kad mans vārds jums būs beidzies, no jūsu piemēra un jūsu darbiem būs atkarīgs, vai 

daudzas sirdis, kurām nebija laimējies mani dzirdēt šīs manifestācijas laikā, pamodīsies ticībā un 

pievērsīsies maniem darbiem. 

41 Kā piemēru šiem vārdiem es jums minēšu Saula, vēlāk sauktā par Pāvilu, atgriešanos, kurš pilnībā 

veltīja savu miesu un garu kalpošanai savam Kungam. 

42 Pāvils nebija viens no divpadsmit apustuļiem, viņš neēda pie mana galda un nesekoja man pa 

ceļiem, lai dzirdētu manu mācību. Drīzāk viņš neticēja man, nedz arī ar labām acīm skatījās uz tiem, kas 

man sekoja. Viņa sirdī bija doma iznīcināt sēklu, ko es biju uzticējis saviem mācekļiem un kas tikko bija 

sākusi izplatīties. Bet Pāvils nezināja, ka viņš ir viens no Maniem. Viņš zināja, ka Mesijam bija jānāk, un 
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viņš tam ticēja. Taču viņš nevarēja iedomāties, ka pazemīgais Jēzus varētu būt apsolītais Glābējs. Viņa 

sirds bija pilna ar pasaules lepnumu, un tāpēc viņš nebija sajutis sava Kunga klātbūtni. 

43 Sauls bija sacēlies pret savu Glābēju. Viņš vajāja gan Manus mācekļus, gan arī cilvēkus, kas vērsās 

pie viņiem, lai dzirdētu Manu vēsti no šo apustuļu mutēm. Un tā es viņu pārsteidzu, kad viņš grasījās vajāt 

Mīnu. Es pieskāros viņam visjutīgākajā viņa sirds vietā, un viņš mani uzreiz atpazina, jo viņa gars mani 

gaidīja. Tāpēc viņš dzirdēja manu balsi. 

44 Tā bija mana griba, lai šis plaši pazīstamais vīrs šādā veidā atgrieztos, lai pasaule varētu redzēt 

visus viņa pārsteidzošos darbus, kuriem būtu jākalpo kā pamudinājumam ticībai un sapratnei. 

45 Kādēļ detalizēti iztirzāt dzīvi šī cilvēka, kurš, iedvesmojoties no sava Skolotāja mīlestības un Viņa 

dievišķās mācības, no tā brīža veltīja savu dzīvi tuvākā mīlestībai? 

46 Pāvils bija viens no lielākajiem Mana Vārda apustuļiem, viņa liecību vienmēr caurstrāvoja 

mīlestība, sirsnība, patiesums un gaisma. Viņa agrākais materiālisms kļuva par ļoti augstu garīgumu, viņa 

cietsirdība - par bezgalīgu maigumu, un tā manu apustuļu vajātājs kļuva par dedzīgāko mana Vārda sējēju, 

par nenogurdināmu ceļojošu sludinātāju, kas nesa dievišķo vēsti par savu Kungu, kura dēļ viņš dzīvoja un 

kuram veltīja savu dzīvi, dažādām tautām, provincēm un ciemiem. 

47 Mīļie ļaudis, šeit jums ir skaists atgriešanās piemērs un pierādījums tam, ka cilvēki, pat ja viņi vēl 

nav dzirdējuši mani, var kļūt par maniem lielajiem apustuļiem. 

48 Šodien es jums saku: Kur ir Mana tauta? Kur ir tie, kas ir gudri pārbaudījumos, drosmīgi kaujās un 

nelokāmi cīņās? Tie ir izkaisīti pa visu pasauli. Bet Es liku tiem doties ceļā ar Savu balsi un garīgi 

apvienošu tos, lai tie varētu iet visu tautu priekšā. Bet Es jums saku, ka šodien to veidos visu rasu cilvēki, 

kuri sapratīs, kāda ir tās alianses būtība, ko Es gaidu no visiem cilvēkiem. 

49 Šī tauta būs drosmīga un kareivīga, bet tai nebūs ne brālīgu ieroču, ne kara ratus, ne iznīcināšanas 

dziesmas. Tās karogs būs miers, tās zobens - patiesība un tās vairogs - mīlestība. 

50 Neviens nespēs noskaidrot, kur šī tauta ir: tā ir visur. Tās ienaidnieki mēģinās to iznīcināt, bet 

viņiem tas neizdosies, jo nekur nebūs zemes vienotības, jo tās vienotība, kārtība un harmonija būs garīga. 

51 Ja kādreiz Mozus tos atbrīvoja, vadīja pa izžuvušiem un vientuļiem ceļiem un lika tiem maršēt 

cauri naidīgi noskaņotajiem ļaužu pūļiem, kas tos ieskauj, līdz viņš tos aizveda pie Apsolītās zemes 

vārtiem, tad šodien Elija, kas ir neredzams, bet taustāms un klātesošs, aicinās ļaudis uz cīņu un rādīs tiem 

gaismas piepildītus ceļus, lai ar stingru un drošu soli aizvestu tos pie mājas sliekšņa, kuru Es turu gatavu 

jūsu garam. 

52 Garīgais likums, kas kalpo par tās vadoni un vadītāju, ir tas pats, ko Es esmu iekalis akmenī un kas 

jums tika atklāts uz Sinaja kalna. Garīgā maize, kas to uztur, ir tā pati, kas ir ietverta Vārdā, kas jums dots 

caur Jēzu. Gaisma, kas dod tai cerību un drosmi nekad vairs nenovirzīties no patiesības ceļa, būs 

iedvesma, kas šajā laikā nāks no bezgalības, lai atklātu cilvēka garam visu, kas tam bija nezināms. 

53 Ikviens, kurš parādīs progresu spējās, ko Es viņam esmu piešķīris, kā arī garīgajās dāvanās, kurš ir 

arī nenogurstošs patiesības meklētājs vai kurš mīl garīgumu, - patiesi, Es jums saku, viņš būs viens no šīs 

tautas kareivjiem un sadzirdēs sava Kunga aicinājumu, kad Viņš aicinās viņu uz cīņu, un arī tad, kad Viņš 

aicinās viņu uz mieru. 

54 Vai šis attēls jums šķiet tikai skaists sapnis? 

55 Kad Mozus Ēģiptē uzrunāja Izraēlu un pasludināja viņiem apsolītās zemes svētības, ļaudis 

šaubījās, jo bija pieraduši pie verdzības jūga un verdzības ciešanām, tāpēc viņiem šķita neiespējami, ka 

viņiem varētu būt brīvības un labklājības zeme. Tomēr šī tauta devās ceļā un tuvojās tai zemei, kas sākumā 

viņiem šķita tikai skaists sapnis, līdz beidzot viņi sasniedza savas neatlaidības un uzticības augļus. 

56 Neiedomājieties mani ar kroni un scepteri, drīzāk redziet mani pazemīgu un vienkāršu. 

57 Es vēlos, lai jūs uzsūktu mana Vārda būtību, kas ir barība katrai dvēselei. Tajā jūs atradīsiet 

dzīvības maizi, garīgā prieka vīnu, patiesas mīlestības augļus. 

58 Jums ir nepieciešams, lai, pusdienojot kopā ar mani pie šī mīlestības un garīguma galda, jūs 

iemācītos runāt ar mani un dzirdēt mani. Jo šī izpausme, kuru jūs pašlaik apmeklējat, ir tikai īslaicīga, un ir 

svarīgi, lai jūs iemācītos ar mani sarunāties garīgi, lai tad, kad vairs nedzirdēsiet manu balsi šajā formā, 

nejustos pamesti, vientuļi vai bāreņi. 
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59 Atsvaidziniet sevi šajā laikā, kad jums ir mans pasludinājums. Bet nekad neizstumiet no savas 

apziņas dienu, kas ir noteikta pēc manas gribas, kad jūs pēdējo reizi saņemsiet manu vārdu. 

60 Es jums saku: Jo tiem, kas ir pārāk pieraduši pie mana pasludinājuma, diena, kad viņi vairs nevarēs 

mani dzirdēt, ir "nāve", un tad viņi būs pakļauti kārdinājumam iegūt pasludinājumu ar nelikumīgiem 

līdzekļiem, kas kaut nedaudz aizpildīs viņu sirds tukšumu. Bet manas gaismas nebūs. 

61 Jums jau ir jāsaprot, ka tad, ja šim pasludinājumam nebūtu noteikta gala, jūs nekad nespētu spert 

soli uz priekšu, jo jums nebūtu intereses ne studēt manu Vārdu, ne censties veidot garīgu dialogu. Kādēļ to 

darīt, ja jūs varētu dzirdēt šo Vārdu dienu pēc dienas un saņemt šo mierinājumu katru reizi, kad to lūdzat? 

Bet, kad mācība būs pabeigta un vēstījums nodots, viss būs citādi. Tad, ja vēlaties justies man tuvi, jums ir 

jāpārdomā viss, ko ir saglabājusi jūsu atmiņa, un, ja vēlaties justies stipri, jums ir jāvelta sevi patiesai 

garīgai pienākuma izpildei, kurā jūs kļūstat par miera, gaismas, dziedinoša balzama un mīlestības sējējiem. 

62 Jūsu labad laiks, kurā jūs Mani dzirdēsiet caur cilvēka intelekta orgānu, būs īss, jo jūs esat tik 

bērnišķīgi un trausli, ka pie Manas klātbūtnes šajā formā sākat pierast jau pēc īsa laika, kad Mani dzirdat. 

Jūs vairs nejūtat tās emocijas, kas jūs pārņēma pirmajās dienās, un arvien retāk izjūtat to prieku, to 

svētlaimi, kad klausāties mani - laimes sajūtu, kas daudzās naktīs jums pat atņēma miegu, domājot par to, 

ka jūs mani dzirdēsiet, un vēloties, lai atkal pienāktu diena un brīdis, kad jūs atkal dzirdēsiet šo balsi, kas 

reizēm jums šķita neiespējama. 

63 "Vai tā tiešām ir taisnība," jūs esat sev jautājuši savā sirdī, "ka es varu dzirdēt sava Kunga balsi? 

Vai esmu cienīgs būt liecinieks sava Radītāja izpausmei caur šo brīnišķīgo vārdu? Ak, Mācītāj, kādu lielu 

prieku Tu esi dāvājis mūsu garam, liekot mums dzirdēt Tavu Tēvišķo Balsi, Tavu Vārdu kā Mācītāju, 

Tavu Dievišķo Vārdu!" Jūs nenogurāt, klausoties mani, un nevēlējāties palaist garām nevienu vārdu un 

paklausīt visiem maniem norādījumiem. Bet pagāja laiks, un jums kļuva par ieradumu klausīties mani, un, 

tā kā jūs vairs necentāties padziļināties, jums sāka apnikt mans vārds, kas jums šķita vienmuļš - "vienmēr 

tas pats, vienmēr tas pats", - nesaprotot, ka tieši jūs vairs nenākat sagatavojušies kā pirmajās dienās, kad 

tuvojāties dievbijīgi un bijības, izbrīna, ticības, mīlestības un pazemības pilni. 

64 Es varu jums teikt, ka nav bijis nevienas sirds, kurā pēc tam, kad kādu laiku Mani ir klausījusies, 

Mans Vārds un Manas izpausmes nebūtu kļuvušas par ikdienišķu parādību, tādēļ Es jums vēlreiz saku, ka 

savas cilvēciskās nenobriešanas un vājuma dēļ jūs nespējat ilgi palikt nelokāmi garīgajā garīgumā, un jūsu 

labad ir labāk, ja Es ierobežoju Savas parādīšanās laiku. Jo, ja es to nedarītu, jūs visi galu galā neizjustu 

nekādu cieņu pret to, ko jūsu Skolotājs, pildot Otrā Laika apsolījumu, jums ir piešķīris. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 158 
1 Mana Gara Dievišķā Gaisma lai ir jūsu vidū! 

2 Esiet sveicināti, mīļie mācekļi, jūs, kas steidzaties kā paklausīgas avis pēc Labā Gana aicinājuma. 

Ja kāds uzdrošināsies izlauzties no apļa pēc tam, kad jau ir bijis šķēršļu joslā, es atstāju pārējos labā 

aprūpē, lai meklētu pazudušo. Jo tā nav Mana griba, lai (kaut viena) no Manām avīm pazustu. 

3 Es sargāju visus, dodot savu mieru jūsu sirdīm un gaismu jūsu prātam, lai jūs varētu iet pa labo 

ceļu. Bet, ja reiz jūs to atstāsiet un aizmirsīsiet To, kas visu atdeva, lai jūs glābtu, un ar kuru jūs dzīvojāt 

un kura siltumā jūs atradāt mierinājumu, patiesi, Es jums saku: Mana palīdzošā mīlestība sekos jums visur 

un Mana balss nemitīgi jūs aicinās caur jūsu sirdsapziņu. Jūs nevarat apmaldīties. Es jums esmu skaidri 

pateicis likumu, kas jums jāievēro. Jūs nevarat sevi maldināt, jo jums ir sirdsapziņa, kas pareizi izvērtē 

katru jūsu rīcību un norāda, kas ir atļauts un kas ne. Ziniet, ka, ja jūs neklausīsieties tās padomos, jūsu 

rīcība jūs apsūdzēs. Es jums vēlreiz saku: "Atpazīstiet paši sevi, lai jūs varētu iepazīt savus līdzcilvēkus! 

4 Sagatavojieties, lai jūs būtu stipri, jo mani jaunie apustuļi nebūs vāji, un viņi pēc dažiem soļiem 

ceļā nepadosies. Viņiem jābūt pietiekami spēcīgiem, lai pierādītu, ka viņi spēj iedvest cilvēkiem uzticību 

un vadīt viņus ar savu piemēru, vārdu un domāšanas veidu. 

5 Jums visiem piemīt spējas nākotnē kļūt par patiesiem siržu un dvēseļu gidiem, un pat 

bezķermeniskās būtnes, kas dzīvo traucētā dvēseles stāvoklī, jūs spēsiet atbrīvot no tumsas, vedot tās uz 

gaismu. 

6 Šis uzdevums ir grūts, bet es to daru jums saprotamu caur katru balss nesēju. 

7 Ja kāds novirzīsies no ceļa Mana Darba izpratnes trūkuma dēļ, Es viņu aicināšu no jauna, lai viņš 

saprastu, ka tas, kurš ir noslēdzis derību ar Dievu, nedrīkst atgriezties atpakaļ savā attīstības ceļā. Es 

runāju ar tavu garu, kuram viss bija tumsā, pirms tas mani atpazina. Bet, tā kā Tēvs Sevi atklāja Savā ceļā, 

Viņš pārliecinājās par Dievišķā Gara gādību un mīlestību, kurš ierobežoja Sevi trīs laika posmos, trīs 

dažādos, bet pilnīgos atklāsmes posmos, lai padarītu Sevi saprotamu cilvēka garam. 

8 Daži vēlas meklēt patiesību citos veidos. Es viņiem saku: ja jums ir labs iemesls meklēt, tad 

meklējiet, bet meklējiet pareizi. Citi jūt, ka ir Tēva ģimenē, bez kura klātbūtnes viņi vairs nevarētu dzīvot. 

9 Neviens nespēs tevi pasargāt tā, kā es, neviens tevi necels atkal augšā ar tik lielu mīlestību, kad tu 

būsi kritis uz ceļa. Es esmu vienīgais, kas izgaismos jūsu dzīves ceļu. Nāciet pie manis, mīļie, tāpat kā es 

nāku pie jums, ar iekšēju pacēlumu, mīlestību un sirsnību. Ļaujiet, lai visas jūsu darbības ir caurvītas ar 

garīgumu, un tad jūs piedzīvosiet nepārspējamu svētlaimi. 

10 Būs pārbaudījumu gadi, bet to vidū jums ir jāpilda sava misija. Šī misija būs palīdzēt cietušajiem 

līdzcilvēkiem, vienlaikus aizmirstot par sevi. 

11 Neaizvainojieties, ja citi jūsu tautu vērtē kā otršķirīgu. Parādiet, ka jūs visi esat vienlīdzīgi manas 

mīlestības acīs un saskaņā ar manu likumu. Lai jūsu gars jūsu darbos atspoguļojas neviltots, un lai no jūsu 

prātiem nāk pamācība un apgaismība attiecībā uz cilvēku kļūdām viņu dažādajās ideoloģijās. 

12 Es vēlos, lai jūs pārdomātu visu, ko Es jums esmu teicis, lai jūs paturētu prātā šo pamācību un ar 

tās palīdzību būtu stipri savā ceļā. 

13 Šajā laikā Es jums nerādu citu ceļu, un Es varu jums sacīt, kā otrajā reizē Salamana templī: "Es 

neesmu nācis Bauslību atcelt, bet gan piepildīt." Un Es jums varu sacīt: "Es neesmu nācis Bauslību atcelt, 

bet piepildīt." Jo Es redzēju, ka Bauslības skolotāji to nesaprata, un tādēļ viņi slikti iztulkoja Manu Vārdu. 

14 Es, Vārds, kļuvu cilvēks Jēzū, lai mācītu cilvēkiem mīlestības un taisnības mācību, kas izrietēja no 

Bauslības, kuru Tēvs bija devis cilvēcei pagātnē. Un garīguma mācība, ko Es jums atklāju šajā laikā, ir tā, 

lai parādītu jums, kā ievērot Kristus mācību, lai gars varētu uzkāpt zināšanu un garīgās patiesības 

virsotnēs. 

15 Cilvēce ir garīgi sadalīta reliģijās, sektās, doktrīnās un ideoloģijās. Bet Es pierādīšu Savā Vārda 

spēku, apvienojot tos, lai gan Es jums jau esmu teicis, ka pasaule tiks attīrīta un dvēseles drebēs kā meži 

viesuļvētras brāzmā, pirms tas notiks. Uzmanieties, jo, lai gan esat nezināmi un nemanāmi, jums ir gaisma, 

ar kuru jūs varat atbrīvot no tumsas tos, kas tajā klīst kā akli, parādot viņiem gaišu horizontu un labāku 

nākotni. 
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16 Neesiet vairs tradīciju un izdomātu rituālu uzturētāji. Praktizējiet manu Vārdu ar tīru prātu, jo Es 

jums esmu teicis, ka tas būs garīgā saikne, kas apvienos tautas un rases, jo mans mīlestības Vārds ir 

universāls likums. 

17 No mīlestības pret jums un tādēļ, lai jūs saprastu, cik lielā mērā Es daru jūs Manis cienīgus, Es 

atklāju Sevi caur jūsu intelektu. Bet pienāks laiks, kad šāda izpausmes forma vairs nebūs nepieciešama, un 

tad jūsu iekšējā pacēluma spēks tuvinās jūsu garu Tēvam, lai jūs dzirdētu Viņa "dievišķo koncertu", kas 

jums vispirms teiks: "Mīliet cits citu!". 

18 Šodien Es jums saku: "Nāciet pie Manis, un jūs atradīsiet mieru." Es esmu šeit ierīkojis šīs 

pulcēšanās vietas, lai tās būtu kā koki, kas dod jums ēnu un zem kuriem jūs klausāties manu vārdu. Otrajā 

laikmetā jūs esat mani dzirdējuši ielejās, upju krastos un kalnu augstienēs. Dabas templī jūs guvāt 

iedvesmu un sadraudzību ar mani. Šodien jūs arī apmeklēsiet šīs vietas, un tur, tālu no pasaules, kas grēko 

un noliedz mani, jūs sajutīsiet tīru, dzīvības caurstrāvotu atmosfēru, kur viss runā par mani. Tad, kad jūsu 

gars būs brīvs un vienots, tas apvienosies ar Tēvu pilnīgā kopībā. 

19 Daudzas dvēseles mani meklē dažādās reliģijās, sektās un filozofijās, un tās ir lūgušas man gaismu, 

lai atrastu īsto, īsāko ceļu. Bet viņi nezina, ka Es parādīju Sevi šajā tautā, šajā jums zināmajā formā. Es jūs 

visus vedu uz gaismu, jo mana mīlestība nepazīst ne rases, ne tautas. Jūs, kas mani dzirdat, strādājiet pie 

sevis, pārveidojiet sevi, lai jūs varētu būt mani instrumenti mīlestības, miera un gara augšupejošas 

evolūcijas darbā. 

20 No jums iznāks pravietiskais vārds, vārds, kas dziedina un mierina. Vai vēlaties kalpot cilvēcei? 

Pamata likumi, ko Es jums esmu devis, ir mīlestība pret To, kas jūs radījis, un mīlestība vienam pret otru. 

Visu tikumu izcelsme ir mīlestība uz Dievu un tuvāko. 

21 Jūs visi no manis iznācāt ar vienādiem talantiem. Es neesmu devis priekšroku vieniem, nevis 

citiem. Katram garam ir spējas un dāvanas, lai sasniegtu savu paaugstinājumu. 

22 Esiet stipri, pieņemiet savu Izpirkšanu un sadarbojieties Trešās Ēras darbā, lai jūs varētu piedzīvot 

Manas Valstības iedibināšanu cilvēka garā. Pacelieties, lai jūs varētu dzīvot augstākās pasaulēs par šo, kur 

nav ciešanu, līdz esat sevi pilnveidojuši un nākuši pie Manis. Pat ja šī zemes pasaule joprojām sniedz tik 

daudz gandarījuma un glabā skaistumu un žēlastību, domājiet par garīgo dzīvi, kas jūs gaida, un jau šodien 

tai tuvojieties. Es došu jums no šīs zemes ielejas caur seju vaibstiem ieraudzīt to brīnišķīgo dzīvi, kas ir 

pilna miera, mīlestības un harmonijas. 

23 Es jums vēlreiz saku, ka manī visa cilvēce tiks glābta. Asinis, kas izlietas Golgātā, ir dzīvība 

katram garam. Taču tās nav pašas asinis, jo tās ir nokritušas zemes putekļos, bet gan Dievišķā Mīlestība, 

ko tās simbolizē. Ikreiz, kad Es jums runāju par savām Asinīm, jūs tagad zināt, kas tās ir un kāda ir to 

nozīme. 

24 Daudzi cilvēki ir izlējuši savas asinis kalpojot savam Kungam un no mīlestības pret saviem 

brāļiem, taču tas nav iemiesojis dievišķo mīlestību, bet tikai garīgo, cilvēcisko mīlestību. 

25 Taču Jēzus asinis iemieso Dievišķo Mīlestību, jo Viņā nav neviena defekta. Meistaram nekad 

nebija grēka, un Viņš jums atdeva savas asinis līdz pēdējam pilienam, lai jūs saprastu, ka Dievs ir viss par 

savām radībām, ka Viņš sevi tām atdod pilnībā, bez ierunām, jo bezgalīgi tās mīl. 

26 Ja zemes putekļi absorbēja to šķidrumu, kas bija dzīvība Skolotāja miesā, tad tas bija tādēļ, lai jūs 

saprastu, ka manai mācībai caur dievišķo apūdeņošanu ar tās mīlestību, gudrību un taisnīgumu bija 

jāpadara cilvēku dzīve auglīga. 

27 Pasaule - neticīga un skeptiska pret Skolotāja vārdiem un piemēriem - cīnās pret manu mācību, 

sakot, ka, lai gan Jēzus izlēja savas asinis, lai glābtu cilvēkus no grēka, pasaule nav glābta; ka tā grēko ar 

katru dienu vairāk, lai gan ir attīstītāka. 

28 Kur ir šo izpirkšanas asiņu spēks, - jautā cilvēki, kamēr tie, kam vajadzētu parādīt manas mācības 

patiesās pamatidejas, nespēj apmierinoši atbildēt uz to cilvēku jautājumiem, kuri alkst pēc gaismas un 

slāpst pēc patiesības atziņas. 

29 Es jums saku, ka šajā laikā to cilvēku jautājumi, kuri nezina, ir dziļāki un saturīgāki nekā to 

cilvēku atbildes un skaidrojumi, kuri apgalvo, ka zina patiesību. Bet Es esmu atnācis runāt ar jums no 

jauna, un šeit ir Mans Vārds tiem, kas tic, ka šīs Asinis patiešām ir izglābušas grēciniekus Dieva 

taisnīguma priekšā - visus tos, kas bija pazuduši un notiesāti uz bargu sodu. Es jums saku: Ja Tēvs, kas 
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visu zina, būtu ticējis, ka cilvēki pamazām neizmantos un nesapratīs visu mācību, ko Jēzus viņiem deva 

savos vārdos un darbos, - patiesi, Viņš nekad nebūtu sūtījis Viņu, jo Radītājs nekad nav darījis neko 

bezjēdzīgu - neko, kam nebūtu lemts nest augļus. Bet, ja Viņš sūtīja Viņu piedzimt, augt, ciest un mirt 

starp cilvēkiem, tad tikai tāpēc, ka zināja, ka šī spožā un auglīgā Skolotāja dzīve ar saviem darbiem 

iezīmēs neizdzēšamu ceļu, neiznīcīgu taku, lai visi Viņa bērni varētu atrast ceļu, kas viņus vedīs uz patiesu 

mīlestību un, sekojot Viņa mācībai, uz mājām, kur tos gaida Radītājs. 

30 Viņš arī zināja, ka šīs asinis, kas liecina par šķīstību, par bezgalīgu mīlestību un kas tika izlietas 

līdz pēdējam pilienam, mācīs cilvēkus ar ticību savam Radītājam izpildīt uzdevumu, kas pacels viņus uz 

Apsolīto zemi, kur viņi varēs Man piedāvāt sava uzdevuma izpildi un tad sacīt: "Kungs, viss ir paveikts. " 

31 Tagad es varu jums teikt, ka stunda, kurā tika izlietas manas asinis pie krusta, nebija tā, kas 

norādīja uz cilvēka izpirkšanas stundu. Manas Asinis palika klātesošas šeit, pasaulē, dzīvas, svaigas un ar 

asiņainu Manas ciešanu pēdām iezīmēja ceļu uz jūsu izpirkšanu, kas ļaus jums sasniegt Tēva apsolītās 

mājas. 

32 Es jums esmu sacījis: Es esmu dzīvības avots, nāciet un attīrieties no saviem traipiem, lai jūs 

varētu iet brīvi un veseli pie sava Tēva un Radītāja. 

33 Mans avots ir mīlestība, tā ir neizsmeļama un neierobežota. Tas ir tas, ko manas asinis, kas tajā 

laikā tika izlietas, vēlas jums pateikt. Tas apzīmogoja manu vārdu, tas apstiprināja manu mācību. 

34 Pat tuksnesī, lai gan Es uzticēju Savu Bauslību Savai tautai, Es devu tai simbolu - mannu. 

35 Šajā laikā jums ir cita manna; tā nav tā pati, kas baroja cilvēkus fiziski. Arī jums ir manas asinis, 

lai gan tās nav tās, kas izplūda no Jēzus brūcēm. 

36 Es esmu garā, un šobrīd jūs mani dzirdat kā garīgu būtni. Jūs barojaties ar manu vārdu, kas ir 

mūžīgās dzīvības maize, un jūs šķīstāt sevi, praktizējot manu mācību. Saprotiet, ka, lai panāktu pestīšanu, 

jums arī ir jādod savs ieguldījums, proti, mīlestība un izpalīdzība pret līdzcilvēkiem. 

37 Es jums esmu devis Savas Asinis, pieņemiet tās pareizi. Ja ar to vien, ka Es jums to devu, pietiktu, 

lai iegūtu pestīšanu, - patiesi Es jums saku, - tad jau neviens vairs negrēkotu, tad zeme vairs nebūtu 

vajadzīga grēku izpirkšanai, jo tad visi cilvēki jau dzīvotu Debesu Valstībā. 

38 Es gribu, lai jūs padarītu sevi cienīgus nākt pie Kunga ar saviem nopelniem, jo kā apzinātas būtnes 

jūs esat pelnījuši bezgalīgo žēlastību, neizsakāmo laimi, ka esat nākuši pie Tēva, jo esat mīlējuši Viņu un 

arī Viņa radības, kas ir jūsu brāļi un māsas. 

39 Pēc maniem nopelniem atradu tavus. Viņi jums parādīs ceļu, aizvedīs jūs uz gara augstāko virsotni, 

tur, kur ir gaisma, miers, patiesā dzīve. 

40 Šeit ir Skolotājs, kas dod gaismu jūsu prātam ar Savu Dievišķo Mācību, jo jūs atrodaties Gaismas 

Laikā. 

41 Jūs steidzaties uz manu aicinājumu un izrādāt paklausību manam likumam, jo esat atklājuši, ka, 

praktizējot to, jūs varat pastāvēt sava Kunga priekšā. Tas ir universāls mīlestības likums, ko cilvēce iepazīs 

un dzīvos. Tas mainīs pasaules seju, pārvēršot nestabilos cilvēkus par augstas morāles cilvēkiem. 

42 Es palīdzu Sev grēciniekiem un izmantoju viņu gribu atjaunoties, lai sniegtu pasaulei piemēru. 

Nebrīnieties, ka Es daru sevi zināmu caur grēcinieku, jo Es raugos nevis uz viņa grēku, bet gan uz viņa 

ilgām pēc pestīšanas. 

43 Kad jūs domājat, ka Es esmu pat vismazākajās dabas būtnēs, kā gan Man vajadzētu jums atteikties 

un šķirties no jums tikai tāpēc, ka jums pašiem ir nepilnības, jo tieši tad Es jums esmu visvairāk vajadzīgs? 

44 Es esmu dzīvība un esmu visā, tāpēc nekas nevar mirt. Domājiet dziļi, lai jūs nepaliktu piesaistīti 

izteiksmes formai. Nomierini savas sajūtas un atklāj mani vārda kodolā. 

45 Es gribu, lai jūs jau tagad, kamēr vēl esat iemiesojušies, atpazītu gara spējas, lai jūs zinātu, kā mani 

mīlēt, un lai jūsu Dieva pielūgsme būtu manis cienīga. Šādā veidā jūs sajutīsiet mani sevī un ārpus sevis. 

46 Pastāv daudzas mācības, reliģijas un sektas. Visi cenšas mani meklēt, bet es jums saku: Ceļš, pa 

kuru visi varētu mani atrast, ir ceļš, pa kuru mani meklē tikai nedaudzi: mīlestības ceļš, kas nozīmē 

patiesību, palīdzību un pacelšanos. 

47 Es arvien mazāk lietoju alegorijas un līdzības, jo ir pienācis laiks, lai jūs mani saprastu, 

pamatojoties uz šo vienkāršo un vienkāršo vārdu. Tā vēl nav jūsu ticības gaisma, kas apgaismo jūsu ceļu, 

pat ja tā būtu. Tā ir manu atklāsmju un noslēpumu apgaismība, kas jums palīdz atšķirt labo no ļaunā. Bet 
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ticības gaisma joprojām iedegsies tevī un liks tev redzēt skaidri. Atcerieties, ka esmu teicis, ka jums ir 

jāglābj daudzi jūsu līdzcilvēki. Nebaidieties no nākotnes, jo nākotne esmu Es, un tajā jūs Mani arī 

atradīsiet. 

48 Kurš gan labāk par jums varētu izprast un atvieglot savu līdzcilvēku ciešanas, jo šīs ciešanas ir tās 

pašas, kuras jūs atvedāt man priekšā un no kurām jūs pašlaik attīrāties? Es jūs atstāju sagatavotus kā 

mierinājumu cietušajām sirdīm. 

49 Pārdomājiet, kā Es esmu jums palīdzējis saprast un veikt grūto misiju, ko esat saņēmuši no 

mūžības no sava Tēva. 

50 Nebīstieties, jo, ja jūs ticat man un paļaujaties uz mani, jūs izturēsiet. Atcerieties to vīru, kurš pie 

manis vērsās Otrajā Laikā un sacīja: "Kungs, es ticu Tev un lūdzu, lai Tu atjauno veselību manam tēvam, 

kurš mirst. Es zinu, ka, ja Tu tā teici, viņš izveseļosies." Kad Skolotājs redzēja tik lielu ticību šajā cilvēkā, 

Viņš sacīja viņam: "Ej, un, kad tu nāksi uz savām mājām, tavs tēvs tevi sagaidīs veselu." Tā tas arī notika. 

51 Tā jūsu ticība būs saskaņā ar manu gribu, bet, kad jūs piedzīvosiet brīnumu, jūs atkal vērsieties pie 

Tēva, lai Viņam pateiktos. 

52 Jūs nepazīstat ne mieru, ne patiesu mīlestību, bet es gribu, lai jūs iepazītu manu mieru un nēsātu 

manu mīlestību savās sirdīs. 

53 Jūs visi, kas ilgojaties pēc labākas dzīves, jūs visi, kas dzīvojat nomocīti apjukuma, kas valda 

pasaulē, apvienojieties lūgšanā, lai pamazām jūs varētu iepludināt manu mieru uz zemes. Mēģiniet īstenot 

manu mācību praksē, lai mans vārds liktu jums sajust, kā mīlestība no jauna ienāk sirdīs. Gatavojieties 

manas Valstības atnākšanai jūsu vidū, esiet mana miera vēstneši un priekšgājēji. 

54 Ļaunums, kas ir visu cilvēku grēku, netikumu un nezināšanas kopums, ir valdījis pār cilvēkiem 

ilgu laiku. Bet mana griba ir, lai viņi tagad paši iznīcina šo spēku. Es viņiem palīdzēšu, iedošu viņiem savu 

zobenu, lai viņi ar to varētu uzvarēt ļaunumu. Šis spēks kritīs pilnīgi iznīcināts, tā ietekme tiks noraidīta 

visās sirdīs; viņu balsis netiks sadzirdētas un viņu čuksti vairs netiks uzklausīti. Dvēsele atbrīvosies un 

stāvēs pāri grēkam, bet ķermenis beidzot pazemosies un savaldīs kaislības. 

55 Pieredze, pārliecība, zināšanu gaisma un līdzsvars kā cilvēka garīgās attīstības augļi kļūs par 

auglīgu augsni, kurā nokritīs mana sēkla. 

56 Tad es valdīšu, bet tas būs jūsu sirdīs. Jums tiks pavēlēts miers tautām, un Es jūs iedvesmošu no 

bezgalības. Rasu atšķirības pakāpeniski izzudīs. Grūtības, kas līdz šim tika uzskatītas par nepārvaramām, 

galu galā pārvarēs saprāts. Cilvēku darbos izpaudīsies taisnīgums un labs prāts, un katrs cilvēks dzīvos 

modri, lai netiktu traucēts pasaules miers. 

57 Rūgtums un sāpes atstās neizdzēšamu atmiņu dvēselēs, un šīs sāpes, šīs atmiņas būs kā spoka, no 

kuras cilvēki baidīsies, tāpat kā līdz šim baidījās no nāves. 

58 Taču cilvēce vēlas vairāk pārbaudījumu, un tie nāks. No šīm vizītēm daudzas sirdis kļūs tīras un 

daudzas dvēseles būs brīvas. Ideju karam, ko jūs vēl neesat pārdzīvojuši, ir jāizcēlies un jāpaplašina, lai 

tie, kas guļ, varētu pamosties un tie, kas paliek stagnācijā, varētu atstāt savas labi iestaigātās sliedes un 

virzīties uz labošanu. Mans Vārds un Mans Vārds tiks izmantoti kā ieroči, un ar tiem cilvēki sevi ievainos. 

Bet Es jums saku, ka ne Mans Vārds, ne Mans Vārds nebūs tas, kas ievainos vai "nogalinās", bet tie būs 

nodomi, ar kādiem cilvēki tos izmantos. 

59 Beidzot jūs visus pārņems mana mācība, mana mīlestība, jo no mana vārda plūdīs gaisma, kas 

pasaulei ir vajadzīga, lai ticētu, zinātu un tiktu glābta. 

60 Strādājiet pie sevis, jo atbildība tiem, kas ir saņēmuši manu Vārdu šajā laikā, ir ļoti liela. 

61 Tas viss, kas šajā laikā notiek jūsu vidū, jums šķiet dīvaini: vīrieši un sievietes jūt, kā mostas viņu 

snaudošās garīgās dāvanas, viņi dzird balsis no ārpuses, viņiem ir garīgas vīzijas un pravietiski sapņi, viņi 

trīc nezināmu spēku ietekmē, jūt, ka viņu agrāk smagnējie prāti attīrās un spēj saprast dziļas mācības. 

Bezvārdu cilvēki mirdz iedvesmas gaismā, apsēstie atbrīvojas no nastas un atklāj, ka viņiem piemīt dāvana 

sazināties ar garīgo pasauli. Tā Kunga balsi dzird visgatavākie, citi dara brīnumus ar slimajiem, kuriem 

dievišķās žēlastības dēļ atjauno veselību. 

62 Visu šo brīnumu priekšā bija prieks visās šajās ļaužu masās, kas domāja, ka mana palīdzīgā 

mīlestība viņus ir pametusi, un pēkšņi viņi atklāja, ka viņu gars ir pilns dāvanu. Jau sen atpakaļ caur 

pravieša muti jums tika pasludināts, ka šis laiks pienāks. 



U 158 

98 

63 Ir pienācis laiks, par kuru jums paziņoja Džoels. Bet man jums jānorāda, ka šīs gara dāvanas, kuras 

jūs tagad redzat parādāmies jūsu būtībā, nav jums dotas tikai tagad. Viņi ir transformējušies kopā ar jums 

kopš jūsu gara eksistences sākuma, un tagad, šajā laikā, Es esmu jūs sūtījis uz Zemi, lai jūs gūtu savas 

evolūcijas augļus. 

64 Elijas gars nāca, lai atklātu šo laikmetu, pieskaroties cilvēka prāta orgānam ar gaismas staru, kas ir 

viņā, - durvīm, caur kurām vēlāk mana gaisma plūdīs kā vārds, lai sniegtu cilvēkiem detalizētus 

norādījumus un atstātu manu vārdu kā liecību un ceļu uz jaunu laikmetu. 

65 Elija bija pirmais, kas ļāva sevi uzklausīt caur cilvēka mutes, lai pasludinātu jums manas garīgās 

klātbūtnes tuvumu jūsu vidū, un viņš paliks jūsu garīgais gans arī pēc mana pasludinājuma beigām. Elijam 

jāturpina jūs vadīt, jo jūs paši nespējat saprast visu, ko es jums mācu. 

66 Elija atjaunos tās mācības patieso nozīmi, ko Es jums esmu devis kopš pirmajiem laikiem. Viņš jūs 

apgaismos, lai atrastu patieso interpretāciju Manām atklāsmēm. Viņš pieskarsies ikvienam prātam un 

sirdij, lai pamodinātu tās šīs jaunās rītausmas gaismai. Viņš arī attīrīs jūs no visiem traipiem un 

plankumiem, ko esat pievienojuši garīgajām dāvanām, kas izpaužas caur jums. Jo jūs nedomāsiet, ka esat 

rīkojušies nevainojami un ka viss jūsu darbs ir bijis saskaņā ar patiesību. 

67 Es jums esmu norādījis 1950. gadu kā šīs izpausmes formas beigas caur cilvēka intelektu. Bet tas 

nenozīmēs, ka beigsies jūsu dažādo dāvanu attīstība, gluži otrādi, pēc tam, kad nebūs mana Vārda, jūsu 

gars meklēs manu gaismu, manu Klātbūtni un manu iedvesmu, tas centīsies tās iegūt, un tā tas ar katru 

dienu arvien vairāk un vairāk pilnveidosies. 

68 Lieciniet par mani ar savām spējām, izmantojot tās tikumības praktizēšanai, garīgajam progresam, 

lai radītu mieru saviem līdzcilvēkiem. Uzmanieties, jo vājuma brīdis, neapdomīgs solis, pārbaudījums, kas 

liek jums paklupt, var novest jūs no pareizā ceļa, no šaurā patiesības ceļa, un likt jums apmaldīties uz tikai 

šķietamas gaismas ceļiem, kas aizved jūs arvien tālāk un tālāk no jūsu pienākuma izpildes. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 159 
1 Jūs, lielais ļaužu pulks, jūsu gars ir prieka pilns, jo jums ir dāvāta žēlastība ieraudzīt jaunās ēras 

rītausmu, ko jums pasludināja pravieši un Kungs, jūsu Dievs. Pievērsiet uzmanību visam, kas notiek 

pasaulē, jo Es neatklāju Sevi tikai jums. 

2 Es esmu nomocījis cilvēkus viņu materiālismā, lai viņi apzinātos laiku, kurā viņi dzīvo, un atpazītu 

daudzus notikumus kā dievišķas zīmes, uz kurām viņi līdz šim raudzījās vienaldzīgi, jo tiem piedēvēja 

citus iemeslus. 

3 Pagātnē bija laiki, kad Dieva tauta spēja garīgi iztulkot visu, kas notika ap viņu, jo viņi bija cilvēki, 

kas dzīvoja saskaņā ar Manu likumu, mīlēja Mani un dzīvoja vienkāršu un tikumīgu dzīvi. Viņa sirds 

stīgas joprojām bija jutīgas, tāpat kā viņa gars. Šie cilvēki dzīvoja pastāvīgā garīgā vienotībā ar savu 

Kungu. Viņi dzirdēja sava Radītāja cilvēcisko balsi un spēja saņemt vēstījumus no garīgās pasaules, no 

tām būtnēm, kuras viņi sauca par eņģeļiem. Un nakts klusumā, savas sirds mierā un ar sapņu dāvanu tā 

saņēma vēstījumus, norādījumus un pravietojumus, kuriem tā ticēja un paklausīja. 

4 Dievs bija ne tikai viņu lūpās, bet arī viņu sirdīs. Bauslība nebija tikai kaut kas viņiem rakstīts, bet 

cilvēki to dzīvoja. Tas bija dabiski, ka viņu eksistence bija pilna brīnumu, kurus jūs tagad vairs 

nepiedzīvojat. 

5 Tie ir tie mācības piemēri, kurus ir vērts ņemt par paraugu, kurus cilvēki pierakstīja ar savu dzīvi 

un kuriem jābūt par ceļu un sēklu paaudzēm, kas nākušas pēc viņiem. 

6 Izpratne: Ja šie cilvēki savas vienkāršības un (iekšējā) pacēluma dēļ sajuta garīgo ap sevi, tad ir 

dabiski, ka tagad šī laika cilvēku materiālisms un ticības trūkums ir attālinājis viņus no šīm izpausmēm. 

Bet Es jums saku, ka tagad pietiek ar nožēlojamo, neauglīgo un nožēlojamo dzīvi, ko dzīvo šī cilvēce, 

tādēļ Es esmu jūs meklējis, sitot pa to sirdīm, kas guļ, atjaunojot redzi aklajiem, kas nespēj saskatīt 

patiesību, un aizskarot cilvēku apslēptās stīgas, lai tie kļūtu atvērti Manai Klātbūtnei. 

7 Vai jums šķiet, ka šī zinātniskā un materiālistiskā pasaule gandrīz nekad nejūt tieksmi uz 

garīgumu? Es jums saku, ka tas nav nekas sarežģīts, jo mans spēks ir neierobežots. Iekšējais pacēlums, 

ticība, gaisma un labestība ir daudz pārliecinošāka nepieciešamība dvēselei nekā ēšana, dzeršana un 

gulēšana ķermenim. 

8 Pat ja gara dāvanas, spējas un īpašības ilgu laiku ir bijušas neaktīvas, tās pamodīsies pēc mana 

aicinājuma un liks cilvēkiem atgriezties pie garīguma ar visiem tā brīnumiem un atklāsmēm, kas būs 

lielākas nekā iepriekšējos laikos, jo tagad jūs labāk spēsiet tās saprast. 

9 Man ir jāsaka šī laika un nākamo laiku cilvēkiem, lai viņi negaida, ka ieraudzīs tās pašas zīmes vai 

izpausmes, ko redzēja Pirmā Laika cilvēki, jo jums ir jāsaprot, ka tagad dzīvojat jaunā laikmetā, ka esat 

pietiekami attīstījušies un attīstījušies, lai saprastu, izprastu un sajustu pavisam citādi. Tāpēc neprasiet 

ārējas zīmes, kas tikai iespaido jūsu maņas, lai uz tām balstītu savu ticību. Man jums ir bezgalīgas zīmes, 

atklāsmes un brīnumi, kurus jūs redzēsiet vairāk ar savu garīgo skatienu nekā ar savu materiālo ķermeni. 

10 Pētiet un izziniet, ko jums stāsta vēsture, bet saprotiet, ka šodien ir cits laiks, ka jūs dzīvojat citā 

laikmetā un ka, tāpat kā jūsu gars ir attīstījies vairāk nekā toreiz, arī forma, kādā Es jums šodien dodu 

Savu Mācību, nav tāda pati, pat ja tās nozīme ir tāda pati un mūžīgi derīga. 

11 Šajā dienā, kad jūs ar lūgšanu esat gaidījuši savu Skolotāju, Es patiesi nāku pie jūsu sirdīm. 

Cilvēki, pieņemiet Mani tur, jo Es jūs pieņemu Savā Tēvišķajā Garā. 

12 Es atrodu mieru jūsu dvēselē un harmoniju jūsu jūtās. Šis miers izplatās jūsu būtībā, un šī iekšējā 

sagatavotība aicina manu Garu nākt lejā savā dievišķajā spožumā. Sagatavojiet visas savas spējas, lai jūs 

varētu pilnībā uztvert manu mācību. 

13 Šobrīd Es jums runāju nevis par fiziskajām maņām, bet par gara maņām, kas jau sen ir tajā, bet ko 

jūs neesat sapratuši, jo jūs pieņemat tikai ārējās formas un noraidāt garīgo būtību. 

14 Jūs tuvojaties nepārejošai dzīvei, un es jums saku: Jūs vēl neesat nobrieduši, jo jūsu miesas 

tieksmes vēl nav saskaņotas ar jūsu garu. Bet Es esmu devis jums spēku un drosmi, lai jūs ar meditācijas 

un lūgšanas palīdzību varētu pārvarēt instinktus. 

15 Mans vārds, kas tiek nodots caur balss nesēju, ir kļuvis arvien skaidrāks, dziļāks un pilnīgāks, 

liekot nocietinātām sirdīm kļūt pazemīgām un cēlām. 
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16 Kurš gan nav piedzīvojis savu "Golgātu" un kurš nav cietis dzīvē? - Neviens, jo jūs visi nesat 

krustu, sekojot Kristum. Es redzu, ka jūs dzīvojat dievbijīgi un paklausīgi, neiebilstot pret dabas likumiem 

un dabas spēkiem, un, redzēdams, ka jūs šos likumus nepārkāpjat, Es jums teicu: jūs esat Tēva un 

Skolotāja cienīgi un tagad esat sapratuši, ka ne jau zemes miesas upuris ir tas, ar ko jums ir jāpateicas 

Radītājam, jo jūs esat sapratuši, kā pareizi Viņu godināt ar Garu, tā ka jūs vairs neesat pagāni. 

17 Jūs dzīvojat uz zemes, un, lai dzīvotu, jums ir jāizmanto dabas elementi. Taču, tā kā uz visiem 

šiem līdzekļiem attiecas likums, tos drīkst izmantot tikai šā likuma ietvaros. Tādējādi jūs atdodat savam 

garam to, kas tam pieder, un savam ķermenim to, kas tam atbilst. Es jums neko neliedzu, jo nekas nav 

pretrunā ar maniem dievišķajiem padomiem, bet lietojiet visu ar mēru. 

18 Ja jūs zināt Tēva likumu, jums nav no kā baidīties, jo jūs zināsiet, kā izmantot to, kas jums pieder 

Manā likumā. 

19 Izpildiet, ko Mans Vārds jums liek darīt, jo Es darīšu jūs par miera un progresa tautu, jo jūs esat 

tauta, kuru Es meklēju. Tu esi Israēls, kurā ir Levi, kuru Es esmu šķīstījis, lai Viņš Man kalpotu šajā laikā. 

20 Pirmajā laikmetā Tēvs svaidīja Leviju, lai no viņa iznāktu Dieva pielūgsmes kalpi un viņi kļūtu par 

Manas iedvesmas un Mana likuma izplatītājiem. Tāpēc jūs redzat, ka pat starp jaunpienācējiem Es meklēju 

Savus kalpus - tos, kuriem jādodas uz citām tautām, lai pildītu Manu misiju. Tas notiks pēc 1950. gada, jo 

mans darbs tiks atzīts visā pasaulē. 

21 Šodien jūs joprojām esat zinātkāri studenti, jo saprotat, ka vēl nevarat sevi uzskatīt par meistariem, 

tāpēc steidzat uzklausīt Tā vārdu, kurš zina visu. 

22 Sagatavojiet savu garu, savu sirdi un prātu, un galu galā jūs kļūsiet par meistariem un priecāsieties 

par saviem mācekļiem. 

23 Es saņemu jūsu lūgšanu, kurā jūs lūdzat, lai es jums dāvāju savu žēlastību saprast manu vārdu. 

24 Redziet, Es ne vienmēr runāju ar jums līdzībās, bet runāju skaidri, lai jūs varētu saprast. 

25 Barojiet un stipriniet savu garu manā mācībā, lai tas varētu attīstīties. 

26 Skolotāja mācība vienmēr sākas vienādi, jo tajā ir viena un tā pati mīlestība. Tā sākas ar mīlestību 

un beidzas ar žēlsirdību - divi vārdi, kuros ietverta visa mana mācība. Tieši šie augstie jūtas ir tie, kas dod 

garam spēku sasniegt gaismas un patiesības reģionus. 

27 Atzīstiet veidu, kādā Es pakāpeniski vedu jūs izprast un pildīt Manu Voli - ne kā pavēli, jo Es kā 

Bezgalīgā Gudrība zinu, ka no jums pašiem dzims griba paklausīt Manam Likumam, kad Es jūs 

iedvesmošu un pamodināšu mīlēt. Mana mīlestība tevi apgaismo un atstāj brīvu. Mana gādīgā mīlestība 

jums rāda tikai to ceļu uz pilnību, kas jums būtu jāiziet. Ceļš, par kuru Es jums tik bieži runāju, ir ceļš, kas 

ved aiz fiziskās nāves; jo jūs vienmēr būsiet gatavi šim pārejas brīdim. Vai jūsu intuīcija vai gars jums 

nesaka, ka ir kaut kas tāds, kas izdzīvo no miesas, kas atrodas uz zemes, un ka tas ir gars? Es vienmēr 

esmu mācījis jums šo ceļu un sagatavojis jūs šim krustceļam, lai tad, kad jūsu gars pāries no šīs pasaules 

pārejošās dzīves uz garīgajām mājām, kur ir mūžīgā dzīvība, tas netiktu pārsteigts vai satraukts bezgalības 

priekšā. 

28 Jūsu uzdevums ir tikai piepildīt savu likteni šeit; tad Es apsolu jums par labu uzdevumu un 

pienākumu izpildi svētīgu dzīvi garīgajā dzīvē. Kad tas notiks, jūs vairs neieslīdēsiet šīs pasaules ļaunuma 

dubļos. Tavu garu vairs neaptumšinās zemes miesas zemiskās kaislības. 

29 Patiesi es jums saku: Lai jūs sasniegtu pilnīgu tīrību, jūsu dvēselei vēl būs ļoti daudz jāattīrās gan 

šajā, gan garīgajā pasaulē. 

30 Tik bieži, cik tas jums būs nepieciešams, jums būs jāatgriežas uz šīs planētas, un jo biežāk jūs 

neizmantosiet iespējas, ko jums dod Tēvs, jo vairāk jūs aizkavēsiet savu galīgo ieiešanu patiesajā dzīvē un 

pagarināsiet savu uzturēšanos asaru ielejā. 

31 Katrai dvēselei ir jāparāda savas attīstības gaita un augļi katras zemes eksistences laikā, katru reizi 

sperot stingru soli uz priekšu. 

32 Apzinieties, ka vienīgais labums, kas nāk par labu jūsu pašu labklājībai, ir tas, kas tiek darīts no 

patiesas mīlestības un žēlsirdības pret citiem, turklāt nesavtīgi. 

33 Kad dvēsele kļūst paklausīga un uzticīga sava Kunga gribai, tā to dara tāpēc, ka uzticas Viņam. Tā 

neiebilst atstāt zemes ķermeni un atgriezties aizsaulē, jo nebaidās no tiesas, tāpat tā neiebilst atgriezties uz 

zemes, kur tās gaida briesmas un kārdinājumi, jo zina, ka no šī attīrošā tīģeļa tā iznāks tīrāka. 
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34 To, kurš uzvarēs kārdinājumus, kas nāk pie viņa no ārpuses un no viņa paša iekšienes, citi sauks 

par apgaismotu un izredzētu no Kunga. Turklāt viņam līdzās būs garīga būtne vai gaismas eņģelis, kas 

viņu sargās, un viņi kopā strādās, līdz mana griba tiks piepildīta. 

35 Tāpēc neuztraucieties, ja jūsu acis nesaskatīs šo pravietojumu piepildījumu šajā dzīvē. Es došu 

jūsu garam ne tikai redzēt, bet pat pļaut augļus, ko tas sējis pagātnē, neatkarīgi no tā, vai tas ir bijis pirms 

īsa vai ilga laika. 

36 Tuvojas strīdu laiks, kad cilvēki izrādīs savu inteliģenci un daiļrunību, kas novedīs viņus pie 

lielīšanās un iedomības. Atkal tiks apspriests mans Otrā laikmeta Vārds, un tiks diskutēts arī par tā 

dažādajām interpretācijām. Patiesi Es jums saku: no šī viesuļvētra izsprauksies gaisma, daudzi plīvuri tiks 

saplēsti, un liekulība tiks sagrauta ar patiesību. 

37 Tā ir Mana dievišķā vēlēšanās, lai cilvēki nonāktu pie savu ideju un garīgo pielūgsmes formu 

vienotības, jo, kad tas notiks, Es viņiem kaut ko sagatavoju. 

38 Studējiet manu mācību, veidojiet to par savu un dzīvojiet saskaņā ar to, lai jums nebūtu jābaidās no 

pasaules gudrajiem, zinātniekiem un rakstu mācītājiem. 

39 Lūdzieties, lai no jūsu mutes plūst bezgalīga gudrība. 

40 Cilvēki, vai jūs baidāties nākt manā klātbūtnē un atrast mani kā tiesnesi? Patiesi es jums saku, pat 

kā tiesnesis es esmu perfekts, šī iemesla dēļ jums nav bailes no netaisnības no manas puses. 

41 Pietiek atgādināt par laulības pārkāpējas sievietes gadījumu, kuru tiesneši jau bija nosodījuši. Viņa 

palika neskarta, pateicoties Kristus vārdiem, tā paša Kristus, kurš šobrīd runā ar jums. 

42 Es nevaru jums piespriest sodu, kas būtu smagāks par jūsu pārkāpumu smagumu. Tādēļ Es jums 

saku, ka jums nav jābaidās no Manis, bet no sevis. 

43 Es vienīgais zinu jūsu pārkāpumu nopietnību, lielumu un nozīmi. Cilvēkus vienmēr iespaido 

ārējais izskats, jo viņi nespēj ieskatīties savu tuvāko sirdīs. No otras puses, es ielūkojos cilvēku sirdīs un 

varu jums teikt, ka pie manis ir nākuši cilvēki, kuri sevi apsūdzēja smagos pārkāpumos un bija pilni 

nožēlas, jo bija mani aizvainojuši, bet es viņus esmu atradis tīrus. Turpretī citi ir nākuši un stāstījuši, ka 

nekad nevienam nav darījuši ļaunu, bet Es zināju, ka viņi melo. Jo, lai gan viņu rokas nav aptraipījušās ar 

tuvākā asinīm, tomēr viņu upuru, kuru dzīvības viņi pavēlēja atņemt, asinis ir izplūdušas uz viņu 

dvēselēm. Tie ir tie, kas met akmeni, slēpjot savu roku. Kad savā pasludinājumā esmu izteicis vārdus 

"gļēvulis", "viltus" vai "nodevēja", viņu visa būtība ir trīcējusi, un bieži vien viņi ir novērsušies no manas 

stundas, jo juta, ka uz viņiem gulstas skatiens, kas to vērsa. 

44 Tā kā cilvēciskais taisnīgums ir nepilnīgs, jūsu cietumi ir pilni ar upuriem, un soda izpildes vietas 

ir aptraipītas ar nevainīgu cilvēku asinīm. Ak, cik daudz noziedznieku es redzu pasaulē baudām brīvību un 

cieņu, un cik daudziem samaitātajiem jūs esat uzcēluši pieminekļus, lai godinātu viņu piemiņu! 

45 Ja jūs varētu redzēt šīs būtnes, kad tās dzīvo garīgajā pasaulē un gaisma uzplaukst viņu dvēselēs! 

Bezjēdzīgu un bezjēdzīgu veltījumu vietā jūs sūtītu viņiem lūgšanu, lai mierinātu viņus viņu smagajā 

grēku nožēlā. 

46 Es nāku, lai iedibinātu miera valstību starp cilvēkiem, un, lai gan dažiem tas raisīs tikai smaidu, Es 

turpināšu, līdz būsim jums pierādījuši mīlestības un taisnīguma spēku - spēkus, kurus jūs nepazīstat, jo 

esat tos ļoti maz izmantojuši. 

47 Es šo valstību nebūvēšu ne uz drupām, ne uz līķiem, bet gan uz auglīgiem laukiem, kurus auglīgus 

padarīs pieredze un mēslojumu dos sāpes. Uz tās uzziedēs mana sēkla, tur jūs redzēsiet mirdzam manu 

taisnību. 

48 Šī laika cilvēkiem ir uzdevums atjaunot un attīrīt savus zemes ķermeņus, lai tie varētu atstāt labu 

mantojumu tiem, kas nāks pēc viņiem; jo dvēseles, kurām jānāk iemiesoties šajos laikos, Es jau esmu 

sagatavojis un atlasījis. 

49 Saprotiet savu likteni, cilvēki. Izprotiet šo Vārdu, lai jūs zinātu savu uzdevumu. Es nevēlos, lai jūs 

uzņemtos darīt vairāk, nekā jums patiesi pienākas, nedz arī darīt mazāk, nekā Es jums esmu uzticējis, jo 

tad jūsu darbs nebūs ilgstošs. 

50 Daži no jums savā sirdī man saka: "Skolotāj, kāpēc Tu dažkārt savos vārdos mūs vaino par 

cilvēces mieru?" Bet Es jums saku, ka ne jūs būsiet tie, kas glābs cilvēci šajā laikā, jo tas ir pārcilvēcisks 
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darbs. Tomēr jūs esat jauna dzīves veida sākums, garīgi noskaņotas cilvēces sākums, un šis sākums ar 

visiem līdzekļiem veicinās tautu un nāciju glābšanu un atbrīvošanu. 

51 Man jums vēlreiz jāpasaka, ka ticības kopiena, ko jūs veidojat ap manām izpausmēm, nav kopiena, 

kuru Tēvs savā mīlestībā nostāda augstāk par citām zemes kopienām. Kungs ir pievērsis tai savu skatienu 

tikai tāpēc, ka Viņš to ir veidojis no dvēselēm, kuras vienmēr ir bijušas pasaulē, kad ir nākušas jaunas 

dievišķās atklāsmes. Viņi ir garīgie bērni Israēla tautai, praviešu, vēstnešu, redzētāju un patriarhu tautai. 

52 Kurš gan labāk par viņiem varētu mani pieņemt šajā laikā, izprast manas atklāsmes jauno formu un 

būt liecinieki manu apsolījumu piepildījumam? 

53 Es jums to saku, jo tikai es to varu jums atklāt. Jo ir rakstīts, ka tikai Jērs var atvērt septiņu zīmogu 

grāmatu. Es jums to daru zināmu, lai jūs saprastu, kādu atbildību jūs atkal uzņematies pret citām pasaules 

tautām, kurām jums ir jābūt kā spogulim, kas atspoguļo Manu Likumu. 

54 Šiem cilvēkiem šeit pastāvēja tikai viens Dievs, un viņi zina, ka Kristus bija "Vārds", caur kuru 

Tēvs uzrunāja cilvēci. Ne Mozus, ne Ābrahāms, ne Salamans, ne Elija - nevienu no praviešiem viņi 

neuzskatīja par dievību. No otras puses, cik daudzi Kunga vēstneši citās tautās ir tikuši pielūgti un tādējādi 

aizmirsuši vai neatpazinuši patieso Dievu! 

55 Kad Es runāju par savu "Israēla tautu", par "Tā Kunga tautu", Es domāju tos, kas nesa sev līdzi uz 

zemes garīgo misiju - tos, kas Mani darīja zināmu, kas Mani pasludināja, kas Mani sludināja, kas Man bija 

uzticīgi; tos, kas pasludināja dzīvā Dieva esamību, kas izplatīja mīlestības sēklu un kas spēja atpazīt Dēlā 

Tēva klātbūtni un Vārdu. Tie ir tie, kas veido Dieva tautu, tas ir Izraēls, spēcīgais, uzticīgais, gudrais 

Izraēls. Tas ir mans kareivju leģions, kas ir uzticīgi Likumam un Patiesībai. 

56 Tie, kas vajāja manus praviešus, kas pārrāva manu vēstnešu sirdis, tie, kas novērsās no patiesā 

Dieva, lai pielūgtu elkus, tie, kas mani noliedza, izsmēja un pieprasīja manas asinis un manu dzīvību, 

nepiederēja pie izredzētās tautas, pat ja viņi sevi dēvēja par izraēliešiem rases dēļ, tie nepiederēja pie 

praviešu tautas, pie apgaismoto pulka, pie uzticīgajiem karavīriem. Jo "Izraēla" ir garīgs vārds, kas tika 

lietots nelikumīgi, lai uzsvērtu kādu rasi. 

57 Jums arī jāzina, ka ikviens, kam ir vēlēšanās piederēt manai tautai, var to sasniegt ar savu 

mīlestību, žēlsirdību, dedzību un likumu ievērošanu. 

58 Manai tautai nepieder kādas konkrētas valstis vai pilsētas pasaulē, mana tauta nav rase, bet tā ir 

pārstāvēta visās rasēs, starp visiem cilvēkiem. Šis cilvēku pūlis, kas šeit dzird manu vārdu un saņem 

jaunās atklāsmes, ir tikai daļa no manas tautas. Cita daļa ir izkaisīta pa zemi, un vēl viena, lielākā daļa, 

dzīvo garīgajā pasaulē. 

59 Tie ir mani ļaudis, kas mani pazīst un mīl, kas man paklausa un seko man. 

60 Simts četrdesmit četri tūkstoši izredzēto iet tautas priekšā kā vadītāji. Vieni ir miesā, citi - garā. 

Viņiem seko lieli leģioni gan garīgo būtņu, gan cilvēku, kuri cenšas sasniegt gaismu, lai pamatoti varētu 

saukt sevi par "Israēla tautas bērniem". 

61 Šīs tautas bērni vienmēr liecināja, ka viņiem ir vara pār dabas spēkiem. Viņu ceļojums pa pasauli 

atstāja lielu brīnumu pēdas, kas pārsteidza tā laika cilvēkus. Izraēlai jāturpina demonstrēt pasaulei šo 

spēku, jo tas apliecina gara pārākumu pār matēriju. 

62 Ja kāds no jūsu līdzcilvēkiem jums demonstrē savu slepeno zinātņu spēku, nebaidieties un 

nebrīnieties, jo Es jums esmu mācījis lielākus brīnumus. Tāpat jums nevajadzētu nevienu nosodīt slikti, jo 

katra cilvēku grupa ir meklējusi patiesību par garīgo dzīvi atbilstoši savām spējām un ticībai. 

63 Es runāju ar jums par visu, lai jūs visu uzzinātu un nekas jūs nepārsteigtu. Es sniedzu jums 

detalizētas instrukcijas, lai jūs neiekristu zināšanu jomās, kuras jūs saucat par okultām, noslēpumainām vai 

stulbām un bezjēdzīgām pārdomām. 

64 Garīgums ir skaidrība, vienkāršība, pievēršanās mīlestībai un cīņa par dvēseles pilnību. 

65 Kad šī tauta izlauzīsies un izplatīsies cilvēces vidū, mācot ar vārdiem un darbiem, pret to cīnīsies 

baznīcas, sektas un zinātnes. Daži uzbruks vienai daļai, citi cīnīsies pret noteiktām idejām. Tad Dieva tauta 

jau būs stipra, un ticība un atziņa būs nogatavojušies augļi tās sirdīs. 

66 Kurš no šīs tautas bērniem būs starp tiem, kas nesīs šo sēklu uz zemes robežām? Jūs nezināt, bet 

Es jums atklāju tik daudz, ka jūs esat sējas sākums šajā laikā. 
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67 Māceklis Jānis jums runāja daudzas lietas. Viņa iedvesmas ir gaisma tavam ceļam, atbilde uz 

taviem jautājumiem un mācību priekšmets. Savā atklāsmē viņš saskatīja šī laika garīgo cīņu, kuras brālības 

kari ir tikai vājš atspoguļojums lielajai cīņai, kas notiek garīgajā telpā un (garīgi) šajā pasaulē. 

68 Cilvēks ir akls pret patiesību par notiekošo, un viņam ir nepieciešama šī atklāsme, lai saskatītu 

cēloni cīņai un haosam, kas valda pasaulē. Viņam ir nepieciešama arī garīgā pilnveidošanās, lai viņam 

būtu ieroči, ar kuriem aizstāvēties cīņas laikā. 

69 Svētīgi tie, kas tic manam vārdam un gatavojas, jo viņi tiks glābti. Bet bēdas tiem, kas vienaldzīgi 

klausās manos pamācījumos, jo viņus pilnīgi bezpalīdzīgus iegrims virpuļviesulis! 

70 Drīzāk debesis un zeme pazustu, nekā nepiepildītos mans vārds. Redziet, pirms daudziem 

gadsimtiem šis laiks jums tika pasludināts, un tas notika, jo es to biju pareģojis. 

71 Jums ir jālūdzas, ļaužu pūļi, jo lūgšana bruģēs ceļu tiem, kas vēlāk dosies sējēju ceļā. Ziniet, ka 

brīdī, kad jūs runājat ar mani, mana gaisma no bezgalības kā žēlastības rasa nolaižas pār tiem, par kuriem 

jūs lūdzaties. 

72 Saprotiet savu misiju, lai katrs no jums būtu cienīgs Izraēla bērns, Dieva tauta. 

73 Es jūs gatavoju, lai jūs sekotu tiem apustuļiem, kuri man sekoja Otrajā Laikā un kuri ar savu 

piemēru iezīmēja lēnprātības, paklausības un pazemības ceļu. Jūs būsiet šīs Labās vēsts nesēji, un ik uz 

soļa jūs dzirdēsiet savas sirdsapziņas balsi, kas jums pateiks, vai jūs ar saviem darbiem atstājat labu 

piemēru uz sava ceļa. Es jums esmu parādījis plašos sēklu laukus, uz kuriem kritīs mana dievišķā sēkla. 

Mana gādīgā mīlestība jau visu gatavo un gatavo. 

74 Uz katru garu un visu miesu es esmu izlējis sava Gara gaismu, lai jūs visi mani sajustu un redzētu, 

lai visa pasaule liecinātu par manu patiesību. 

75 Cilvēks ir atmodinājis, apmācījis sevi un attīstījis savu prātu, taču viņš ir atstājis neaktīvas gara 

dāvanas, kas ir būtiskas viņa pilnveidošanai. 

76 Cilvēks ir nokavējis ceļu, jo karš, ko viņš ir izraisījis, ir viņa sliktās zinātnes auglis, kuru viņš nav 

vēlējies attīrīt savas sirdsapziņas gaismā. Tiklīdz cilvēka prāts attīstīsies vienoti ar dievišķās gaismas 

apgaismotajām maņām, jūs redzēsiet cilvēkus, kas ar savas zinātnes palīdzību atklās un darīs brīnumus, ja 

viņus iedvesmos mīlestība pret tuvāko. 

77 Tikai mana balss var jūs vadīt šajā jēdzienu juceklī, kurā neviens vairs nezina, kas ir patiesība, un 

nespēj atšķirt labo no ļaunā vai gaismu no tumsas. 

78 Jums, kas mani klausāties, es saku: jūsu mantojums šajā laikā ir tāds pats kā iepriekšējos laikos, 

proti, nest manas vēsts gaismu tautām. 

79 Mans Vārds ne tikai ir jūs apmācījis, bet arī pārbaudījumi, ar kuriem jūs pastāvīgi esat saskārušies, 

ir bijuši daļa no manas dievišķās mācības. Dažkārt jūs esat spējuši saprast un izmantot pārbaudījumus, bet 

citkārt esat palikuši nejūtīgi un kurli pret Skolotāja balsi. 

80 Cilvēks, kurš no jums aiziet uz garīgajām mājām; kaut kas, kas jums tiek atņemts uz zemes; 

slimība, kas piespiež jūs pie gultas un šķīstī jūs caur sāpēm - tie visi ir pārbaudījumi, kas gudri ienāk jūsu 

dzīvē, lai palīdzētu jums piepildīt savu likteni, proti, mīlēt vienam otru. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 160 
1 Dzīvības augļi, saldie un veselīgie augļi garam ir tas, ko Es jums dodu Savā Vārdā. Ēdiet un 

sajūtiet, ka esat sapulcējušies pie Kunga galda. Ak, Trešās ēras pravieši! Sagatavojieties, lai jūs varētu 

ieraudzīt to, kas ir dots ieraudzīt tikai tiem, kuri ir atzīmēti. Lai gan daudzi no tiem, kas veido šo ļaužu 

pulku, nejūt Manu Klātbūtni savās sirdīs un prātos, jūs varat liecināt par savām vīzijām, kas ir gaismas un 

patiesības pilna liecība gan pēc satura, gan formas. Patiesi Es jums saku: kad vien kāds no jums sevi 

iekšēji sagatavo, gars nonāk garīgās dzīves gaismā, kur tas piesātina un iedvesmo sevi, lai pēc tam spētu 

izskaidrot savu redzējumu tiem, kas gaida tā liecību. 

2 Kad šī tauta pati sevi garīgi pilnveidos un iemācīsies sajust Manu Klātbūtni, tai vairs nebūs 

vajadzīgs redzētājs, lai sniegtu tai pierādījumus, ka Mana manifestācija ir patiesība. Tad es jums sacīšu: 

"Svētīgi tie, kas ticēja, neredzēdami. 

3 Liela un nopietna ir redzētāja atbildība, jo bieži vien no viņa vārda ir atkarīga daudzu vāju siržu 

ticība, kuras meklē pierādījumus, lai ticētu. 

4 Glabātājam ir jāattīsta liela intuīcija, lai atpazītu, vai tas, ko viņš redz garā, ir labas sagatavošanās 

auglis, vai nē; vai tas, ko viņš ir redzējis, ir jādara zināms saviem brāļiem un māsām, vai arī viņam tas ir 

jānoklusē. Bet cik maz no tiem, kas ir saņēmuši šo dāvanu, ir spējuši to veicināt ar mīlestību, dedzību un 

garīgumu, ko tā prasa! 

5 Redzēšanas dāvana ir viena no visgrūtākajām, tāpēc Es jums saku, ka redzētāja skatiens nekad 

nevar iekļūt garīgajā jomā bez garīgās pilnveidošanās. 

6 Spiritualizācija nozīmē jūtu pacelšanu, dzīves tīrību, ticību, žēlsirdību, žēlsirdību, pazemību Dieva 

priekšā un dziļu cieņu pret saņemtajām dāvanām. Ja jums izdodas sasniegt kādu no šiem tikumiem, jūs ar 

savu garīgo skatienu sākat iekļūt mīlestības un pilnības mājoklī. Tāpat arī tad, kad jūs sasniedzat 

garīgumu, jūs jau uz zemes varat teikt, ka dzīvojat garīgajās mājās, pat ja tas notiek tikai jūsu lūgšanas 

brīžos. Tajā pašā laikā jūs saņemsiet gaismu, kas jums atklās notikumus, kas gaidāmi nākotnē, jo tas, kas 

gaidāms nākotnē, pacelšanās garam vairs nav noslēpums. 

7 Jā, mācekļi, tikai cilvēka dzīvē cilvēks nezina, kas notiks nākotnē, kas būs rīt. Viņš nezina savu 

likteni, nezina, kāds ceļš viņam jānoiet un kāds būs viņa gals. 

8 Cilvēks nespētu panest zināšanas par visiem pārbaudījumiem, kas viņam savā eksistencē ir jāiztur. 

Tādēļ Savā žēlsirdīgajā mīlestībā pret viņu Es esmu novietojis šo noslēpumaino plīvuru starp viņa tagadni 

un nākotni un tādējādi neļauju viņa intelektam apmaldīties, pārdomājot vai apzinoties visu to, kas viņam 

vēl jāpiedzīvo un jāizcieš. 

9 No otras puses, garam, būtnei, kas apveltīta ar spēku un radīta mūžībai, piemīt spēja zināt savu 

nākotni, dāvana apzināties savu likteni un spēks izprast un (arī) pieņemt visus pārbaudījumus, kas to 

sagaida, jo tas zina, ka ceļa beigās, kad tas būs nogājis, paklausot Bauslībai, tas sasniegs apsolīto zemi, 

gara paradīzi, kas ir paaugstinājuma, tīrības un pilnības stāvoklis, ko tas beidzot būs sasniedzis. 

10 Ņemiet mani par piemēru savam garīgumam, jo tieši tāpēc es toreiz kļuvu par cilvēku. Katrs no 

maniem darbiem bija paliekoša mācība cilvēcei. Bet, ja mani darbi bija pamācība cilvēcei, tad arī jums tie 

ir jāuztver kā piemērs jums pašiem, lai jūs varētu sevi pilnveidot un attīstīt gara dāvanas un cilvēciskās 

spējas un arvien vairāk tuvoties tam piemēram, ko Es jums devu ar savu dzīvi, saviem darbiem un saviem 

vārdiem. 

11 Atcerieties, ka es kā cilvēks vienmēr zināju, kāds ir mans liktenis šajā pasaulē, ka es zināju nākotni 

un biju tās liecinieks kopš bērnības. Caur Jēzu Es runāju saviem mācekļiem par visu, kas notiks pēdējās 

Manas uzturēšanās dienās uz zemes, par to, kāda būs Mana ciešana un upurējošā nāve. Es atklāju cilvēcei 

tās garīgo nākotni, pareģoju tās cīņas un pārbaudījumus, iepriekš pasludināju, kas notiks tautās no tā laika 

līdz brīdim, kad Es nosaucu Savu jauno atklāsmi, ko jūs saucat par "otro atnākšanu". 

12 Jēzus miesas sadvesmošana ļāva viņam iepazīt savu likteni, jo mans Gars viņam to atklāja, un tieši 

šī sadvesmošana deva viņam spēku pieņemt Tēva gribu ar absolūtu mīlestību un pazemību. 

13 Jūs nevarat sasniegt sava Skolotāja garīguma līmeni, lai zinātu, kāds liktenis jūs gaida, kāda 

nākotne jūs gaida, bet caur savu iekšējo pacēlumu Es jums ļausim sajust kāda notikuma tuvumu. 
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14 Šo priekšnojautu, šo garīgo nākotnes vīziju, šo sava likteņa atziņu jūs sasniegsiet tikai tādā mērā, 

kādā jūsu būtība, kas sastāv no miesas un gara, pakāpeniski attīstīsies augstāk pa garīguma ceļu, kas, 

atkārtojam, ir ticība, sirsnība, dzīves mīlestība, mīlestība un gatavība palīdzēt savam tuvākajam, pazemība 

un mīlestība uz savu Kungu. 

15 Lai palīdzētu jums attīrīt savu būtību, Es jums nododu Savas domas, kuras, kļuvušas par vārdu, jūs 

saņemat caur Manu balss nesēju intelektu un kuras jums rāda ceļu uz gaismu. Es svētīju to, kurš tic šai 

patiesībai, tāpat kā svētīju to, kurš šaubās, jo jūs visi esat Mani mācekļi, Mani ļoti mīlētie bērni. 

16 Mana mācība caur šo pasludinājumu atstās starp cilvēkiem garīguma ceļu, kas atgādinās Maniem 

mācekļiem, ka Es esmu bijis ar viņiem jaunā veidā, lai piepildītu Savu apsolījumu. 

17 Šī ir jaunā diena, ko svilpaunieki ir sagaidījuši ar savu trīdoņu, lai pasludinātu cilvēcei Trešā Laika 

klātbūtni. 

18 Mana jaunā atklāsme tika pasludināta, lai sakristu ar laiku, kad notiek cīņa starp gara tieksmi 

augšup un ķermeņa apvalka materializāciju, ar laiku, kad notiek cīņa starp patiesību un meliem, cīņa starp 

labo un ļauno, starp gaismu un ēnu. 

19 Padomājiet par tiem saviem līdzcilvēkiem, kuri sevi dēvē par vareniem. Viņi vēlas triumfēt 

nogalinot, viņi vēlas uzcelt savu jauno impēriju uz drupām, drupām un līķiem. 

20 Es jums saku, ka ir pienācis laiks sēt gaismas un miera sēklas laukos, kurus esat padarījuši 

auglīgus ar savu mīlestību. 

21 Es meklēju cilvēka sirdi, lai glābtu viņu no bēdām un atbrīvotu no apjukuma. Jo Es uzvarēšu, 

dodot jums mūžīgo dzīvību, lai galu galā valdītu pār dzīvajiem. 

22 Mani garīgie karavīri ir cīņas vidū par savu brāļu un māsu glābšanu uz zemes, un patiesi Es jums 

saku, ka viņi neatgriezīsies sakautie, bet, gluži otrādi, ierodoties viņi dziedās triumfa dziesmas. 

23 Es nāku jūs atpestīt ar domu spēku, bez vajadzības, lai Mans Vārds kļūtu par jaunu cilvēku, kas 

dzīvotu jūsu vidū. Kas ir dīvains tajā, ka mans Gars caur domām izpaužas tavā Garā? Kas dīvains ir tas, ka 

gans meklē savu pazudušo aitu? 

24 Patiesi, es jums saku, ka es jūs mīlēju vēl pirms jūs radāties, un, zinot jūsu likteni, es jau biju 

domājis par jūsu glābšanu. Tāpēc Mana griba bija dzīvot kā cilvēkam kopā ar cilvēkiem, jo ar Savu 

mīlestību Es gribēju jums parādīt ceļu uz gaismu, kas kādu dienu jūs aizvedīs uz mūžību, uz dzīvi Mana 

Tēva mājā. 

25 Es atklāju savu dievišķo spēku uz zemes caur Jēzu: Es uzmodināju Lācaru, Es atgriezu Magdalēnu, 

Es atgriezu redzi fiziski un garīgi aklajiem, Es iedvesu sirdīs ticību un cerību, Es atklāju jaunu ceļu 

dvēselēm, kas bija iestrēgušas stagnācijā, un, visbeidzot, Es aplaistīju zemi ar Savām Asinīm un devu jums 

Savu Miesu kā pierādījumu tam, ka Es esmu bijis starp jums no mīlestības, lai pilnībā atdotu Sevi tiem, 

kurus Es ļoti mīlu. 

26 Šodien, tāpat kā toreiz, Es dāvāju Sevi cilvēcei Garā, lai jūs glābtu, padarot jūs noderīgus, jo sēkla, 

ko Es jums esmu devis sēt, ir noderīguma sēkla, kas liks jums vairs nebūt garīgi neauglīgiem un 

parazītiem uz dzīvību. 

27 Vai jūs joprojām vilcinaties doties uz darbu? Jā, mani bērni, bet tas, kas jums ir gadi un gadsimti, 

man ir tikai mirkļi. Es izmantoju laiku, lai prātos, sirdīs un dvēselēs nobriestu mīlestības augļi. 

28 Tas ir laiks, kad dievišķā gaisma pilnībā atspīdēs manos sekotājos, kuri atklās Gara dāvanas un 

pierādīs, ka viņiem nav vajadzīgas ne zemes mantas, ne pasaulīgas zinātnes, lai darītu labu un darītu 

brīnumus. Viņi dziedinās manā vārdā, atveseļos bezcerīgi slimos, pārvērtīs ūdeni par balzāmu un 

uzmodinās mirušos no gultas. Viņu lūgšanai būs spēks nomierināt vētras, nomierināt dabas spēkus un 

cīnīties pret sērgu un ļauno ietekmi. 

29 Apsēstie tiks atbrīvoti no savām apsēstībām, saviem vajātājiem un apspiedējiem ar manu jauno 

mācekļu vārdu, lūgšanu un autoritāti. 

30 Bet patiesi Es jums saku: kad Es redzēšu Savu tautu gatavu, Es tai došu zināt stundu, kad tai būs 

jādodas cīņā ar gaismu pret tumsu. Un, ja jūs sastopaties ar noraidījumu, atcerieties, ka tas nav pirmais 

gadījums, kad cilvēks ir noraidījis Manu sēklu. Jau kopš vissenākajiem laikiem cilvēks ir nogriezis zarus 

no "koka", lai tos pārstādītu pēc saviem ieskatiem, lai vēlāk vairs nezinātu to izcelsmi. Bet Es gribu, lai jūs 
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zinātu, ka būtībā Es esmu tas koks - Savā darbā, kuru cilvēkam nav nekādā veidā jāietekmē, bet no kura 

viņam tikai jāsaņem labums un kura sēkla viņam ir jāizplata. 

31 Labā cīņa pret ļauno pastāv ne tikai jūsu pasaulē, jūs ar to varat sastapties arī garīgajā pasaulē, kur 

notiek lielas cīņas, kuru ietekme sasniedz jūs un atspoguļojas karos. Neļaujiet, lai garīgo pasauli, kas jūs 

līdz šim aizsargāja, aizvietotu būtnes ar maz gaismas zināšanu. Uzmanieties un pastāvīgi piesauciet mieru 

šai pasaulei, kurā dzīvojat. 

32 Lūdzieties un strādājiet. Garīgojiet sevi, lai jūs uzvarētu visos pārbaudījumos. Atcerieties mācību 

piemērus, ko jums deva tauta, ko sauc par Izraēlu un kas devās ceļā pēc sava Kunga aicinājuma. Viņi tika 

aizvesti tuksnesī, lai iemācītos lielu mācību. Tur viņi apguva Bauslību, mācījās sazināties ar Tēvu un 

pamodināja savas garīgās dāvanas. Tā iemācījās paklausīt dievišķajiem baušļiem, saskaņot sevi ar likumu 

un dzīvot kopā harmonijā un brālībā. 

33 Šī paklausība glāba to no bīstamām situācijām un ielenkumiem. Tās vienotība padarīja to stipru 

pret pretiniekiem. Tā kārtība padarīja tuksneša šķērsošanu panesamu un bieži vien priecīgu. Tās 

neatlaidība un ticība ļāva tai gūt uzvaru un piedzīvot dievišķā apsolījuma piepildījumu. Kad mūsdienu 

cilvēki pārdomā to laiku vēsturi, viņi brīnās par to cilvēku tik lielo ticību un ir pārsteigti par daudzajiem 

brīnumiem, ko Kungs darīja viņu ceļā. - Kad es dzirdu, kā jūsu krūtīs atskan nopūtas, redzot šo ticību un 

garīgumu, es jums saku, ka šo brīnumu atgriešanās ir tikai cilvēka ziņā. Kad vien Es redzēšu, ka viņi ir 

gatavi, Es atklāsim Sevi viņiem. 

34 Tagad visu, kas jau ir sagatavoti un pamodināti, uzdevums ir pasludināt pasaules atbrīvošanu. 

Atcerieties, ka Elija, apsolītais šim laikam, pašlaik gatavo visu, lai materiālisma paverdzinātās zemes 

tautas atbrīvotu no faraona varas, kā Mozus to reiz izdarīja Ēģiptē ar Izraēla ciltīm. 

35 Pastāstiet saviem līdzcilvēkiem, ka Elija jau ir atklājies caur cilvēka prātu, ka viņa klātbūtne ir 

bijusi garā un ka viņš turpinās apgaismot ceļu visām tautām, lai tās varētu progresēt. 

36 Jūsu Gana uzdevums ir atgriezt visas radības uz to patiesā ceļa, neatkarīgi no tā, vai tas pieder 

garīgajai, morālajai vai materiālajai sfērai. Tādēļ Es jums saku, ka tās tautas, kuras caur Eliju saņems 

Kunga aicinājumu, būs svētītas, jo tās paliks vienotas taisnīguma un mīlestības likumā, kas tām nesīs 

mieru kā sapratnes un brālības augli. Šādi apvienojušies, viņi tiks vesti uz kaujas lauku, kur cīnīsies pret 

korupciju, materiālismu un meliem. Šajā cīņā šī laika cilvēki piedzīvos jaunus brīnumus un sapratīs dzīves 

garīgo jēgu - to, kas runā par nemirstību un mieru. Viņi pārstās cits citu nogalināt, jo sapratīs, ka viņiem ir 

tikai jāiznīcina sava nezināšana, savtīgums un samaitātās kaislības, no kurām ir radušies viņu kritieni un 

grūtības - gan materiālās, gan garīgās. 

37 No kurienes nāk elkdievība un reliģiskais fanātisms, ja ne no gara likumu nezināšanas? Kas ir karu 

cēlonis, kas sēj jucekli starp tautām un iznīcina cilvēkus, ja ne nevaldāma alkatība vai nevaldāms naids? 

38 Saprotiet, ka pēdējā cīņa nav cilvēku cīņa pret saviem brāļiem, bet gan labā cīņa pret ļauno. Es 

ielieku savu zobenu cilvēka labajā rokā, lai viņš varētu uzvarēt pats sevi un sasniegt Apsolītās zemes 

vārtus. Bet negaidiet, ka tā ir noteikta tēvzeme, ko jūs saņemsiet kā mantojumu, jo šo jauno Apsolīto zemi 

jūs atklāsiet sava gara dziļā mierā. Jūs piedzīvosiet savas iepriekš nedrošās, naidīgās un nožēlojamās 

pasaules pārvērtības par dāsni bagātu un mīlošu zemi. Jums būs eksistence, kurā ir garīgums, taisnīgums 

un mīlestība. Tas nodrošinās cilvēcei progresu, jo tā barosies ar patiesām zināšanām. Cilvēku dzīve kļūs 

daudz cēlāka, un, kad mans gars izpaudīsies nākotnes nobriedušo cilvēku vidū, visās jomās pienāks 

atklāsmju laiks, un jūs redzēsiet piepildītas zīmes un brīnumus, ko jums pravietiski pasludinājušas 

iepriekšējās paaudzes. 

39 Tad, kad pasaule sasniegs savu atjaunoto atbrīvošanos un ieies šajā taisnajā un labajā dzīvē, ko 

vada Elijas gaisma, jums šeit, uz zemes, būs atspulgs garīgās dzīves, kas jūs gaida aiz šīs dzīves, lai tad 

mūžīgi baudītu Tēva mieru un gaismu. - Bet, ja jūs domājat, kā visas tautas apvienosies vienā tautā, līdzīgi 

tām ciltīm, kas veidoja Izraēla tautu, tad es jums saku: nebēdājiet, jo, kad visas tautas tiks ievestas 

"tuksnesī", apmeklējumi tās saliedēs, un, kad tas notiks, jauna manna no debesīm kritīs uz visām trūkumā 

esošajām sirdīm. 

40 Priecājieties manā klātbūtnē, mīļotā tauta, priecājieties savā sirdī, līksmojiet no prieka, jo beidzot 

jūs esat ieraudzījuši, ka nāk Tā Kunga diena. Jūs baidījāties no šīs dienas atnākšanas, jo jūs joprojām 

domājāt tāpat kā senči un uzskatījāt, ka jūsu Tēva sirds ir atriebīga, ka Viņš jūt aizvainojumu par 
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saņemtajiem apvainojumiem un ka tādēļ Viņam ir gatavs sirpis, bičs un ciešanu kauss, lai atriebtos tiem, 

kas Viņu tik daudz un tik daudzkārt apvainojuši. Bet liels bija jūsu pārsteigums, kad jūs atklājāt, ka Dieva 

Garā nevar būt ne dusmu, ne dusmu, ne riebuma, un, lai gan pasaule raud un žēlojas kā nekad agrāk, 

iemesls tam nav tas, ka Tēvs tai ir devis ēst šos augļus un dzert šo biķeri, bet gan tas, ka tā ir raža, ko 

cilvēce pamazām novāc savu darbu dēļ. 

41 Tā ir taisnība, ka par visiem postošajiem notikumiem, kas šajā laikā ir izraisījušies, jums tika 

paziņots jau iepriekš. Bet nedomājiet, jo tie tika paziņots, lai jums, ka jūsu Kungs sūta tos jums kā sodu . 

Gluži otrādi, es vienmēr esmu jūs brīdinājis par ļaunumu, par kārdinājumiem un palīdzējis jums izkļūt no 

jūsu kritieniem. Turklāt Es jums esmu nodrošinājis visus līdzekļus, kas nepieciešami, lai jūs varētu sevi 

glābt. Bet jums arī jāsaprot, ka jūs vienmēr esat bijuši kurli un neticīgi maniem aicinājumiem. 

42 Arī šodien Es jums saku: izmantojiet Manu darbu kā šķirstu un ieejiet tajā, lai jūs būtu pasargāti no 

tuvojošās vētras. Bet jūs pieredzēsiet, ka daudzi negrib ticēt manam brīdinājumam un nesagatavojas. Bet 

tad, kad nāks tiesa un tos sitīs, pirmais, ko viņi teiks, būs tas, ka Es viņiem atriebšos un sodīšu viņus. 

43 Klausieties manu vārdu, tauta, un baudiet tā labestību! Atveriet savas sirdis, un jūs sajutīsiet sava 

Tēva apmeklējumu. Garā izsūdzieties manā priekšā, un jūs sajutīsiet mieru, ko nekad vairs nevēlēsieties 

zaudēt. 

44 Kā jūs varējāt mani gaidīt, jo jūs bijāt pilni vardarbības un mana atnākšana jums radīja šausmas, 

nevis bezgalīgu prieku? Es jums vēlreiz saku, ka jums no manis nav jābaidās, bet jūsu pašu dēļ jūs var 

piemeklēt visdažādākās nelaimes. Tad baidieties no grēku izpirkšanas, ko jūs varētu saņemt par saviem 

pārkāpumiem. 

45 Es patiešām esmu nenogurstoši modrs, bet taisnīgs, sirsnīgs un nevainojams. Tā kā jūs no manis 

esat nākuši tīri, Es uzskatu, ka jums ir jāatgriežas tādiem pašiem. Es jums esmu mācījis, ka aptraipītais 

mani nesasniedz. Vispirms tai ir jāattīra pašai sevi, un tieši tas šobrīd notiek pasaulē. 

46 Jēzū pasaule ieraudzīja Dievu, kas kļuva par cilvēku. Cilvēki no viņa saņēma tikai mīlestības 

mācības, bezgalīgas gudrības mācības, pilnīga taisnīguma pierādījumus, bet nekad ne vārda vardarbības, 

ne aizvainojuma akta vai zīmes. Gluži otrādi, cik ļoti viņš tika apvainots un izsmiets. Viņa rokās bija vara 

un visa vara, kādas nav visai pasaulei, bet bija nepieciešams, lai pasaule iepazītu savu Tēvu Viņa patiesajā 

būtībā, taisnībā un žēlsirdībā. 

47 Jēzū pasaule ieraudzīja Tēvu, kurš dod visu Saviem bērniem, neko neprasot pretī - Tēvu, kurš ar 

bezgalīgu mīlestību piedod vissmagākos apvainojumus, nekad nemaksājot atriebību, un Tēvu, kurš nevis 

atņem dzīvību Saviem bērniem, kuri Viņu apvaino, bet gan piedod viņiem un ar Savām asinīm parāda ceļu 

uz garīgo izpirkšanu. 

48 Kā būtu iespējams, ka šajā laikā, kad Es atklājos cilvēkiem garā, Es izdzēšu no viņu sirdīm to 

priekšstatu par mīlošo un taisnīgo Tēvu, ko viņi paši sev par Mani radīja savas zemes dzīves laikā? 

49 Jums ir jāsagatavojas, jo Es nesu taisnību visiem. Sagatavojieties, jo diženums, ar kādu Es sevi 

iezīmēju, neiebiedēs jūsu sirdīs bailes, bet būs iemesls līksmībai un priekam. 

50 Vērojiet un lūdzieties, lai jūs būtu man līdzās cīņā, kas tuvojas. 

51 Redziet, kā mana gaisma izjauc jūsu pasaules miglas. Tā ir taisnība, ka es cīnos pret cilvēkiem, bet 

tikai tādēļ, lai izskaustu visu ļaunumu, kas dzīvo viņu sirdīs. Es ieliku Savas mīlestības gaismu un spēku 

tajos, kas uzticīgi seko Man, un tad viņi sacīs: "Meklēsim pūķi, kas mūs gaida, zvēru, kas liek mums 

grēkot un apvainot Kungu." Un tad viņi sacīs: "Meklēsim pūķi, kas mūs gaida, zvēru, kas liek mums 

grēkot un apvainot Kungu." Viņi to meklēs jūrā, tuksnesī, kalnos, mežos un neredzamajā, bet neatradīs, jo 

tā dzīvo cilvēka sirdī. Tikai tā to ir radījusi, un tur tā ir augusi, līdz tā ir valdījusi pār visu zemi. 

52 Kad mana gaismas zobena mirgošana satricinās katra cilvēka sirdi, ļaunuma izstarotā vardarbība 

kļūs arvien vājāka un vājāka, līdz izzudīs. Tad jūs teiksiet: "Kungs, ar Tavas žēlastības dievišķo spēku es 

esmu uzvarējis pūķi, kas, kā es domāju, slēpās no neredzamā, nedomādams, ka es to nesu savā sirdī." 

53 Kad gudrība spīdēs visos cilvēkos, kurš tad uzdrošināsies atkal pārvērst labo par ļaunu? Kas tad 

atteiksies no mūžīgā par labu iznīcīgajam? Patiesi es jums saku: Neviens, jo jūs visi būsiet stipri dievišķajā 

gudrībā. 

54 Grēks ir tikai nezināšanas un vājuma rezultāts. 

55 Tāpēc es aicinu jūs apmeklēt manu dievišķo mācību, lai jūs kļūtu par patiesiem gaismas bērniem. 
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56 Cilvēces priekšā ir sācies jauns laikmets. Kamēr pasaule guļ, neapzinoties gaismu, kas to 

apgaismo, garīgajā pasaulē valda prieks un svētki. Uz katru garu un uz visu miesu šajā laikā ir izlējies 

mans Gars. 

57 Izkliedēta dzīvo jaunā Ābrahāma sēkla, un tā ir atkal jāapvieno, lai dotu tai manu jauno garīgo 

mācību. Ar kariem, postījumiem, haosu un nāvi nav pieticis, lai cilvēce saprastu, ka Mans taisnīgums ir 

nācis, lai aicinātu cilvēci uz Mana Likuma ceļu. Mani sūtņi, kurus Es esmu sūtījis, ir aizmiguši, un pasaulē 

viņi meklē tikai ērtības, labklājību un zemes labumus; garīgās mūžības ideāls viņiem ir apslēpts. Viņus ir 

uzrunājusi sirdsapziņas balss, bet tās sauciens ir apsīcis prāta un cilvēka sirds materiālismā. Es esmu ļāvis 

visām sāpēm, rūgtumam, naidam un nežēlastībai pārplūst, bet tajā pašā laikā Es esmu atgādinājis 

cilvēkiem par Savu mīlestības un taisnīguma likumu un licis viņiem saprast, ka Mana atnākšana tika 

pareģota tieši šādam laikam. 

58 Savai manifestācijai es izvēlējos nenozīmīgu zemes stūrīti. Šajā laikā tika izraudzīti vienkārši 

vīrieši un sievietes, lai kalpotu man kā mana pasludinājuma starpnieki, kuriem bija tā laime būt pirmajiem, 

kas dzirdēja manus Dievišķos vārdus šajā trešajā reizē. Neizbēgami, pateicoties šī vārda garīgajai nozīmei 

un brīnumiem, ko es darīju savu bērnu vidū, šī pirmā cilvēku grupa pārvērtās par pūli un vēlāk par lielu 

kopienu. 

59 Mans Vārds ir cīnījies, lai atbrīvotu šīs sirdis no materiālām saitēm, no egoisma un liekulības, lai 

atbrīvotu tās arī no netikumiem un nezināšanas. Tas ir vienīgais krusts, ko esmu uzlicis uz viņu pleciem, 

bet tie ir tikai pirmie soļi. Es sacīju šai tautai, ka pienāks diena, kad viņi darīs apbrīnojamus darbus ar savu 

skatienu, vārdu vai domām. Kad notiks šie notikumi? - Kad jūsu vidū valda garīgums. 

60 Lielas cilvēku grupas vienotas domas spēs gāzt slikto ietekmi un gāzt elkus no pjedestāla. 

61 Šodien jūs joprojām trīcat kara un dabas spēku plosīšanās iespaidā un baidāties no cilvēku 

sprieduma. Iemesls tam ir tas, ka jūtaties mazi un nespējīgi, jo nepietiekami attīstāt savas garīgās dāvanas. 

62 Laimīgs ir tas, kas gatavojas, jo viņš būs tas drosmīgais kareivis šajā kaujā, kurš beigās izies no tās 

kā uzvarētājs. Kādi, jūsuprāt, ir spēki, kas cīnās viens pret otru? Jūs man atbildat ar cilvēciskām 

spekulācijām, bet es jums saku, ka izšķirošajā cīņā viens otram pretī stāsies labā un ļaunā spēki. Kā jūs 

domājat, kura no šīm varām uzvarēs? Jūs man sakāt: "Neapšaubāmi, ka tas ir labā spēks, Skolotāj." Un 

patiesi, ja jūs mīlēsiet viens otru, tad labais uzvarēs ļauno jūsos. 

63 Reiz es jums parādīju, kā pārvarēt pasaules un nāves kārdinājumus, lai mīlestība un patiesība 

uzvarētu. Tagad Es gribu, lai jūs sekotu Man, lai izdzītu kaislības no savām sirdīm, lai jūsos varētu ienākt 

Dievišķā Gara miers un jūs varētu aicināt Mani uz Savu Svētnīcu jūsos. Bet tad, kad būsiet uzvarējuši 

ļaunumu, jūs būsiet pārsteigti, jo sapratīsiet, ka jūs paši radījāt kārdinājumu ar savām kaislībām, tieksmēm, 

vājībām un grēkiem, un, kad jūs to uzvarējāt, jūs nogalinājāt šo dominējošo ietekmi sevī. 

64 Nopelniet nopelnus, lai iegūtu mieru, cilvēki, bet nelūdziet man šo mieru, ja pirms tam neesat 

cīnījušies, lai to nopelnītu. Laiks ir attīstījies, jūsu gars ir pieaudzis, un tagad tam ir jāiegūst viss, pēc kā 

tas alkst un kas tam vajadzīgs. Viņa bērnība, tas vecums, kad tēvam vajadzēja nodrošināt savus mazos 

bērnus ar visu, ir pagājis. 

65 Es pierādīšu cilvēcei, ka tās problēmas netiks atrisinātas ar vardarbību, un, kamēr vien tā izmantos 

iznīcinošus un slepkavnieciskus ieročus, tā nespēs radīt mieru starp cilvēkiem, lai cik briesmīgi un 

briesmīgi šie ieroči arī šķistu. Gluži pretēji, tā rezultātā tie tikai izraisīs vēl lielāku naidu un vēl lielāku 

vēlmi atriebties. Tikai sirdsapziņa, saprāts un labdarības jūtas spēs kļūt par pamatu, uz kura balstīsies 

miera laikmets. Bet, lai šī gaisma spīdētu cilvēkos, vispirms viņiem līdz pēdējam pilienam jāiztukšo 

ciešanu kauss. 

66 Mācekļi, nebīstieties, kad dzirdat baumas par karu, kad redzat, ka tuvojas bads un posts, un 

parādās visdīvainākais mēris. 

67 Savas sirds dziļumos jūs būsiet pārliecināti, ka cilvēce izdzers ciešanu kausu, kad pienāks šīs 

vizītes. Šajā stundā jums nevajadzētu palikt neaktīviem vai vienaldzīgiem; gluži pretēji, jums vajadzētu 

veltīt sevi savam uzdevumam nest gaismu apjukušajiem prātiem un dziedinošu balzāmu slimajiem. 

68 Uzmanieties un lūdzieties, ļaudis, lai ļaunā spēka ietekme, kurā atdzīvojas cilvēciskās kaislības un 

apjukuši gari dara ļaunu, neaptumšotu gaismu, ko Es esmu devis jūsu sapratnei. 
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Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 161 
1 Es esmu neatņemams cilvēka sirds draugs. Es esmu jūs pavadījis visos laikos uz visiem ceļiem. 

Kad jūs esat vērsušies pie manis kā pie padomdevēja, jūs esat saņēmuši dziedinošu un mīlošu padomu. 

Kad esat vērsušies pie manis pēc atvieglojuma, jūs esat atraduši mani kā ārstu, kas stiprina jūsu garu. 

Laimīgās dienās es esmu dalījies jūsu priekā un nevainīgi smaidījis par jūsu veselīgajiem priekiem, ar 

kuriem jūs sastopaties savā dzīves ceļā. Piesauciet mani ar cieņu, kad esat atkarīgi no netikumiem, zinot, 

ka tad jūs kaitējat savai dvēselei un izraisāt deģenerāciju savā ķermenī. Nemeklējiet mani ēnā vai 

sarežģītas vai mākslīgas dzīves materiālismā. Meklējiet mani gaismā un izmantojiet savas spējas savā un 

savu līdzcilvēku labā. Es pārveidoju jūs, lai atgrieztos pilnības stāvoklī, kas jums bija sākumā. Es gribu, lai 

šī mācība, ko Es tik bieži esmu atkārtojis, iespiestos jūsu garā, jo drīz Mans Vārds vairs nebūs dzirdams 

caur balss nesējiem. Es negribu, lai tie, kas ir saņēmuši manu mācību, pēc šī laika no manis atkāpjas. Esiet 

gatavi dialogam starp gariem un iemācieties saņemt manus norādījumus un pravietojumus caur intuīciju. 

Savas sirdsapziņas dziļumos dzirdiet manu balsi, kas jūs vada. 

2 Gars savas gribas brīvības dēļ ir meistars, kas izvēlas savu ceļu, un mana griba bija, lai tas 

izmantotu savu saprātu un gribasspēku, lai pierādītu savu mīlestību un atzīšanu pret mani. Bauslība ir 

iespiesta garā, bet miesa ir vāja. Es esmu sagatavojis garu un matēriju, lai veidotu vienotu veselumu, kas 

spēj piepildīt lielo likteni, kurā ir gudrība un pilnība. 

3 Jau no paša sākuma dvēseles centieniem bija divi iespējamie ceļi, kā arī divi to pārstāvji: Ābels un 

Kains. Ābels ir pirmais paklausības piemērs, bet Kains - pirmais, kas baro savu sirdi ar ļaunumu un 

pasaules kārdinājumiem. 

4 Mana gaisma apgaismo visas radītās lietas, un ikviens, kas vēlas tikt glābts, paklausa Bauslībai un 

uzvar savu netaisnību. Es kā Tēvs ciešu par to, kas kritis kārdinājumā un apmaldījies, bet jūs visi nāksiet 

pie Manis. Ir pienācis gara atmodas laiks, un Es esmu aicinājis cilvēci. Es gribu, lai jūs sasniegtu svētīto 

pilsētu, kas jums tika apsolīta jau no laiku sākuma. 

5 Es jums rādu savu ceļu un aicinu jūs sekot tam no mīlestības. Es jūs nepiespiedu, jūs neesat mani 

vergi. Jūs visi sevī nesat manu gaismu, un jūs varat izvēlēties ceļu, kas jums patīk. Es esmu redzējis, ka 

pasaule ir radījusi jūsu nogurumu un ka jūs gatavojaties soli pa solim iet uz Debesu Valstību. Lūdzieties 

par cilvēkiem no dzīves posma, kurā atrodaties, un sūtiet viņiem gaismas starus ar savām domām. Es 

svētīšu visu, ko jūs darīsiet manā vārdā. 

6 Kas atklāja cilvēkam miesas noslēpumus? Pati miesa. Kas atklāja zinātnes noslēpumus? Prāts. Bet 

es jums saku, ka Dieva eksistenci viņam var atklāt tikai gars. 

7 Skaistā līdzība par paradīzi, par labo un ļauno atziņas koku, tika dota pirmajam pēc iedvesmas. Tā 

bija dziļa vēsts visu laiku un vecumu cilvēkiem. Taču daži nesaprata šīs mācības patieso nozīmi, bet citi to 

viltoja. 

8 Šī izpratnes trūkuma dēļ radās strīds, kas sadalīja tos, kuri pētīja dievišķās atklāsmes, un tos, kuri 

iedziļinājās dabā. Tā izcēlās cīņa starp tiem, kas mani meklē ar garu, un tiem, kas visu sagaida materiālā 

veidā. 

9 Cik muļķīgi bija tie, kas uzskatīja, ka zinātne Dieva acīs ir nosodāma! Es nekad neesmu sevi 

pasludinājis par tās pretinieku, jo es esmu visas zinātnes sākums un gals. Bet tie, kas savus likumus 

veidoja no zinātnes, bija materiālisti. Lai izrādītu cieņu savai zinātnei, viņi aizmirsa Dievu, kas visu radīja 

ar savu dievišķo gudrību. 

10 Kāda bija tās līdzības patiesā nozīme, ko es minēju pirmajam? Tās nozīmi izskaidroja dievišķā 

balss, kas pirmo reizi atskanēja cilvēkā caur viņa sirdsapziņu, lai brīdinātu viņu par pārbaudījumiem, kas 

viņu sagaida dzīvē. Tā bija tēvišķā balss, kas ar visu mīlestību sacīja bērnam: "Sagatavojies, modies un 

lūdzies, lai neiekristu kārdinājumā. Ņemiet vērā! Pamodiniet savas jūtas un spējas, lai jūs izturētu 

pārbaudījumu, kurā Es jūs esmu ielicis gara un miesas cīņā, kurā mūžīgās vērtības triumfēs pār iznīcīgās 

miesas nožēlojamo postu. Aplūkojiet visu, kas jums apkārt, bet ejiet uzmanīgi, lai nekļūdītos. Ķermenis, 

kas jums pieder un ar kura palīdzību jūs uztverat visus šos radības brīnumus un godību, ir vāja būtne, kas 

jums jāvada ar gara palīdzību. Neļaujiet tai uzspiest jums savas pasaulīgās vēlmes un tieksmes. Iemāciet 

tai izmantot tikai to, kas tai nepieciešams, lai ievērotu Manu Likumu. 
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11 Kurš var jums sniegt padomu katrā no jūsu soļiem? Sirdsapziņa, tā dievišķā gaisma, ko Es atstāju 

jūsos, lai tā būtu jūsu lukturis un ceļvedis dzīves ceļā. Un kā jūs varat kļūt uzmanīgi pret šo balsi un 

aicinājumu? Caur lūgšanu, kas ir veids, kā sazināties ar Tēvu. Ja jūs šādi sagatavosieties, jūsu eksistence 

uz zemes būs mūžīgā Ēdenē! 

12 Bet es jums saku, ka iedvesma, ko Es ieliku cilvēkā, netika uzklausīta, un tā viņa dzīvē parādījās 

sāpes. 

13 Daudzi mūsdienās smejas par šīm iedvesmām, ko cilvēki saņēma par garīgo. Bet šajā laikā, kas ir 

gaismas laiks, cilvēce sapratīs mācības, kas atklātas pagātnē. Taču, lai nonāktu tik tālu, tai vēl nāksies 

nobaudīt daudz augļu no zinātnes koka ražas, ko tā ir izaudzējusi. 

14 Jā, ja cilvēki būtu kopuši zinātnes koku ar patiesu mīlestību jau no pirmā brīža, kad viņi iepazina 

labo un ļauno, es jums saku, ka augļi, ko viņi būtu ievākuši, būtu pavisam citi. Redziet, cik daudz laba 

cilvēcei ir paveikuši visi tie, kas šos augļus ir izmantojuši ar cēliem nodomiem. 

15 Cik daudz laika cilvēkiem ir bijis nepieciešams, lai pārliecinātos par savām kļūdām, un cik daudz 

laika vēl būs jāpaiet, lai labotu ļaunumu, ko viņi ir sējuši. Bet Es viņiem palīdzēšu visā, kas viņiem 

vajadzīgs, lai viņi atgūtu savu garu tā sākotnējā tīrībā. 

16 Es pieņemšu jūsu garu, kad pēdējā cilvēku paaudze būs dzīvojusi šajā pasaulē kā svētnīcā, kad tā 

būs padarījusi savu eksistenci par īstu paradīzi, kas sasniegta, garīgi izkopjot savu dzīvi. 

17 Tas attiecas uz citu laiku cilvēkiem, bet jums būtu labi pārdomāt šīs mācības, lai jūs varētu bruģēt 

ceļu tiem, kas nāks pēc jums, un viņi - saviem pēcnācējiem, līdz pienāks laiks, par kuru Es runāju šajā 

nodarbībā. 

18 Mans Gars sūta savu gaismu un apgaismo ceļu, pa kuru jūsu garam jānāk pie manis un kurā ir 

iegravētas Jēzus pēdas. Tas, kurš iet pa manu ceļu, jūtas kā atgūstot savu zaudēto mantojumu, tāpat kā tas, 

kurš no tā atkāpjas, jūtas atņemts. 

19 Ir tiesas laiks, bet, neskatoties uz to, es nevēlos, lai cilvēki pakļautos manam likumam, baidoties no 

mana taisnīguma, bet gan lai viņi pakļautos manai dievišķajai mīlestībai. 

20 Jūs esat manas bezgalīgās žēlastības radījums, un Es jūs vedīšu uz pilnību. Cauri tavam garam ies 

gadsimti un veseli gadsimti, un mans kalts nepārstās to gludināt. Neviens dievišķais darbs nevar palikt 

nepabeigts. 

21 Cilvēks, izmantojot savu gribas brīvību, ir izkropļojis savu attīstības ceļu, līdz ir aizmirsis, no kā 

viņš ir cēlies, un ir nonācis līdz tam, ka tikums, mīlestība, labestība, miers, brālība šķiet svešas viņa 

būtības dabai, un viņš uzskata egoismu, netikumus un grēku par kaut ko pilnīgi dabisku un pieļaujamu. 

22 Jaunā Sodoma ir izplatījusies pa visu zemi, un ir nepieciešama jauna attīrīšana. Labā sēkla tiks 

izglābta, un no tās tiks izveidota jauna cilvēce. Uz auglīgiem laukiem, kas laistīti ar nožēlas asarām, 

nokritīs mana sēkla, kas dīgstīs nākamo paaudžu sirdīs, kuras savam Kungam piedāvās augstāku 

pielūgsmes veidu. 

23 Skolotājs tev jautā: Vai jūsu gars ir sagatavojies uzsākt dialogu starp gariem, kad mans vārds būs 

pabeigts? 

24 Jūsu bērni mani vairs nedzirdēs caur šo balss nesēju intelektu, bet jūs sagatavosiet viņiem ceļu, un 

tad viņi spers soli uz priekšu garīgajā attīstībā. 

25 Gaisma, kas izgaismo šo laiku, ir sestais zīmogs. Redzi, tas ir kā neizsmeļamas ticības gaismas 

avots, kas apgaismo visus - dzīvos un mirušos. 

26 Šī gaisma iedvesmo zinātnieku, to izmanto filozofs un ikviens, kurš vēlas iedziļināties noslēpumos. 

27 Bet kas ir septiņi zīmogi? Kas ir Sestais zīmogs? Vai jūs varat droši atbildēt uz šo jautājumu, ko 

jums uzdod Skolotājs, un vai jūs to varētu precīzi atbildēt teologam un cilvēcei, ja viņi jums uzdotu tādu 

pašu jautājumu? 

28 Īss ir laiks, kad jūs joprojām būsiet kā mazi bērni. Jo pēc tam jūs kļūsiet par mācekļiem un 

visbeidzot par meistariem, kas nesīs Manas Patiesības sēklu cilvēces ceļos. 

29 Tajā dienā Es atvēršu savu dārgumu, Es atvilksim plīvuru un atklāsim jums noslēpumu, lai jūs 

kļūtu stipri starp cilvēkiem, lai jūs kļūtu par kungiem. 

30 Es cerēju, ka, padziļinot savas studijas, jūs beidzot atklāsiet šīs mistērijas saturu, taču līdz šim jūs 

neesat pielicis īpašas pūles, studējot manu darbu. 
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31 Šajā ziņā jūs neesat rīkojies kā zinātnieki, kas savu dzīvi veltījuši pētniecībai. Es neaicinu jūs kļūt 

par zinātniekiem, jo manas mācības gudrība ir augstāka par visām zinātnēm. Es jums tikai saku: sekojiet 

viņu neatlaidībai. Viņi kopj zinātnes koku, kura augļus Es jums (visiem) devu, kad Es jums devu garīgās 

dzīvības koku, lai jūs to koptu un baudītu tā augļus, kas barotu jūsu garu. 

32 Lūdzieties, lai Es jūs atrastu sagatavotus un cienīgus, jo Mans Vārds tiks pierakstīts nākamajām 

paaudzēm, un jūs to apliecināsiet ar saviem darbiem. 

33 Tas ir Jērs, kas ar jums runā, kas jums atklāj šīs mācības un atšifrē šos noslēpumus, jo līdz šim 

tikai šis ir bijis cienīgs salauzt zīmogus. Bet Bezvainīgā Jēra upuris padara jūs visus šīs gaismas cienīgus, 

un noteiktā laikā šīs zināšanas sasniegs visus zemes galus. 

34 Es runāju uz jums arī kā Radītājs, jo Tēvs ir Dēlā, tāpat kā Dēls ir Tēvā un Svētajā Garā. 

35 Mācekļi, no Manis ir cēlušās trīs būtņu dabas: dievišķā, garīgā un materiālā. Kā visu radīto lietu 

Radītājs un īpašnieks Es varu runāt ar jums dievišķā un tajā pašā laikā saprotamā veidā. Tā kā materiālā 

daba ir radusies no Manis, Es varu arī padarīt Savu balsi un Savu vārdu fiziski dzirdamu un tādējādi 

saprotamu cilvēkam. 

36 Es esmu pilnīga zinātne, visa izcelsme, visu cēloņu cēlonis un gaisma, kas visu izgaismo. Es esmu 

augstāk par visu radīšanu, augstāk par visu mācīšanos. 

37 Lai Dievs varētu saukt Sevi par "Tēvu", Viņš lika garīgām būtnēm izaugt no Viņa miesām, 

būtnēm, kas Viņam līdzīgas savās dievišķajās īpašībās, un pārveidoja tās cilvēciskās būtnēs, lai trīs dabas 

būtu Viņam piederīgas. Bet vispirms Tēvs viņiem sagatavoja viņu mājvietu - zemi ar tās iežu un uguns 

iekšpusi, ar gaisu, ūdeni, metāliem, gāzēm un gaismu. Tas viss bija kā impērija, stipra un nesatricināma, 

kas kalpoja par pamatu cilvēka mājām - minerālu valstībai. 

38 Radītājs vēlējās izrotāt šo mājvietu, un šim nolūkam Viņš ļāva augiem, kokiem ar to ziediem un 

augļiem izaugt no zemes, lai cilvēks tajos varētu atrast pārtiku, ēnu, atspirdzinājumu, iedvesmu, balzāmu 

un prieku, un tā bija it kā jauna karaliste - augu karaliste. 

39 Cilvēks nedrīkstēja būt viens, un tāpēc Tēvs deva viņam zemākās būtnes, savvaļas dzīvniekus, 

putnus un zivis kā draugus un kalpus. Visas radības, kas dzīvo zemes iekšienē un virspusē, tās, kas šūpojas 

vējā, un tās, kas apdzīvo ūdeņus, lai bērns dažās no tām atrastu uzturu, citās - draudzību un vēl citās - 

atbalstu. Kad šī suga tika radīta, uz zemes radās jauna valstība - dzīvnieku valstība. 

40 Šīs trīs sfēras savā harmonijā veidoja vienu veselumu. Pasaule. Kad viss bija kā liels mielasts, ko 

Kungs bija atdzīvinājis ar dzīvību, gaismu un žēlastību, Viņš sūtīja cilvēku, būtni, kas līdzinājās savam 

Radītājam un kurā atspoguļojās Dievišķība; kurā Dievs bija ielicis sava Gara dzirksti, sirdsapziņu, lai šī 

būtne, šādi apveltīta, sasniegtu dvēseles pilnību tās attīstības ceļā. 

41 Šīs trīs sfēras, kas veido jūsu pasauli, tika radītas septiņos attīstības posmos, kurus daži cilvēki 

dēvē par "dienām". 

42 Ar perfektu pacietību Tēvs radīja visu, kas nepieciešams Viņa bērnu ceļam un dzīvei. Tādējādi 

vienā laika posmā Viņš radīja sauli un zvaigznes, citā - zemi ar augiem un jūrām, vēl citā - dzīvniekus un 

visbeidzot cilvēku. 

43 Viss bija iepriekš sagatavots, sakārtots un izplānots, lai cilvēks nesastaptos ar nekādām 

nepilnībām, bet piedzīvotu brīnumus un pilnību ik uz soļa un visur atklātu Tēva mīlestību un Viņa 

klātbūtni visā, kas radīts. 

44 Kad viss bija gatavs, Es sacīju cilvēkam: "Šeit ir tavas mājas, šeit ir tava pagaidu valstība. Dodies 

ceļā, dzer no avotiem, nogaršo un baudi augļus, iemācies visu un celies par zemes Kungu*, tā ir tava 

valstība." - Kad cilvēks atvēra acis gaismai un dzīvībai, viņš sajuta svētlaimi, jo viņu glāstīja Karaļa 

Zvaigznes stari, viņš baudīja ūdeņu svaigumu un augļu garšu, kas bija pieejami viņa mutē. 
* Lielākajā daļā Bībeles tulkojumu lasāms (dažkārt nepareizi saprasts): "Apvaldiet zemi." Šis tulkojums atbilst 

spāņu oriģināltekstam, un nākamajos pantos kļūst skaidrs, ka arī cilvēkam ir jāpierāda, ka viņš ir cienīgs šim 

aicinājumam un augstajai atbildībai saskaņā ar Dieva baušļiem un Jēzus Kristus piemēru, kurš ir arī mūsu Kungs. 

Šajā kontekstā mēs norādām uz 162, 5254, kur arī tiek atgādināts par mūsu Radītāja Tēva gudrību un pilnību, kā 

arī 167, 39 skaidri norāda, ka mīlestības bauslis, protams, attiecas uz visu radību. 

45 Bet jūs zināt, ka cilvēkam viņa gribas brīvības dēļ jau no paša sākuma ir bijušas vājības, caur 

kurām viņš ir iepazinis sāpes, darbu, pūles, tumsu, kritienus. 
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46 Viss bija iepriekš pārdomāts un sagatavots, lai gars atrastu ceļu savai attīstībai. Tad Tēvs caur 

sirdsapziņu atklāja viņam Savu likumu, lai viņš iepazītu gaismas ceļu un harmoniju ar Dievišķību un dabu. 

Jau tad intuīcija atklāja cilvēkam viņa paša gara esamību, kura sirdsapziņa, kas ir mana gaisma, mācīja 

viņam atšķirt labo no ļaunā un iekšēji mudināja viņu iet pareizo ceļu. Tad Tēvs sagatavoja ceļu un svētnīcu 

cilvēka garam. 

47 Telšu sākumā Tas Kungs lika cilvēkiem vairoties un apdzīvot zemi. Viņš parādīja savu eksistenci, 

savu klātbūtni un savu taisnīgumu, uzrunājot cilvēci ar dabas spēku starpniecību, kuri - dažkārt labvēlīgi, 

bet dažkārt naidīgi un nežēlīgi - laboja pārkāpumus vai atalgoja labus darbus. 

48 Bet ne tikai stihiju balss runāja ar jums no Manis, Es sūtīju uz pasauli arī cilvēkus, kas deva 

padomus par tikumiem, uzturēja cilvēku garu nomodā un mācīja viņiem, ka pastāv Dievišķā Būtne, kurai 

viņiem ir jākalpo un jācildina. 

49 Tas bija Pirmais laiks, pirmā garīgā valstība, kurā Tēvs valdīja cilvēka sirdī, kurš žēlastības pilns 

dzīvoja mājās, kas bija radītas viņa garam. 

50 Bet šīs mājas, ko Kungs sāka celt Savu bērnu sirdīs, Viņam bija arī jāattīsta trīs laikmetos jeb 

valstībās. 

51 Otro Laiku jeb Otro Valstību Tēvs iedibināja tad, kad Viņa Vārds Jēzū kļuva cilvēks un dzīvoja 

starp cilvēkiem; un Trešais Laiks, ar kuru šis garīgās pilnveidošanās darbs noslēdzas, tika atklāts ar Viņa 

atnākšanu Svētā Gara veidā šajā laikā, kas ir Trešā Valstība. 

52 Pirmajā laikā dievišķais Gars atklājās kā taisnīgums, otrajā - kā mīlestība, un, lai šo darbu pabeigtu 

Trešajā laikā, Viņš parādījās kā gudrības un atklāsmes gaisma. 

53 Redziet šeit trīs valstības, kas veido vienu, trīs laikmetus, kuros tiek pabeigts garīgās pilnības 

darbs, trīs laikmetus, kuros bija noslēpums, ko Skolotājs jums šodien atklāja. Bet ziniet, ka šīs trīs 

valstības veidojās septiņos posmos, kuru tēls jums ir materiālās dabas radīšanā - septiņi posmi, no kuriem 

pēdējais ir gara pilnīgā mājvieta. 

54 Pirmo no šiem garīgās attīstības posmiem pasaulē pārstāv Ābels, pirmais Tēva kalps, kurš upurēja 

Dievam savu dedzināmo upuri. Viņš ir upurēšanas simbols. Pret viņu radās aizvainojums. 

55 Otrais posms ir Noa. Viņš ir ticības simbols. Viņš uzcēla šķirstu pēc dievišķas iedvesmas un ieveda 

tajā cilvēkus, lai tos glābtu. Pret Viņu sacēlās pūlis ar savām šaubām, ņirgāšanos un pagānismu garā. Bet 

Noa atstāja savu ticības sēklu. 

56 Trešo periodu simbolizē Jēkabs. Viņš iemieso spēku, viņš ir Izraēls, spēcīgais. Viņš garīgi redzēja 

debesu kāpnes, pa kurām jūs visi uzkāpsiet, lai sēdētu pie Radītāja labās rokas. Pret viņu sacēlās Tā Kunga 

eņģelis, lai pārbaudītu viņa spēku un izturību. 

57 Ceturto simbolizē Mozus; viņš iemieso likumu. Viņš norāda uz plāksnēm, uz kurām tas ir rakstīts 

visu laiku cilvēkiem. Viņš bija tas, kurš ar savu milzīgo ticību atbrīvoja tautu, lai vestu to pa pestīšanas 

ceļu uz Apsolīto zemi. Viņš ir likuma simbols. 

58 Piekto periodu pārstāv Jēzus, dievišķais Vārds, nevainojamais Jērs, kurš ir runājis uz jums visos 

laikos un turpinās runāt uz jums. Viņš ir mīlestība, kuras dēļ Viņš kļuva par cilvēku, lai dzīvotu cilvēku 

pasaulē. Viņš izcieta šīs sāpes, parādīja cilvēcei upura, mīlestības un žēlsirdības ceļu, pa kuru tā var iegūt 

pestīšanu no visiem grēkiem. Viņš nāca kā Skolotājs, lai mācītu, kā augt pazemīgos apstākļos un tomēr 

dzīvot mīlestībā, līdz pašaizliedzībai un mirt, mīlot, piedodot un svētījot. Viņš iemieso piekto posmu, un 

viņa simbols ir mīlestība. 

59 Sesto periodu pārstāv Elija. Viņš ir Svētā Gara simbols. Viņš nāk uz sava uguns ratiņa un nes 

gaismu visām tautām un visām pasaulēm, kas jums ir nezināmas, bet man zināmas, jo es esmu visu 

pasauļu un visu radību Tēvs. Tas ir posms, kurā jūs šobrīd dzīvojat - tas ir Elijas posms. Tā ir Viņa gaisma, 

kas jūs apgaismo. Viņš ir to mācību pārstāvis, kuras bija apslēptas un kuras tiek atklātas cilvēkam šajā 

laikā. 

60 Septīto periodu iemieso pats Tēvs. Viņš ir mērķis, attīstības kulminācija. Viņā ir žēlastības laiks, 

septītais zīmogs. 

61 Līdz ar to septiņu zīmogu noslēpums ir atrisināts. Tāpēc es jums saku, ka šajā laikmetā ir Sestais 

zīmogs. Jo piecas no tām jau ir pagājušas, sestā jau ir atrisināta, bet septītā joprojām ir slēgta, tās saturs vēl 



U 161 

114 

nav atnācis, vēl ir vajadzīgs laiks, lai šis posms nonāktu pie jums. Kad tā ieradīsies, valdīs žēlastība, 

pilnība un miers. Bet, lai to sasniegtu, - cik daudz asaru cilvēkam vēl būs jāizlej, lai attīrītu savu dvēseli. 

62 Kad attīrīšanās būs beigusies, kārdinājumi būs ierobežoti. Karš starp cilvēkiem beigsies, un vairs 

nebūs ne traucējumu, ne korupcijas. Tad iestāsies miera un žēlastības valstība, cilvēce sasniegs lielu garīgu 

progresu, un tās saikne ar Tēva Garu būs tieša. 

63 Tāpat kā Es jums atklāju, ka cilvēks ir līdzīgs savam Radītājam, Es jums tagad saku, ka šī 

materiālā valstība, ko Es radīju ar žēlastību un pilnību, ir atvērta Grāmata, kas vienmēr jums ir runājusi par 

trim valstībām, trim laikiem un Tēva pilnības spēku. Arī radība tika radīta tā, lai septiņi tās veidošanās 

posmi būtu paraugs septiņiem zīmogiem, šai lielajai dzīves grāmatai, kuras plīvuru, kas aizsedza tās 

noslēpumu, Es esmu atsedzis ar sava Vārda gaismu. 

64 Ļaujiet sestā zīmoga gaismai jūs apgaismot. 

65 Es vienīgais varēšu pateikt, kad beidzas sestais posms un sākas septītais. Jūs dzīvojat sestajā 

posmā, Elijas laikā, trešajā laikmetā. Tomēr, lai gan jūs pilnībā ieskauj mana Gara gaisma, kas plūst no 

mana Vārda, jūs vēl neesat atbrīvojušies no grēka un neesat sasnieguši pilnību, savienojoties garā ar manu 

Dievišķību. Bet jūsu bērni, nākamās paaudzes, sasniegs šo tīrību un būs mani mācekļi, kas garīgi 

komunicē ar savu Skolotāju, patiesi pravieši pasaules ceļā. Viņi dzīvos mierā un harmonijā ar visiem 

likumiem un galu galā uz zemes radīs patiesās cilvēka gara mājas. 

66 Patiesi es jums saku: līdz šie pravietojumi piepildīsies, daudzas saules aizies, daudz ūdens nokritīs 

no debesīm, daudzi gadi paies un cilvēki tos aizmirsīs, un arī daudzas paaudzes. Bet beidzot pienāks tas 

laiks, kad Tēvs vainagos Savu darbu uz šīs planētas. 

67 Ņemiet līdzi šo vienkāršo mācību, skaidru kā dienas gaisma un caurspīdīgu kā ūdens, lai nakts 

klusumā, savā istabā, nakts pārdomu stundās jūs varētu izprast un pārdomāt to, ko Es jums esmu atklājis, 

un jūs varētu atsvaidzināties tās pilnībā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 162 
1 Nepaiet neviena diena, kad cilvēce nedrebētu kāda apmeklējuma priekšā vai nebrīnītos par kādu 

notikumu, ko tā uzskata par neparastu, tomēr tā nav sapratusi ne laiku, kurā dzīvo, ne arī katra šāda 

pārbaudījuma nozīmi. Ar kādu skaidrību senie pravieši Joēls, Daniēls un apustulis Jānis jums pasludināja, 

kas notiks šajos laikos. Bet cik vienaldzīgi ir bijuši šī laikmeta ļaudis pret sava Kunga aicinājumiem! Ja 

reizēm viņi izlaužas cauri vienaldzībai un materiālismam, tad tikai tāpēc, lai sev jautātu: "Kas notiek 

pasaulē, kur visapkārt ir posts, karš, sāpes, posts, posts un nāve?" Bet viņi neskatās, nelūdzas un nedomā 

par to, kas viņiem ir atklāts, jo līdz šim viņus ir interesējis tikai viltus apmierinājums, ko pasaule viņiem 

sniedz. 

2 Jo vairāk cilvēki jūtas apspiesti, jo vairāk viņus apdraud katastrofas, ko viņi paši ir izraisījuši, jo 

vairāk viņi domā, ka viņiem pietiek ar viņu pašu spēkiem, nevis meklē patvērumu pie Manis, lūdz Mani 

žēlastību un lūdz Manu palīdzību. Viņi ļaujas savām zemākajām kaislībām un pārvērš savu naidu un vēlmi 

pēc varas par ieročiem, ar kuriem viņi vēlas cīnīties un aizstāvēties. Bet kad jūs esat zinājuši, ka ļaunumu 

var apkarot ar ļaunumu? 

3 Es ļausim cilvēkiem turpināt savu augstprātību un lepoties ar savu materiālismu, kādu laiku 

turpināt savu labdarības trūkumu, lai viņi redzētu, kur viņus aizvedīs viņu kaislības. Tikmēr Es darīšu Sevi 

jūtamu katra cilvēka sirdī, kurš ir sagatavojies un gaida Mani. 

4 Es esmu izlējis Savu Garu pār katru garu un visu miesu, lai vīrieši un sievietes varētu pravietot 

saskaņā ar pravietojumu. Es runāju ar jums caur sapņiem un garīgām vīzijām un dodu zīmes cilvēcei caur 

dabas spēkiem, lai cilvēku vidū parādītos spēcīga, liela tauta - tik liela, kādu viņi nekad nav zinājuši. Šī 

tauta iznīcinās ļaunumu, ko tā atradīs savā ceļā, un nebūs ienaidnieka, kuru tā nespētu sakaut, un nebūs 

mūra, kuru tā nespētu pārvarēt. Tie, kas pieder Viņam, visur virzīsies uz priekšu, Viņa aicinājumus 

sadzirdēs visa cilvēce, Viņa vārds izbeigs ikvienu nepareizu rīcību, un Viņam izdosies panākt, ka visi 

cilvēki iepazīs patiesību. Doktrīnas, reliģijas, ideoloģijas un zinātnes, kas slēpj patiesību, drebēs Viņa soļa 

priekšā. 

5 Jūs, kas dzirdat šo Vārdu, pateicieties Kungam, savam Tēvam, ka jums ir dots piedzīvot mana 

apsolījuma piepildījumu, kas tika dots caur senajiem praviešiem, tiem, kas jau bija pravietojuši jums manu 

pasludinājumu, kad viens no viņiem jums pasludināja, ka "mans Gars izliesies uz visu miesu". 

6 Vērojiet un esiet stipri, lai jūs kļūtu par daļu no šīs drosmīgo kareivju tautas, kuru Es drīz 

uzmodināšu. Nedomājiet - un es jau esmu jums daudzkārt teicis, ka tikai jūs piederat pie šīs tautas. Jo ne 

tikai tie, kas Mani ir dzirdējuši šādā pasludinājuma formā, tiks apveltīti ar zināšanām par Manu Doktrīnu. 

Atcerieties, ka mana sēkla ir izkaisīta pa visu zemi. 

7 Pagātnes pravieši nesaņēma nekādu zemes varu vai pilnvarojumu, viņi nebija spiesti pakļauties 

nekādai varai, un viņi tikai koncentrējās uz to, lai paklausītu sava Kunga norādījumiem, kurš lika savu 

vārdu uz Viņa izvēlēto cilvēku lūpām. 

8 Pilni ticības un drosmes, viņi nekas viņus neatturēja no uzdevuma mācīt ļaudīm manus likumus un 

atturēt viņus no reliģiskā fanātisma, iepazīstinot viņus ar priesteru vienaldzību un kļūdām. 

9 Ja nedaudz padomāsiet un izpētīsiet Svētos Rakstus, jūs sapratīsiet, ka visi pravieši pauda vienotu 

būtību, ko viņi ar saviem vārdiem nodeva cilvēkiem. Viņi deva cilvēkiem pamudinājumus, atklāsmes un 

vēstījumus bez materializētā dievkalpojuma kļūdām, ko cilvēki praktizēja tajos laikos. Viņi mācīja ievērot 

Bauslību un Dieva Vārdu un palīdzēja cilvēkiem sazināties ar Debesu Tēvu. 

10 Cilvēki, vai jūs neatrodat lielu līdzību starp šiem praviešiem un šiem balss nesējiem, caur kuriem 

Es runāju ar jums šajā laikā? Uz šo pēdējo lūpām Es arī lieku Savas Bauslības būtību; caur viņu vārdiem 

Mana iedvesma sasniedz jūs, un no tiem staro pamācība, kas aicina klausītājus visskaļāk meklēt savu 

Kungu. Viņi runā, nebaidoties, ka starp daudziem, kas viņus klausās, ir arī skauti vai fanātiķi. Viņi ziedoši 

pilda savu uzdevumu kalpošanā savam Tēvam, lai caur viņiem Viņš varētu uzrunāt cilvēci un dot tai šīs 

mācības, kas pavērs cilvēkam jaunus gaismas ceļus. 

11 Cilvēki, starp šiem praviešiem un šiem balss nesējiem ir ne tikai liela līdzība, bet starp tiem ir arī 

ideāla saikne. Tie, kas tos paredzēja, un to, ko tie paredzēja jau sen, šie kalpi tagad piedzīvo. 
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12 Nedomājiet, ka tajās dienās visi cilvēki ticēja tam, ko sludināja viņu pravieši. Nē, viņiem bieži 

nācās paciest līdzcilvēku izsmieklu, priesteru draudus un vareno vajāšanu. Bija nepieciešams, lai 

piepildītos pravietojumi, kas vēstīja par Dieva tiesu pār cilvēkiem, lai visi ticētu Kunga kalpu 

pasludinātajai patiesībai. Bieži vien viņu paziņojumi piepildījās tikai tad, kad viņu vairs nebija šajā 

pasaulē. Arī šajā laikā šie mani bērni ir piedzīvojuši izsmieklu, apmelojumus, to cilvēku vienaldzību, kuri 

viņus uzklausīja. Bet mans vārds būs zināms arī ārpus šīm pulcēšanās vietām, pat ja tas tiks izsmiets un 

noraidīts. Tas, ko Es jums esmu paziņojis, arī piepildīsies, un tad cilvēki pievērsīs uzmanību tam, ko agrāk 

uztvēra ar nicinājumu vai vienaldzību. 

13 Tāpat kā toreizējie ļaudis, tiklīdz viņi noticēja tam, ko viņu pravieši bija pareģojuši, kļuva pārņemti 

ar ticību neredzamajam Dievam, kas ir visa vara un taisnīgums, tā arī šie ļaudis, kas tagad ir saņēmuši šo 

atklāsmi, tiks piepildīti ar nesatricināmu ticību, ko stiprinās izpausme, ko viņi būs saņēmuši no sava 

Kunga. Šī ticība ir absolūti nepieciešama, lai liecība, kas nāk no jūsu lūpām, būtu pārliecinoša. Tomēr Es 

jau esmu jums teicis, ka, ja jūs nezināt, kā liecināt par Mani, Es to darīšu, kad pienāks laiks, jo Es 

neatstāšu Savus apsolījumus neizpildītus. 

14 Cik bieži Dieva tautas vēsturē cilvēki ar savu nepaklausību pretojās manai gribai, bet, neskatoties 

uz viņu novirzēm, mans vārds piepildījās. Tas pats notiks arī šajā laikā. Ne visi būs paklausīgi maniem 

norādījumiem. Kamēr vieni pareizi interpretēs manus rīkojumus, citi, cenšoties saskaņot skaļāko un 

patiesāko ar zemāko un miesīgo, mēģinās nepakļauties manai gribai, nesaprotot, ka dievišķā griba, kas ir 

vara un bezgalīgs taisnīgums, tiesā visas to negodīgās darbības, kas ir zaimoja manu Vārdu. 

15 Es jums to saku tādēļ, ka zinu, ka jūsu vidū būs apjukums, ko es jau tagad paredzu. Bet Es 

saglabāšu grāmatu, kurā ir ierakstīts Mans Vārds, lai vēlāk to varētu nodot visai pasaulei un tā liecinātu 

par to, ko Skolotājs jums ir teicis savā jaunajā atklāsmē. 

16 Uzklausiet Mani caur Maniem jaunajiem praviešiem, kurus jūs saucat par balss nesējiem, un 

pareizi interpretējiet Manu Vārdu, lai pēc tam jūs varētu izpildīt uzdevumus, ko Es jums esmu devis. 

17 Kamēr cilvēki gribēja Manī atpazīt nepieejamu, tālu Dievu, Es gribēju viņiem pierādīt, ka esmu 

viņiem tuvāk nekā skropstas viņu acīm. 

18 Viņi lūdzas mehāniski, un, ja viņi uzreiz nesaņem visu, ko steidzami lūguši, viņi neapmierināti 

kliedz: "Dievs mūs nav sadzirdējis." 

19 Ja viņi zinātu, kā lūgt, ja viņi apvienotu sirdi un prātu ar dvēseli, viņi savā garā dzirdētu dievišķo 

Kunga balsi un sajustu, ka Viņa klātbūtne ir ļoti tuvu viņiem. Bet kā viņi sajutīs manu klātbūtni, ja lūgs 

mani ar ārējo kultu palīdzību? Kā viņiem vajadzētu panākt, ka viņu dvēsele kļūst jūtīga, ja viņi paši 

pielūdz savu Kungu ar savām rokām darinātiem tēliem? 

20 Es vēlos, lai jūs saprastu, ka esmu jums ļoti tuvu, ka jūs varat viegli sazināties ar mani, sajust mani 

un saņemt manu iedvesmu. 

21 Ja uzmanīgi aplūkosiet atklāsmes un mācības, ko Es esmu jums devis cauri gadsimtiem, jūs 

atklāsiet tikai vienu ceļu, kas var jūs aizvest līdz garīgajam mērķim. Atcerieties, ka Es esmu Tas, kas jums 

iemācījis ideālus un veiksmīgus veidus un līdzekļus, kā nākt pie Manis. Es nesaprotu, kādēļ jūs ļaujaties 

savaldzināt viltus mācībām, kas tikai veicina jūsu fanātismu un vairo jūsu nezināšanu. 

22 Kad pasaulei tika dota bauslība, Es jums sacīju: "Tev nebūs svešu dievu līdzās Man." 

23 Kad Otrajā Laikā kāda sieviete jautāja Jēzum, vai Jeruzaleme ir tā vieta, kur viņai vajadzētu 

pielūgt Dievu, Skolotājs viņai atbildēja: "Nāk laiks, kad ne Jeruzāleme, ne kāda cita vieta nebūs īstā vieta, 

kur pielūgt Dievu, jo Viņš tiks pielūgts garā un patiesībā", tas ir, no gara uz garu. 

24 Kad Mani mācekļi lūdza Mani iemācīt viņus lūgties, Es devu viņiem par piemēru lūgšanu, ko jūs 

saucat par "Mūsu Tēvs", un ar to liku viņiem saprast, ka īstā, pilnīgā lūgšana ir tā, kas, tāpat kā Jēzus 

lūgšana, spontāni nāk no sirds un sniedzas uz Tēvu. Tajā jābūt paklausībai, pazemībai, vainas atzīšanai, 

pateicībai, ticībai, cerībai un pielūgsmei. 

25 Cik daudz garīguma mācību Tēvs jums ir devis caur visiem šiem vēstījumiem, un cik daudz Viņa 

Bauslība un Mācība uz zemes ir izkropļota! Šī materializācija, nepārtrauktā apgānīšana un izkropļošana tā, 

ko Es jums esmu skaļi nodevis, ir iemesls haosam, no kura šobrīd cieš cilvēce - gan garīgajā, gan 

materiālajā jomā, abās šajās dzīves formās, kas vienmēr ir bijušas vienotas cilvēkā. Jo nebūtu iespējams 

pieskarties vienam no tiem, neskarot arī otru. 
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26 Vai jūs esat pārsteigti, ka daudzi cilvēki šajos laikos ir mani pametuši un ka citas tautas ir 

noraidījušas manas mācības? Vai jūs esat noraizējušies, redzot, ka cilvēces vidū izplatās materiālistiskas 

mācības? Katrs no jums ieklausās savas sirdsapziņas balsī un jautā sev, vai ar savu dzīvi esat patiesi 

apliecinājuši manā Vārdā ietverto mācību. 

27 Par smagiem pārkāpumiem un pārkāpumiem, kas izdarīti pret manu Likumu, nāks mans 

spriedums. Nebūs neviena pārkāpuma, ko nebūtu izlabojis perfektais Skolotājs. Jūs nedrīkstat ļaut sev 

apjukt. Labojiet savas kļūdas un netiesājiet. Saprotiet, ka es jūs nekad nesodu - jūs sodāt paši sevi. 

28 Es daru gaišu to, kurš ir grēkojis nezināšanā, un mudinu nožēlot grēkus to, kurš ir apzināti 

grēkojis, lai abi, pilni paļāvības uz manu piedošanu, sāktu izlīdzināt grēku, ko viņi ir izdarījuši. Tas ir 

vienīgais veids, kā mani sasniegt. 

29 Pārdomājiet to visu, jūs, garīdznieki, kas vadāt cilvēkus pa dažādiem reliģiju ceļiem. Lūdzieties un 

veiciet savu garīgo pilnveidošanu. Tagad ir pienācis laiks nožēlot savas kļūdas un sākt cīņu pret cilvēcisko 

materiālismu, kas dvēselei ir nāve un tumsa. Tāpēc jums jāizmanto mana patiesība, jāņem mans vārds kā 

ierocis un jādzīvo saskaņā ar manu mācību. 

30 Man nav priekšroku vienai vai otrai reliģiskajai kopienai. Ne es, bet gan jūs izlemsiet, vai esat 

manā pusē. Jo, ja jūs to darīsiet, jūs būsiet sasnieguši arī to, ka jūs visus apvienosiet garā. 

31 No maziem bērniem jūs esat kļuvuši par mācekļiem, bet es redzu, ka jūs garīgi neattīstāties un 

tādējādi nepalīdzat saviem līdzcilvēkiem. Jā, ļaudis, jūs kavējat jauniebraukušo ļaužu progresu, jo neveicat 

progresu Manā Doktrīnā. Jūs esat radījuši barjeru, kas ļoti apgrūtina kādam no jūsu brāļiem un māsām 

virzīties soli tālāk par to, ko esat sasnieguši jūs. 

32 Tāpat kā Es šajā manifestācijā vēršu jūsu uzmanību pat uz pēdējo jums vēl saprotamo mācību, 

jums ir jāīsteno praksē manas mācības līdz pat pēdējai. 

33 Ja jūs vēl neesat gatavi, tad tas ir tāpēc, ka, lai gan jūs mani dzirdat, jūs vēl neesat mani patiesi 

sapratuši. Ja jūs neesat sapratuši manu Vārdu, tas ir tāpēc, ka neesat par to domājuši. Ja jūs līdz šodienai 

neesat izrādījuši patiesu mīlestību, tas ir tāpēc, ka jūs neesat ļāvuši manam mīlestības Vārdam modināt jūs 

līdzcietībai; un, ja jūs nesaņemat vairāk, nekā esat saņēmuši līdz šodienai, tas ir tikai tāpēc, ka jūsu nopelni 

ir bijuši niecīgi. 

34 Tiem ļaužu pūļiem, kas nāk klausīties manu Vārdu, būtu lielāks prieks, ja viņi varētu redzēt jūsos 

cienīgus māceklības piemērus, jo tad jūsu darbi būtu pierādījums cieņai, ticībai, paklausībai manam 

darbam un sekošanai manai mācībai. 

35 Es esmu jūs mācījis lūgties, lai ar lūgšanu jūs varētu tuvoties ne tikai Tēvam, bet arī saviem 

līdzcilvēkiem, kuriem ir vajadzīga jūsu palīdzība, lai nestu viņiem savu miera vēsti. Bet, kad es jums 

jautāju, ko juta jūsu gars, kad lūdza par tautām, par atraitnēm, par bāreņiem, par maizes izsalkušajiem, par 

cietumniekiem un slimniekiem, jūs varat man tikai atbildēt: "Kungs, tu vienīgais spēj darīt labu 

trūkumcietējiem. Mēs esam tik nenobrieduši un tik nezinoši, ka nespējam līdzjust līdzcilvēku sāpēm un 

nespējam no malas saprast, kas ar viņiem notiek. Mēs ar gandarījumu lūdzam, lai Tu izlej pār viņiem 

Tavas bezgalīgās mīlestības labumus. Jo, saskaroties ar tik lielām gara vajadzībām, mums ir jāatzīst, ka 

mēs neesam pat iesācēji. Tikai Tu vari mums pateikt, ko mūsu gars darīja savas lūgšanas laikā." 

36 Vismaz šajā brīdī jūs esat godīgs un atzīstat savu nezināšanu un nenobriedušību. Tādēļ Es jūs 

svētīju un padarīju Savu mācību vēl skaidrāku, lai to saprastu pat visneinformētākais cilvēks. 

37 Cilvēki, jūs zināt, ka garīgās būtnes tuvojas cilvēkiem, un atkarībā no šo būtņu attieksmes ir 

atkarīga arī viņu ietekme uz cilvēkiem. Jums jāzina, ka tad, kad lūdzaties par kādu līdzcilvēku, jūsu gars 

atdalās no jūsu ķermeņa, lai tuvotos tam, par kuru lūdzas. No tā seciniet, ka atkarībā no jūsu sagatavotības 

un tīrības un garīguma pakāpes, ko esat sasnieguši savā dzīvē, jūsu garīgā ietekme uz tiem, par kuriem 

lūdzaties, būs tāda pati. 

38 Nebaidieties, kad Es jums saku, ka jūs pastāvīgi ieskauj neredzamas būtnes. Daudziem no viņiem 

ir nepieciešama jūsu palīdzība. Veltiet savas domas, vārdus un mīlestības darbus viņiem, lai viņi varētu 

atrast ceļu uz paklausību un ieraudzīt gaismu. 

39 Ieroči, ko Es jums dodu, nav tie, kas laupa dzīvību; tie nevienu neapžilbina, neizlej asinis un 

nerada sāpes; tie neatstāj atraitnes un bāreņus, ne arī mājas, kas nonākušas postā. Jo ieroči, ko Es jums 
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esmu atstājis, ir mīlestība, žēlsirdība un piedošana, lai ar to palīdzību jūs varētu cīnīties, pārveidojot slikto 

ietekmi par gaismas vibrācijām. 

40 Savās lūgšanās vienmēr veltiet kādu domu arī tām būtnēm, kuras, neredzot ķermeņa acīm, izlej 

asaras jūsu tuvumā. Taču nemēģiniet tos sasniegt vai piespiest tos izpausties, izņemot ar domām. 

Saprotiet, ka ieroči, ko Es jums esmu devis, ir mīlestības, pacēluma un miera ieroči. 

41 Lai kļūtu par šīs manas mācības meistariem, jums ir absolūti nepieciešams padziļināti studēt manu 

mācību. Es jums arī saku, ka ir gaismas un gudrības pilni gari, kurus Es esmu iecēlis par aizstāvjiem. Viņu 

ir bezgalīgi daudz, un tās nenogurstoši strādā Tēva, kas visu radīja, labā. Ticiet, ka neesat ne vieni, ne 

atkarīgi no saviem spēkiem, bet ka jums apkārt ir būtnes, kas pazemīgi un bez lielīšanās jūs sargā un 

sadarbojas ar jums, lai jūs varētu garīgi pacelties. 

42 Dievišķais likums ir ietverts divos baušļos: Mīlēt Dievu, kas ir jūsu Tēvs, un Viņā mīlēt savus 

līdzcilvēkus. To dara tās būtnes, kuras cilvēce sauc par sargeņģeļiem, aizbildņiem, gaismas gariem, 

augstākām būtnēm. 

43 Sekojiet viņiem, palīdziet viņiem viņu misijā, un tad radīsies liela garīga harmonija, kas pastāvēs 

starp visiem manas Dievišķības bērniem. No šīs harmonijas radīsies miers, kas ir dvēseles augstākais 

atalgojums mūžībā. 

44 Es jums esmu teicis, ka jūsu materiālā dzīve ir ierobežota, un Es jums to atgādinu, lai katrs zinātu, 

vai viņš ir izpildījis Tēva uzticēto uzdevumu. Ja jūs to esat aizmirsuši, es jums to atgādinu, lai jūs kā labi 

mācekļi pildītu savu pienākumu. 

45 Jūsu eksistence uz zemes ir īsa. Tiklīdz jūs to saprotat, jūs lūdzat man vēl kādu laiku un sakāt: 

"Kungs, dod man laiku, lai es varētu izpildīt savu uzdevumu!" Un tad jūs lūdzat man vēl kādu laiku. Es 

jums saku tikai to, ka saule ne uzlec, ne riet ne mirkli agrāk, ne vēlāk, nekā to ir noteicis Radītājs. Visu 

regulē nekļūdīgs likums. Tāpēc jūs nedzīvosiet uz zemes ne mirkli ilgāk, nekā jums ir lemts. Tāpēc mans 

vārds jums izklausās pēc mūžības pulksteņa, kas jums iesaka izmantot laiku. 

46 Kamēr tavai dvēselei tuvojas gaišā mūžības diena, tavai miesai tuvojas nakts. Saprotiet to un 

nesakiet, ka jūs pildāt manu Bauslību tikai tāpēc, ka dzirdat manu Vārdu. Nemēģiniet to "piepildīt" 

saskaņā ar savu domāšanas veidu, bet gan ņemiet par pamatu manu Dievišķo Mācību. 

47 Apsveriet: Kad jūs būsiet garīgajā būtnē, kad būsiet izpildījuši savus pienākumus un uzdevumus 

šajā dzīvē, Es ļausim jums ietekmēt šīs zemes cilvēces apziņu, iedvesmot un apgaismot to un tādējādi 

palīdzēt tai tās attīstības ceļā. 

48 Jūsu uzdevums ir delikāts; lai to izpildītu, jums ir jāizrāda pazemība, kā Jēzus jūs mācīja, ar 

lēnprātību un aktīvu mīlestību, ar kādu Viņš pildīja savu misiju. 

49 Jums ir jāatsakās no pārākuma un sociālā prestiža tērpiem, kuros ir tikai iedomība. Jums 

jāatbrīvojas no egoisma un jānolaižas pie trūcīgajiem un trūcīgajiem, lai mierinātu viņus viņu ciešanās. Tā 

jūs būsiet mani mācekļi, jo sekosiet manam piemēram, ko es jums devu. 

50 Mana žēlastība ir dāvājis jums, un jums ir jādara tikpat lielus labus darbus. 

51 Kad jūsu prāts būs tīrs lūgšanā un novērsies no jebkādas materiālās ietekmes, Es jums došu to, ko 

lūgsiet par saviem līdzcilvēkiem. Tad jūs būsiet pārsteigti, redzot, cik bagātīgs mierinājums nāk no jūsu 

lūpām par tiem, kas cieš. Jūsu pūles būs auglīgas un svētītas, jo jūs praktizējat Manu mīlestības mācību. 

52 Tagad es jums saku, lai jūs būtu žēlsirdīgi ne tikai pret savu tuvāko, bet arī pret citām dzīvības 

formām un sugām, jo visas ir Kunga radības. Viss ir Tēva perfekts darbs, kurā atklājas Viņa gudrība. 

53 Dabā viss ir dzīvība, attīstība un pārvērtības tajā. 

54 Es ļauju jums zināt, kas jūs esat, lai ar šo izpratni jūs varētu būt labvēlīgi visām radībām. 

55 Iepazīstiet sevi, savas spējas, savas sajūtas. Nejauciet tīras sajūtas ar kaislībām. Apziniet miesai 

piemītošās tieksmes un instinktus, lai gars vienmēr dominētu pār ķermeni. Nenoliedziet savam garam 

iespēju mīlēt, jo tur, kur valda egoisms, tas nevar spīdēt ar mīlestību pret līdzcilvēkiem. Kad mīlat, dariet 

to garīgi un tā, lai jūsu mīlestība būtu domāta visiem. Ja jūs to saistāt ar personām, ierobežojat to tikai ar 

noteiktiem cilvēkiem, jūs esat pakļāvušies egoismam. 

56 Jūs varat uzskatīt, ka garīgā mīlestība ir universāla mīlestība. Sagatavojiet savu sirdi kā avotu, kas 

pieņem manas žēlastības mīlestību kā kristāldzidru ūdeni un izlej to uz saviem līdzcilvēkiem caur saviem 

darbiem. 
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57 Jo vairāk jūs sajutīsiet sevī šo mīlestību, jo lielāks būs dziedinošais spēks, ko jūs izlietosiet uz 

brūcēm. Tas būs īsts dziedinošs balzāms, kas pamodina nomākto dvēseli jaunai dzīvei, un smarža, kas 

piepilda ar smaržu to cilvēku dzīvi, kuri raud. 

58 Apzinieties, ka cilvēku sirdīs nedzīvo garīga mīlestība. Viņi mīl, bet ar savtīgu mīlestību, kas 

iznīcina pat viņu pašu dzīvi, jo kaisle ir kā tārps, kas izēd vislabākās jūtas. Kad cilvēka sirdī uzliesmo 

kaislības, tās galu galā iznīcina visu labo, kas bija viņa dvēselē. Kaislība ir bezdibenis, kas paveras cilvēka 

kājām un kas, ieraujot viņu savā dzelmē, liek viņam zaudēt gaismu un mieru. 

59 Redziet, kā Mana pamācība novērš neziņu, lai jūs atzītu Mani par Dievišķo un vienīgo Gudrību un 

iznīcinātu viltus dievus, kā to darīja Ābrahāms, kad viņš meklēja Dievu ārpus tā, ko viņa acis redzēja. 

Tāpēc Es noslēdzu derību ar viņu, lai viņš būtu izredzētās tautas pēcnācējs. Viņš pierādīja, ka viņa Dievs ir 

Radītājs un dzīvais Dievs, kad tika pakļauts pārbaudījumam. 

60 Arī jums ir jāpierāda šo atklāsmju patiesums - ar šķīstu dzīvesveidu un dievkalpojumiem, kas ir 

brīvi no pārspīlētiem un entuziasma pilniem pielūgumiem. 

61 Atcerieties, ka uz Mozus bauslības plāksnēm bija uzrakstīts bauslis, kas saka: "Tev nebūs darināt 

sev nekādu tēlu, nedz līdzību tam, kas ir debesīs augšā, nedz tam, kas ir zem zemes apakšā, nedz tam, kas 

ir ūdeņos "zem zemes"." 

62 Padomājiet, cik ilgi Es esmu jūs atvedis no elkdievības, lai jūs varētu atzīt Mani stāvam pāri visām 

radītajām lietām, pāri visam, kas kustas un staigā, lai jūs tur paceltu savu garu uz Debesu Valstību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 163 
1 Cilvēki, es redzu jūsu asaras un dzirdu jūsu raudas. Es pārdomāju jūsu grūtības un ciešanas. Es 

redzu nabadzības un trūkuma važas, ko jūs nesat, vilšanos, kas nomāc jūsu sirdis, jo esat noticējuši, ka 

pasaulē nav ne taisnīguma, ne labdarības. Tad tu lūdzies un saki man: "Kungs, es neesmu cienīgs Tava 

miera. Ja es neesmu pelnījis Tavus labumus, dod man spēku izturēt dzīves ciešanas un netaisnību." 

2 Šajos brīžos mana Klātbūtne kļūst jūtama un saka jums: nezaudējiet pacietību, turpiniet būt 

apdomīgi, ne mirkli nekrītiet izmisumā, jo jūs nezināt, kurā brīdī mans miers klauvēs pie jūsu durvīm. 

Noliec galvu uz manām krūtīm un vairs neklausies kara kliedzienus. Aizmirstiet savas bēdas un atcerieties, 

ka jūs nepazudīsiet, kamēr būsiet pie manis. Nāciet pie manis, pavadiet savu Tēvu un Kungu. Manī jūs 

atradīsiet brāli, laulāto, draugu, tēvu. 

3 Nostipriniet savu sirdi, uzklausot manu Vārdu, lai, atsākot cīņu par dzīvi, jūs to darītu ar taisnu 

stāju un augstu paceltu galvu, un lai jūs varētu droši smaidīt. 

4 Nešaubieties vairs pārbaudījuma brīdī, nesakiet, ka Es jūs nedzirdēju sāpju brīdī, visgrūtākajā 

brīdī. Kamēr vien jūsos ir dzīvības elpa, kamēr vien jūsu ķermenis elpo, kamēr vien jūsu prāts domā un 

dvēsele cieš, Es būšu ar jums, jo Es esmu dzīvība, kas pulsē un vibrē visā Visumā. 

5 Ziniet, kā lūgt ne tikai ciešanu stundās, bet arī prieka brīžos. Manā priekšā jūs nesat tikai savas 

asaras, ciešanas un bēdas, bet savos priekos, kad jūsu sirds ir svētku noskaņojumā, jūs mani aizmirstat; tad 

jūs aizverat man savas durvis. 

6 Man ar jums jārunā un jāsagatavo jūs cīņai, kas būs grūta. Es gribu, lai jūsos un ap jums būtu 

gaisma, lai jūs praktizētu tikumību savās mājās un ārpus tām, jo tad neviens nevarēs jūs pārsteigt kā 

(garīgi) aizmigušus. 

7 Es jums esmu pasludinājis, ka uz šo zemi ieradīsies gari cilvēku vilcieni no svešām zemēm, lai 

meklētu mieru savām sirdīm un gaismu saviem prātiem. Viņi sastaps šīs mācības mācekļus, kuri viņus 

iztaujās. Viņi pieprasīs no viņiem liecību par to, ko viņi ir dzirdējuši, un pārbaudīs viņus, lai pamatotu šo 

vārdu patiesumu. 

8 Vai jūs nedomājat, ka tad jūsu sirdij ir jābūt īstam labdarības, labestības un gaismas avotam, kas ir 

gatavs pārplūst un palīdzēt jūsu līdzcilvēkiem? Vai jums nepatiktu, ja ikviena mana tauta būtu skola, kurā 

tiktu praktiski pielietotas dievišķās pamācības? 

9 Otrajā Laikā Es nesu Savu mācību uz daudzām vietām Jūdejā, un visur Es atradu piemērotu vietu, 

lai ļautu dzirdēt Manu Vārdu. Meistars vienmēr bija modrs, un, kad viņu pārbaudīja, viņš nekad nebija 

pārsteigts. Ielejas sadzirdēja Manu balsi, kalni atbalsojās Manu vārdu atbalsī, jūras viļņi uztvēra Manu 

vēstījumu vibrācijas, un tuksnešu vientulību izgaismoja Mana klātbūtne. 

10 Es vēlos, lai jūs apvienotos un padarītu šo tautu par oāzi pasaules tuksnesī. Es zinu, ka cilvēki tevi 

meklēs, jo viņiem apniks iznīcināt, grēkot, nogalināt. Saskaroties ar gaismas vārdiem un augstām domām, 

šodien vēl snaudošais gars pamodīsies, un mana mācība parādīsies kā glābšanas šķirsts uz zemes. Šis laiks 

kļūs par pārbaudījumu šai tautai, jo daudzas sirdis būs atkarīgas no viņu liecības. 

11 Tad kādēļ gan tagad izmisumā vai sacelties pārbaudījumu priekšā, jo tie ir kalti, kas nogludina jūsu 

sirdi, lai rīt tā varētu un spētu būt sava Skolotāja tulks? 

12 Es gribu dzirdēt, kā tu man saki: "Paldies, Skolotāj, Tavi pārbaudījumi mani ir pamācījuši un Tava 

gaisma mani ir iedrošinājusi uz pareizā ceļa. Mani slimie atveseļojas, un es varu mierināt cietušos savā 

ceļā." 

13 Es gaidu, ka citi Man pateiks, lai es viņus sagatavotu kļūt par Maniem strādniekiem, lai uzticētu 

viņiem darba rīkus, lai viņi varētu sēt miera un mīlestības sēklas savu līdzcilvēku sirdīs. 

14 Mana gādīgā palīdzība ir atkarīga no jūsu lūguma piešķirt jums dievišķo dāvanu - būt garīgā 

līmeņa darbiniekiem. 

15 Šodien es vēlos jūs mierināt jūsu bēdās: slimie, kas visu savu dzīvi esat nesuši sāpju krustu, nāciet 

pie manis, es jūs dziedināšu. Es iemācīšu jums cīnīties ar savām slimībām un pacietīgi un pazemīgi gaidīt 

brīdi, kad atbrīvosieties no ciešanām, kas jūs nomāc. Es jums arī parādīšu visu, ko esat sasnieguši savā 

grēku izpirkšanas ceļā. 
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16 Nāciet pie manis visi, kas esat nesuši ciešanu nastu. Jūs velti meklējat dziedināšanu un 

mierinājumu pie cilvēkiem, jo labdarība ir aizgājusi no cilvēku sirdīm, un jums jāzina, ka bez labdarības 

brīnumi nav iespējami. Ar zinātni vien nepietiek, lai atbrīvotu pasauli no tās sāpēm. 

17 Zinātnieki, pilni iedomības, uzskata dievišķās atklāsmes par necienīgām. Viņi nevēlas garīgi 

pacelties līdz Dievam, un, ja viņi kaut ko nesaprot no tā, kas viņus ieskauj, viņi to noliedz, lai nebūtu 

jāatzīst sava nespēja un nezināšana. Daudzi no viņiem vēlas ticēt tikai tam, ko var pierādīt. 

18 Kādu mierinājumu šie cilvēki var sniegt savu tuvinieku sirdīm, ja viņi neatzīst mīlestības sākotnējo 

principu, kas valda radībā, un turklāt nesaprot dzīves garīgo jēgu? 

19 Es zināju, ka pienāks šie materiālistiskās zinātnes, egoisma, vienaldzības pret tiem, kas cieš un iet 

bojā, valdīšanas laiki, un tādēļ Es jums piedāvāju sūtīt mierinātāju; šeit jums ir šī apsolījuma piepildījums. 

Es esmu nācis Garā, lai izskaidrotu jums visus noslēpumus, lai jūs kļūtu par gaismas bērniem. Es nesu 

jums šīs atklāsmes dievišķo mierinājumu, un ar tās palīdzību jūs varēsiet izturēt visus dzīves 

pārbaudījumus un pacelties pie Manis. 

20 Es tevi aicināju, un, kad tu ieradies manā klātbūtnē, tu ar asarām acīs man teici, ka esi 

visnabadzīgākais uz zemes, rādīji man savu postu un norādīji uz savu zināšanu trūkumu un sliktajām 

spējām iziet cauri dzīves pārvērtībām. Tad es jums atklāju, ka jūs nebūt neesat izstumtie vai 

visnabadzīgākie. Es jūs pārbaudīju, un jūs sūdzējāties, jo jutāties atstumti, neatklājot, ka savā garā nesat 

dārgumu. 

21 Slimnieks raudāja, jo viņam nebija pieejams ārsts, kas viņu dziedinātu, un viņš vēl nebija atklājis, 

ka viņa garā ir pārpilnība dziedinoša balzama. 

22 Tas, kurš raudāja savas nezināšanas dēļ, nesaprata, ka viņa sirds klusumā Skolotāja dievišķā balss 

aicināja viņu uz garīgo valstību. Tas, kurš domāja, ka ir atstumts, nebija atklājis visas dāvanas, ar kurām 

Tēvs viņu sūtīja pildīt savu uzdevumu uz zemes. Bija nepieciešams, lai patiesība sasniegtu jūs un iedegtu 

gaismu jūsu sirdīs, lai jūs pamostos no dziļās letarģijas, celtos ar ticību un sacītu: "Mēs neesam vieni, 

Kungs ir ar mums. Mēs neesam izstumtie, mūsu būtība ir pilna dāvanu no Tēva. Mēs nepazudīsim zem 

sāpju nastas, jo mūsu sirdīs ir neizsakāms mierinājums, ko sniedz Skolotāja Vārds, kas dod mums savu 

gaismu visos mūsu ceļos. Mēs neesam atkarīgi no cilvēku gribas, mūsu liktenis nav atkarīgs no viņiem, bet 

gan no mūsu Tēva gribas. Nebūs vairs šķēršļu, atbalsta punktu vai nepareizu ceļu, kas mūs atturētu un 

atturētu turpināt iet pa patieso ceļu. Sāpēs mēs atradīsim mierinājumu, tumšās stundās ļausim gaismai 

atspīdēt, un cīņā par dzīvi jutīsim, ka spēks plūst mums pretī. Kas mūs ir izglābis? Kas mums ir atdevis 

veselību un dzīvību? Tas ir bijis Skolotājs, kas ar savu dievišķo Vārdu mūs ir vedis atpakaļ uz patiesā ceļa 

un devis mums mierinājumu, ko Viņš apsolījis jau no vissenākajiem laikiem." 

23 Mīliet patiesību, mācekļi, saprotiet to un dzīvojiet saskaņā ar to! Kas zina patiesību, tam ir laime 

redzēt Dieva gaismu. Viņš zina mieru un nemainīgi iet pa piepildījuma ceļiem. 

24 Daudzi kritizēs un noraidīs šo darbu, kad uzzinās, ka tajā ir atklājušās garīgas būtnes. Taču 

neuztraucieties, jo pret šo manas mācības daļu cīnīsies tikai nezinātāji. 

25 Cik bieži apustuļi, pravieši un Kunga vēstneši ir runājuši pasaulei gaismas garīgo būtņu ietekmē, 

cilvēcei to neapzinoties, un cik bieži katrs no jums ir rīkojies un runājis garīgo būtņu gribas vadīts, jums to 

neapzinoties! Un tieši to, kas vienmēr ir noticis, es jums tagad esmu apstiprinājis. 

26 Otrajā Laikā Jēzus jums mācīja, ka cilvēka prāts ir durvis, caur kurām var ienākt garīgā pasaule. 

Viņš jūs mācīja atbrīvoties no apjukušajām būtnēm, kas ar savu slikto ietekmi cilvēku grēku izpirkšanas 

ceļā pārbauda viņu izdarīto pārkāpumu dēļ; tāpat kā Viņš jūs mācīja sevi pilnveidot līdz tādai pakāpei, lai 

Svētais Gars varētu runāt caur cilvēka muti. 

27 Un tomēr, cik bieži šīs atklāsmes ir tikušas tirgoti un cik bieži ir tikušas zaimotas! Tas ir iemesls, 

kādēļ pret manu darbu šajā laikā tika vērsta cīņa, un pret to tiks vērsta arī turpmāk. Bet tie, kas patiesi tic 

tai pašai, turpinās to studēt un sekot tai, lai rīt viņi varētu izskaidrot manu mācību un atturēt no kļūdām tos, 

kas ir apjukuši, un tos, kas zaimo manu mācību. 

28 Šajā laikā Es vēlējos detalizēti izklāstīt visas šīs atklāsmes un noslēgt to skaidrojumu, un šim 

nolūkam Es sūtīju Eliju, lai apgaismotu jūsu sapratni un sagatavotu jums ceļu, lai jūs neizbiedētu Mana un 

Manu garīgo saimju nākšana. 
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29 Elija kā garīga būtne klauvēja pie šī laika izredzētā durvīm, kurš, neko nezinādams un neko 

nezinot par šo manifestāciju, atradās satraukts, pakļauts un uzvarēts, saskaroties ar garīgo spēku, kas 

klauvēja pie viņa sirds, lai liktu viņam veltīt sevi šim kalpošanai. Tā bija pirmā sēkla, ko kopa pirmie 

ticīgie un kas nesa pirmos ziedus un pirmos augļus. 

30 Augs auga un kļuva par jaunu koku, un tā ziedi bija gaismas būtņu izpausmes, kas nāca pie šīs 

tautas kā vēstneši, pravieši, sargeņģeļi un padomdevēji. Augļi bija jūsu Skolotāja izpausmes ar Viņa 

dievišķā stara starpniecību, kas deva jums saldo dzīves garšu. 

31 Kā jūs varētu iznīcināt sevī ideju par nāvi, ja nepazītu, ka eksistē būtnes, kas reiz bija uz zemes un 

tagad neredzami dzīvo citā pasaulē? Kā jūs varētu atbrīvoties no tiem, kas jūs gaida un rada ļaunumu, un 

kā jūs varētu harmoniski vienoties ar tiem, kas sevī nes tikai gaismu un labestību? - Tikai sajūtot viņu 

klātbūtni, dzirdot viņu balsi un sekojot viņu padomiem - piedzīvojot viņu izpausmes un redzot, kā viņi 

paveic savus darbus. Šīs tautas liecībai ir jāizplatās pa visu pasauli, lai pārliecinātu tos, kuri saka, ka tic 

dzīvībai, bet netic augšāmcelšanai un mūžībai. Tie ir mirušie, kas sargā savus mirušos, jo baidās kļūt 

zinoši. 

32 Cilvēki, izmantojiet dienas, kas jums vēl atlikušas, lai ar cilvēka intelekta starpniecību pasludinātu 

šo garīgo vēsti. Jūs zināt, ka šī pamācība būs īsa un ka jūsu pieredzes augļi, patiesa, skaidra liecība, brīva 

no noslēpumainības, būs tas, ko jūs rīt nesīsiet saviem līdzcilvēkiem. 

33 Es neļaušu jums turpināt izraisīt garīgās pasaules izpausmes ar materiālo maņu palīdzību, tiklīdz 

būs pagājis laiks, kas noteikts saskaņā ar Manu Voli. Bet ziniet, ka, neraugoties uz to, ka Kunga un garīgo 

būtņu stars vairs neaizņem jūsu smadzenes, iedvesma caur jūsu Kungu turpinās mūžīgi un mūžīgi visos 

tajos, kas ceļas lūgšanā. Un garīgās pasaules gaisma spīdēs no vienas pasaules uz otru, no viena gara uz 

otru un sasniegs visus manus bērnus. 

34 Svētīgi tie, kas patiesi izmanto šo mācību laiku, jo pēc 1950. gada tie būs tie, kas izplatīs manas 

mācības sēklu. Jūs, kas esat bijuši daļa no varenā "koka" lapotnes, gādājiet par to, lai cilvēki tajā atrastu 

dzīvības un patiesības augļus. 

35 Cilvēki, ja, runājot par Manu Mācību, jūs sajutīsiet tās patiesumu savā sirdī, jūs redzēsiet, ka 

daudzi jūsu vārdi kļūs par realitāti, un, ja jūs ļausiet visiem saviem vārdiem kļūt par darbiem, jūs darīsiet 

īstus brīnumus. Bet, ja tas nav gars, kas runā caur miesu, ja tas nav Viņš, kas dara sevi zināmu, tad jūs 

nevarēsiet dot ne mieru, ne veselību. 

36 Gars varēs paust savu balsi, kad būsiet gatavi. Tēva Bērnam, kas mājo jūsos, ir ļoti liels spēks, ko 

viņam ir piešķīris Radītājs, lai palīdzētu tiem, kam tas ir nepieciešams. Tādēļ Es mācu jums neļaut pazust 

tiem, kas jums rāda savu postu, neļaut, lai tā, kas jūs aicina, sauciens pēc palīdzības izplēn tuksnesī. Nodot 

tālāk to, ko saņemat, ir likums, ko jums iemācīja jūsu Tēvs. Vai es tevi nemīlēju? Tad arī jūs varat dāvāt 

mīlestību saviem līdzcilvēkiem. Nododiet šo brālīgo mīlestību savā starpā. 

37 Cilvēks nedzīvo tikai no materiālām lietām, viņam ir jābaro sevi arī ar garīgiem dārgumiem. Tā es 

runāju šiem klausītājiem, kuri tikai pazemīgi klausās, un mana mācība pamazām viņus pārveido. Bet kad 

jūs nesīsiet šo gaismu visām zemes tautām? Kad jūs panāksiet, ka visi cilvēki šķīstās manā patiesībā? 

38 Cilvēks ir aptraipījis visu, ne tikai savu dvēseli: ūdeņi ir piesārņoti, gaiss ir piesārņots un piebriedis 

ar baciļiem un nāvi, tādēļ es jums jautāju: ar kādu mācību un kurā laikā jūs gatavojaties šķīstīties? Kad jūs 

būsiet gatavi šķīstīt savu miesu un dvēseli, ja vēlaties tikai nomazgāt savu ķermeni? Ko jūs ar to panāktu? 

- maldināt sevi. Vispirms attīriet sirdi un prātu, no kurienes nāk visas sliktās domas un ļaunie darbi. 

Inkarnētajai būtnei ir nepieciešama garīgā maize, lai kaut vai tikai uz dažiem mirkļiem sajustu, kas tā ir - 

gars. 

39 Meklējiet ne tikai to maizi, kas nepieciešama katrai dienai, bet arī citas mājas, ne tikai savas mājas. 

Šī maize ir mans Vārds, un šīs mājas ir bezgalībā. 

40 Kad es ar jums runāju, jūsu sirds man nodod daudzas savas vēlmes, savas cerības. Es atbildu 

dažiem saviem bērniem, kuri savā dzīves ceļā ir piedzīvojuši garīgu būtņu klātbūtni, ko jūs parasti saucat 

par tumšajiem vai apjukušajiem gariem. 

41 Kāpēc jūs lūdzat, lai Es aizvāku šīs būtnes no vietām, kur tās parasti izpaužas? Viņiem ir jāzina, ka 

viņi ir pārdzīvojuši savu šķietamo "nāvi", lai īstenotu atlīdzības likumu un iegūtu pieredzi. Viņi, lai arī 
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neviļus, pilda savu uzdevumu - sniegt patiesu liecību neticīgajiem un materializētajiem cilvēkiem par to, 

ka dvēsele pārdzīvo ķermeni. 

42 Tāpēc es viņus izsaukšu atpakaļ tikai tad, kad pienāks mans noteiktais laiks. Tagad viņiem vēl ir 

jāizpilda uzdevums. Tāpēc nelūdziet, lai Es tos no jums atņemu; tiem ir jāgaida, līdz pienāks tiem 

atvēlētais laiks. Kāpēc jūs vēlaties, lai viss dzīvē būtu saskaņā ar jūsu vēlmēm, nevis ar to, kas ir labs 

citiem? Es jums norādīju, ka šīs būtnes jums nesagādās problēmas, ja jūs būsiet dāsni un izjutīsiet 

līdzjūtību pret tām. 

43 Tagad paceliet savas domas, lūdziet, un jūs saņemsiet. Lūdziet to, kas, jūsuprāt, ir pareizi jums un 

jūsu līdzcilvēkiem. Šajos brīžos, kad jūs lūdzat, saglabājiet iekšējo klusumu un ticiet, ka Es esmu 

klātesošs, lai jūs varētu stāties vienotībā ar Mani. Es dzirdu dvēseles, es nāku pie sirdīm, es runāju ar jums 

no gara uz garu. Es paņemu no jūsu sirdīm visas sāpes, visas bailes, ciešanas un bēdas. Nav nevienas sirds, 

kuru Es nebūtu apmeklējis; nav nevienas apziņas, kuru Es nebūtu apgaismojis; nav nevienas sāpes, no 

kuras Es nebūtu atbrīvojis Savus bērnus, lai ņemtu to līdzi un no visiem kopā izveidotu ērkšķu vainagu. 

44 Tā jums jālūdzas saskaņā ar manu gribu, tā jūs mani vienmēr saņemsiet. Neizrādiet savu mīlestību 

ar ārējiem žestiem, kas kalpo tikai tam, lai jūs redzētu, ka to darāt. Meklējiet Mani klusumā, esiet vienatnē 

ar savu Kungu, un jūs panāksiet Manu klātbūtni savās sirdīs un dzirdēsiet Manu balsi, kas jums saka: Es 

jums dodu Savu žēlastību, jo jūs esat pārejoši šajā pasaulē. 

45 Elija, šajā laikā apvieno izredzētās dvēseles, gan iemiesotās, gan tās, kas vairs nav miesā, lai tās 

būtu stipras kā viens, jo pārbaudījumi, kas jūs sagaida, ir lieli. Bet jūs iznāksiet no tās mana Svētā Gara 

gaismas apgaismoti, jo Es jūs mīlu un neļaušu, lai jūs tiktu apkaunoti. Mācieties, lai jūs pareizi saprastu 

Manu Vārdu un zinātu, kā nošķirt kviešus no rauši. Vērojiet un lūdzieties, lai jūs nenovirzītos no šī ceļa un 

lai sāpes negaidīti nepārsteigtu jūs. 

46 Saprotiet, ka Es neesmu tas, kas dod sāpes, jo Es esmu jūsu Tēvs, kas vēlas rotāt jūsu dvēseli. Jūs 

paši esat tie, kas sējat sāpes savā dzīves ceļā, un, kad tās jūs piemeklē, jūs man sakāt: "Kungs, kāpēc sāpes 

mūs nomāc?" Bet apzinieties, ka Es jūs tikai mīlu, svētīju un dodu jums savus norādījumus. 

47 Dzirdiet manu līdzību: 

48 Kāda sieviete gāja pa ceļu, nesot trīs mazus zēnus, vecākajam bija astoņi gadi, vidējam septiņi, bet 

mazākajam četri. Viņa dāvāja viņiem mātes mīlestības pārpilnību, baroja un apveltīja viņus ar lielu 

maigumu. Kādu dienu vecākais dēls sacīja mātei: "Ilgu laiku tu esi strādājusi, lai mūs pabarotu un 

apģērbtu. Es esmu visaugstākais no mums, brāļiem, un esmu gatavs darīt visu, ko jūs man lūgsiet, lai 

palīdzētu jums atbalstīt manus brāļus. Tāpat arī mans nedaudz jaunākais brālis, kad izaugs, arī strādās, lai 

palīdzētu jums ar jaunākajiem, un, kad arī viņš izaugs, viņš strādās tāpat kā mēs, un tā mēs visi kopā 

paliksim uz viena ceļa." 

49 Māte viņam sacīja: "Tu vēl esi mazs, un patiesi, es tev saku, tu vēl nepazīsti pasauli. Cilvēki savā 

ļaunumā nodarīs jums ļaunumu, un tad jums būs jāatgriežas pie manis, kamēr jūs būsiet sāpju pilni. Bet, tā 

kā es tevi mīlu, es negribu, lai tu apmaldītos vai izjustu sāpes savas vainas dēļ." Zēns padevīgi un 

paklausīgi viņai atbildēja: "Es pildīšu Tavu gribu un gaidīšu, līdz pienāks īstais laiks un es varēšu doties uz 

tām vietām, kur Tu mani norādīsi." 

50 Tad šī sieviete viņam sacīja: "Patiesi, tu tagad esi iemācījies pirmo mācību stundu, un tāpēc es tevi 

uzskatu par lielāko no saviem brāļiem un māsām - ne tikai sava vecuma dēļ, bet arī tāpēc, ka esi 

paklausīgs un apdomīgs." 

51 Gadi pagāja, un zēns bija kļuvis par jaunieti. Viņa brāļi, kas arī bija izauguši, ņēma par paraugu 

sava vecākā brāļa apdomību, kura inteliģence ar katru dienu pieauga. 

52 Kādu dienu sieviete sacīja jaunietim: "Vai tu gribi klīst pa pasaules ceļiem? Es tev došu grāmatu, 

kuras saturu tu studēsi, lai tās pamācības iespiestu tavā prātā un sirdī. Patiesi es tev saku: tas tev ļaus 

pārvarēt visas briesmas neskartu, un nekādas sāpes tevi nepārsteigs."" Tad viņa viņu kopā ar brāļiem 

aizveda pie būdas, kur dzīvoja cienījams vecs vīrs, kuram viņa sacīja: "Te ir mani bērni, kurus tu ilgi 

gaidīji, jo zināji tos pirms manis. Es ceru, ka Tu viņus pieņemsi un palīdzēsi viņiem saskaņā ar savu gribu. 

53 Vecais vīrs uzlūkoja viņus ar lielu mīlestību un sacīja sievai: "Jūsu bērni ir labi, bet viņiem vēl ir 

jāsagatavojas, lai dotos pasaulē, jo viņi vēl ir vāji, un pasaule varētu viņus inficēt ar savu postu. Dodiet 

man grāmatu, ko turat rokās, lai es jums no tās varu atklāt lielas mācības. Rūpīgi pārdomājiet šīs mācības, 



U 163 

124 

tad to patiesums ļaus jums pārdzīvot visas briesmas veseliem." Vēršoties pie jauniešiem, viņš sacīja: "Tu 

mācīsies no šīs grāmatas un ar mīlestību pamācīsi savu brāli, lai viņš savukārt pamācītu jaunāko, un tad 

jūs visi apliecināsiet šo pamācību ar saviem mīlestības darbiem." 

54 Kad lielākais no brāļiem uzlūkoja veco vīru, kura seja bija tik laipna un maiga, viņš noliecās viņa 

priekšā un sacīja: "Ļaujiet man noskūpstīt jūsu rokas un pieri!" Un tad viņš atnāca pie vecā vīra, kas bija 

tik laipns un maigs. Un vecais vīrs atbildēja: "Dari to, jo tu esi manas mīlestības cienīgs, un ar to tu darīsi 

lielus darbus." Tad sieviete sacīja jaunietim: "Sagatavojies, jo drīz tu atstāsi manu gādību. Bet pat tad, kad 

tu būsi tālu, tu būsi ar mani. Es ceru, ka jūs vienmēr atcerēsieties savus brāļus un ka viņi sekos jūsu 

piemēram. Nedariet nekādus kļūdainus soļus, esiet kā tīrs un mirdzošs spogulis, kurā viņi var aplūkot paši 

sevi, lai, sekojot Jūsu piemēram, viņi tiktu pasargāti no sāpēm." 

55 Jaunietis atbildēja: "Tā kā es mīlu tevi un labo veco vīru, es darīšu visu, lai būtu labs piemērs 

saviem brāļiem. Pienāca īstais laiks, un jauneklis devās uz dažādām vietām, bet visās viņš redzēja, ka tur 

valda liels ļaunums un rūgtums un grēka nocietinātas sirdis. Uz brīdi viņš sajuta bailes, bet, atcerēdamies 

vecā vīra vārdus, atvēra grāmatu, un pirmajā lappusē atrada likumu, kam jāvalda cilvēkiem, lai, to 

ievērojot, viņi kļūtu stipri. Viņš atrada bezgalīgās mīlestības mācības, ar kuru palīdzību varēja sniegt 

dziedinošu balzāmu, kas atvieglotu sāpes slimajiem un uzmundrinātu nomāktos, - gaismu, kas atgrieztu 

redzi aklajiem, apgaismotu apjukušos, un gudrību, kas ienestu mieru savu līdzcilvēku sirdīs. 

56 Liels bija tā jaunieša prieks, kurš tuksneša vidū pacēla savu garu un sacīja vecajam vīram: "Slavēts 

esi Tu, Kungs, Tu mani esi apgaismojis ar savu pamācību, un es jūtu, ka Tu dzīvo manā sirdī un 

iedvesmojis mani darbiem, kurus Tu vēlies, lai es daru. Es esmu gatavs stāties cīņā, lai nestu Tavu 

dievišķo vēsti šīs pasaules iedzīvotājiem, lai pietuvotos tiem, kuri jūt skumjas savās sirdīs, tiem, kuri slāpst 

pēc Taviem norādījumiem." 

57 Šis jaunais vīrs saprata, ka šīs cilvēku masas, kuras ne tikai sāpēja viņu sirdis, bet arī ieskauj 

milzīga tumsa, alka pēc taisnīguma un žēlsirdības. 

58 Mīlestības pilns, viņš vērsās pie šiem ļaudīm un sacīja tiem: "No tālienes es nāku pie jums, 

pildīdams veca vīra misiju, lai nestu jums balzāmu jūsu ciešanām un padziļinātu jūsu zināšanas. 

Uzklausiet vēsti, ko es jums nesu, atveriet savas sirds durvis un pieņemiet patiesību sevī, jo es jūs mīlu, kā 

mīlu veco vīru, kas mani pie jums sūtīja, un es nododu jums viņa mīļo palīdzību." 

59 Tad šie trūkumcietēji izstiepa rokas, un, sajutuši šo mīlestības dāvanu, no viņu acīm izsprāga 

nožēlas asaras, un sūtņa vārdi bija kā kristāldzidrs ūdens, kas remdēja viņu slāpes. Viņi jutās mierā un 

pateicās vecajam vīram, kurš bija sūtījis viņiem to jaunieti, kurš ar savu piemēru mācīja viņiem ceļu uz 

pestīšanu. 

60 Un jaunietis sacīja viņiem: "Glabājiet savā sirdī to, ko esat saņēmuši, un neļaujiet, lai laiks vai 

pasaules ļaunums jums to atņem, jo tad jūsu izpirkums kļūtu divreiz smagāks." 

61 Priecīgie ļaudis viņam jautāja, no kurienes viņš ir nācis un kā viņš sevi sauc, uz ko jauneklis 

atbildēja: "Es jums to nedrīkstu teikt. Jums vajadzētu zināt tikai to, ka es esmu vēstnesis. Ticiet tam, ko 

esat saņēmuši. Jo, ja tev būs ticība, tad arī tava raupjība pazudīs." 

62 Kad ļaudis jutās veseli un spēcīgi, viņi dziedāja mīlestības himnu, ko nekad iepriekš nebija 

dzirdējuši, un jaunieša vadībā viņi ziedoja vecajam vīram savu ticību, savu uzticību, savu mīlestību. 

63 Kad jauneklis atgriezās pie vecā vīra, lai ziņotu par savas misijas izpildi, viņš redzēja, ka tas, kurš 

viņu bija sūtījis nest mīlestības vēsti savam tuvākajam, piespieda viņu pie sirds un, vēršoties pie sievietes, 

kas viņu bija atvedusi pie viņa, sacīja: "Šis ir Dēls, kas spēja izpildīt misiju, ko Es Viņam devu, lai Viņa 

piemērs kalpotu par paraugu Viņa brāļiem un māsām, lai viņi, kad pienāks īstais laiks, varētu pasludināt 

manu patiesību cilvēku sirdīm." 

64 Mīļotie ļaudis, Es atkal esmu jums devis Savu Mīlestības Doktrīnu, lai jūs to skaidri saprastu un lai 

tā būtu gaisma, kas jūs vada jūsu dzīves ceļā, lai, pildot savu uzdevumu, jūs varētu tuvoties savam Tēvam, 

kurš, pilns mīlestības, dos jums savu atalgojumu un parādīs jums kā Mozum apsolītās zemes gaišās 

valstības. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 164 
1 Šajā laikā Es esmu jūs daudz pārbaudījis, lai jūs iegūtu gaismu un spēku, kas nepieciešams 

dvēselei, lai sasniegtu savu pilnību. Nav pārbaudījuma, kam nav risinājuma, un nav sāpju, kas dvēselē 

neatstātu gaismas staru. Tieši tā jūs varat atskaitīties par savu uzticību un pareizi novērtēt savas vājās 

puses. Jo jums ir jāsniedz ticības apliecinājums un manas mācības liecība - ne tikai ar saviem vārdiem, bet 

arī ar darbiem, kas būs piemērs jūsu līdzcilvēkiem. 

2 Es jūs mācu, lai, saņemot mācību, jūs spētu to pielietot un neaizmirstu. Es strādāju ar jums jūsu 

dzīves ceļā, lai tad, kad pienāks laiks, kad jums vairs nebūs mana vārda caur balss nesējiem, jūs varētu 

turpināt sarunāties ar mani no gara uz garu. Lai kur jūs dotos, es jūs pavadīšu, un jūsu vārdos būs mans 

vārds, jūsu domās - mana iedvesma, un jūsu garā - mans gars. Jūs esat Mani jaunie mācekļi, un Es jūs 

neatstāšu, tāpat kā neatstāšu tos, kas Man sekoja Otrajā Laikā. Arī viņi tika pārbaudīti, un visgrūtākajā 

pārbaudījuma brīdī es viņus vēroju un spriedu par viņu ticību. 

3 Atcerieties šādu Bībeles fragmentu: Skolotājs savu mācekļu pavadībā ar laivu peldēja pa mierīgu 

ezeru. Jēzus runāja, un tie Viņu klausījās. Kad mācība bija beigusies, Skolotājs aizvēra acis un atpūtās. 

Mācekļi pārrunāja manu vārdu un palīdzēja cits citam to saprast. - Līdz tam brīdim viss ap šo mācekļu 

grupu bija mierā. Tad parādījās lielas vētras pazīmes, vētra plosījās, un nemierīgā jūrā radās nemiers, viļņi 

pacēlās augstu, un laiva kļuva par viļņu rotaļu objektu. Mācekļi baidījās par savu dzīvību, deva viens 

otram norādījumus, vāca buras, kamēr daži lūdza. Viņi neuzdrošinājās modināt Jēzu, bet, briesmām 

pieaugot, viņi skaļi sauca Viņu. Bet viņš bija aizmidzis, un tie netika sadzirdēti. Tad viņi sauca Viņu otro 

un trešo reizi, sacīdami: "Mācītāj, pamosties, redzi, mēs grimstam." Jēzus atvēra acis un sacīja viņiem: 

"Jūs, mazticīgie, kas neticat man!" Un, izstiepis roku, Viņš pavēlēja ūdens plūdiem norimt. Atkal valdīja 

miers, un jūra palika mierīga. Mācekļi, kaunēdamies par savu ticības trūkumu un pārsteigti par brīnumu, 

kas notika viņu acu priekšā, apsolīja nekad vairs nešaubīties, un pēc šī pārbaudījuma viņu ticība kļuva 

lielāka. 

4 Šobrīd arī jūs kuģojat šādā jūrā. Jūs cīnāties ar noviržu, grēka un egoisma vētru. Laiva ir mans 

darbs, šis Skolotājs ir tas, kuru jūs klausāties, un mācekļi esat jūs, kas tagad esat kopā ar mani. Arī viļņi, 

kas šodien plosās jūsu laivā, ir mežonīgi, un, pieaugot vētrai, jūs domājat, ka es esmu aizmidzis. Tad, kad 

jūs mani saucat no visas sirds, jūs esat pelnījuši, lai es jums atkārtoju šo pašu vārdu un saku, ka jūs neesat 

izmantojuši manu mācību. 

5 Brauksim tālāk laivā. Lūk, jau tuvojas brīdis, kad Es izstiepšu Savu roku pār ūdeņiem un sacīšu 

tiem: "Nomierinieties un klusējiet!" Šodien Es jūs gatavoju, jo drīz jūs Mani vairs nedzirdēsiet un Es jūs 

atstāsim stiprus. Es vēl neesmu jums devis Savu pēdējo pamācību, bet, kad pienāks šī stunda, nebaidieties 

no pārbaudījumiem, nekrītiet izmisumā briesmu priekšā, atcerieties Manu pamācību un rūpīgi to 

pārdomājiet; ar tās palīdzību jūs būsiet stipri un spējīgi veikt savu uzdevumu. 

6 Tagad Skolotājs jums jautā: kur ir jūsu mirušie un kāpēc jūs raudat par to būtņu pazušanu, kuras 

jūs mīlat? Patiesi es jums saku: manās acīs neviens nav miris, jo visiem esmu devis mūžīgo dzīvību. Viņi 

visi ir dzīvi; tie, kurus jūs uzskatījāt par pazudušiem, ir kopā ar Mani. Kur jūs domājat, ka redzat nāvi, tur 

ir dzīvība; kur jūs redzat beigas, tur ir sākums. Tur, kur jūs domājat, ka viss ir noslēpums un neizprotams 

noslēpums, ir gaisma, skaidra kā mūžīgs rītausmas rīts. Tur, kur jūs uzskatāt, ka nav nekā, ir viss, un tur, 

kur jūs uztverat tikai klusumu, ir koncerts. 

7 Jūsu dvēsele vēl nav pilnībā pamodusies augšupejošai evolūcijai, bet pārbaudījumi, kuriem Es jūs 

pakļausim daudzās formās šajā laikā, konfrontēs jūs ar realitāti, un šo pasauli, kuru jūs pašlaik tik ļoti 

mīlat, kuru jūs tik ļoti apbrīnojat, jo tā ir sagādājusi prieku jūsu fiziskajai čaumalai, jūs tad uzskatīsiet par 

nabadzīgu, jo esat pacēlušies un sasnieguši augstāku, garīgāku dzīves līmeni; un tas turpināsies, līdz jūs 

sasniegsiet dzīves pilnību. 

8 Svētīgi tie, kas no pasaules izmanto tikai to, kas nepieciešams viņu dvēseles un ķermeņa attīstībai, 

jo tad jums nebūs grūti nošķirties no šīs pasaules. Jūs nejutīsiet, ka jūsu dvēsele cieš, kad tai jāatstāj sava 

miesas apvalks. 

9 Es vēlos, lai jūs spētu ar patiesu atdevi atdalīties no ķermeņa, kas uz laiku ir jūsu čaulas, jūsu 

apģērbs, un lai jūs spētu to pašu darīt ar visu, ko esat ieguvuši pasaulē, kurā tagad dzīvojat. Ziniet, ka 
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dvēselei nav ne attāluma, ne prombūtnes, ne nāves, un saprotiet, ka, aizejot no šīs pasaules, jūs ieejat 

labākā dzīvē, kurā turpināsiet mīlēt to pašu Tēvu, kurā jūs vadīs tie paši likumi un tieksieties pēc tā paša 

augšupejas ideāla; ka no turienes jūs labāk iepazīsiet dzīvi, labāk pildīsiet savu misiju un spēsiet atšķirt 

bezdibeni no virsotnes. 

10 Cik ļoti cilvēks baidās nāves, cik nomākts viņš ir, kad pienāk nāves stunda. Dvēsele baidās no 

bezgalības, šīs augstākās un nezināmās sfēras. Un kāpēc jūs baidāties? - Jo jūs neesat sagatavojušies. Es 

jums esmu devis garīgas pamācības, jūs zināt savu likteni jau no paša sākuma. Dievišķais likums un 

cilvēciskais likums vienmēr ir bijuši savstarpējā harmonijā un ir mācījuši jums dzīvot (pareizi), lai jūs 

varētu apzināti un apbruņoti tuvoties šai stundai. 

11 Ikreiz, kad jūs esat bijuši tuvu tam, ka aizmirsīsiet manu mācību, jums ir parādījies mans vēstnesis 

- vai tas būtu pravietis, vai es pats -, lai atgrieztu jums gaismu. Tāpēc es tagad esmu nācis pie jums 

klusumā, bez izrādīšanās, vieniem pilns noslēpuma, citiem - spožs piemērs, tiem, kas mani nesaprata, - 

mulsinošs, bet tiem, kas skaidri sajuta manu klātbūtni, - majestātisks. 

12 Lūdzieties, cilvēki, lai mana Gara miers, kas apvienots ar šo lūgšanu, būtu jūtams visā pasaulē un 

izplatītos pa to. Kad jūs visi būsiet garīgajās mājās, jūs sapratīsiet, ka jūsu lūgšanas nav bijušas veltīgas. 

Tur jūs pieredzēsiet, cik tuvas ir visas garīgās būtnes un cik viegli ir sazināties no gara ar garu. To, ko 

zinātne nav spējusi nodot, jūs sapratīsiet, balstoties uz Manu mācību, kas sevī ietver visu un ar kuras 

palīdzību Es jums šobrīd sniedzu šīs mācības ar cilvēka intelekta spējas palīdzību. 

13 Šajā žēlastības rītā Kristus spožums atklājas, lai saņemtu jūs kā visas pasaules aizvietotāju. 

14 Savā iekšienē pulcējieties un klausieties manu vārdu. Es esmu nācis pie jums garā, jo jūs neesat 

nākuši pie manis. Bet patiesi Es jums saku: cilvēkam ir jāsasniedz pilnīga garīgā attīstība, lai viņš varētu 

garīgi pacelties un sasniegt Mani. - Visos laikos cilvēks ir izrādījis pretestību Maniem baušļiem, izliekoties 

par savas miesas neelastību, kas kavē viņa gara attīstību. Bet Es esmu jūs laipni mācījis, lai jūs īstenotu 

Manu pamācību praksē, lai jūs saprastu, ka nav neiespējami to ievērot. 

15 Apzinieties, ka esat nonākuši strupceļā, kamēr pasaulei esat vajadzīgi; ka ir jāstrādā pie sevis un 

jāapvienojas, lai rastu spēku savos darbos. Jums jāsaprot, ka šis Vārds jums dod ne tikai zemes taisnību, 

bet arī garīgu pārliecību. Tajā ir ietverta Tēva žēlastība. 

16 Ar savu dedzību pilnveidot sevi un sējot mīlestību un žēlsirdību savā dzīves ceļā, jūs sasniegsiet 

garīgo pestīšanu. 

17 Centieties sasniegt garīgumu, būdami labas gribas cilvēki ar stingru raksturu, jo šis darbs ir 

augstāks par visu cilvēcisko zinātni, par visu, kas cilvēkam pieder un ko viņš var zināt šajā pasaulē. 

Materializācija, kurā cilvēce ir iekritusi, neļauj tai ieraudzīt brīnišķīgo garīguma dzīvi. Šobrīd es jūs 

netiesāju, es tikai vēlos, lai jūs mani saprastu, pārdomājot manu vārdu. 

18 Pasaule mani nedzird, jo šo ķermeņu balsij, ar kuras starpniecību es izpaužos, ir tikai neliels 

diapazons. Tādēļ sirdsapziņas balss, kas ir Mana gudrība, uzrunā cilvēkus un pārsteidz daudzus, kuri 

savtīguma valdzinājuma dēļ citādi ir kurli šīs balss aicinājumiem, pievēršot uzmanību tikai glaimojošiem 

un zemes prestižam un apreibinot sevi ar savu sociālo stāvokli un varu. 

19 Kad šie cilvēki uzzinās, ka Es esmu runājis ar jums un atklājis jums, ka, lai nāktu pie Manis, jums 

jāīsteno mīlestība un žēlsirdība, viņi pamodīsies no dziļā garīgā miega, sagatavosies un pazemīgi nāks 

Man kalpot. Ar šiem piemēriem es uzrunāšu cilvēci, satricināšu tās pamatprincipus. Valodas un rases 

sajauksies, jo cilvēki atklās brālības noslēpumu, ko nebija atraduši savās grāmatās un pergamentos. 

20 Es jūs visus mīlu, jums visiem Es dodu Savu vadošo Vārdu, lai tas jūs vadītu pa patieso ceļu un 

beidzot pārliecinātu, ka jūs praktizējat Manu perfekto likumu. 

21 Šodien tu dzīvo vairāk pasaulei nekā man. Jums ir jādod savam ķermenim tas, kas nepieciešams tā 

uzturēšanai, un savai dvēselei tas, kas nepieciešams tās glābšanai. 

22 Visi cenšas paplašināt savu cilvēcisko darbību, katrs prāts rada dažādas idejas, bet ne visi cilvēku 

darbi kalpo, lai sasniegtu augstāku attīstību, jo tam jābūt saskaņā ar mīlestības likumu. 

23 Cilvēks ar savu zinātni pārkāpj dabas likumus un vada spēkus, kurus Es esmu radījis jūsu labā, uz 

iznīcības ceļa. Tāpēc jūsu dzīvē ir daudz satricinājumu. Jo jūs izvēršat slepkavnieciskus karus, un miera 

vēstneši jūt, ka ir cietuši neveiksmi, un neatrod ticību. 
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24 Bet es gatavoju jaunus vēstnešus, kas nesīs manu mieru ikvienai sirdij, kurai tas ir vajadzīgs, un tā 

esat jūs. Ļaujiet cilvēcei dalīties šajā mierā ar savām lūgšanām. Radiet mieru starp saviem līdzcilvēkiem 

arī ar darbiem, tad jūs iekarosiet vienu sirdi pēc otras, un pienāks diena, kad pasaule ieies miera valstībā - 

ne tajā miera valstībā, kuru rada cilvēki, kas balstās uz viņu varu un draudiem, bet tajā, kura pamatā ir 

garīgais miers, miers, kuru jūs panāksiet, mīlot cits citu. 

25 Pēc 1950. gada sāksies garīguma laiks. Es parādīšu sevi caur ikvienu, kas sevi apveltīs, un tā jūs 

sajutīsiet, ka mans gars nekad nepazūd no jums. 

26 Mans Vārds tiks iespiests jūsu garā, un jūs redzēsiet, kā tas piepildīsies. Ikreiz, kad jūs to 

atcerēsieties, jūs sajutīsiet mierinājumu savā sirdī un pārliecību un gaismu savā garā. 

27 Mans likums nevar būt smags krusts uz jūsu pleciem, gluži otrādi, tas ir atspirdzinājums un prieks 

garam. 

28 Nebaidieties no saviem neticīgajiem līdzcilvēkiem, jo jūs kalpojat Man šādā veidā. Arī viņiem ir 

noteikts laiks, kad viņiem jānāk manā klātbūtnē, un, kad tas notiks, viņi ies un kalpos man. Bet vispirms 

jums ir jākalpo man, lai jūs būtu manas mācības piemērs. Laiku, ko tu pavadīsi šeit, kalpodams man, es tev 

atdošu mūžīgajā dzīvē. 

29 Caur jums Es vēlos dāvāt savu mīlestību cilvēcei. Redzi, kamēr tava tauta ir drošībā, citas grimst 

postā. Pavērsiet acis un domas uz austrumiem, un jūs tur atklāsiet badu, sāpes un izmisumu. Tāpēc lai jūsu 

lūgšana ir pilna līdzjūtības un mīlestības pret saviem līdzcilvēkiem, jo tad jūsu gara mīlestība, kurai nav 

attālumu, sasniegs jūsu līdzcilvēkus un ietērps tos jūsu mīlošajā žēlastībā. 

30 Cik daudzi sapņo par nāvi, cerot, ka šis mirklis viņus aizvedīs pie manis, lai viņi varētu mani 

mūžīgi pielūgt debesīs, nezinot, ka šis ceļš ir bezgalīgi tālu, nekā viņi ticēja. Lai uzkāptu kaut par vienu 

pakāpienu augstāk pa debesu kāpnēm, kas jūs aizvedīs pie manis, ir jādzīvo cilvēka dzīve pareizā veidā. 

Pie tā, ka daudzi nesaprot manas mācības būtību, ir vainojama nezināšana. 

31 Viņi baidās sevi apgānīt pasaulē, jo uzskata, ka, to darot, viņi uz visiem laikiem zaudēs debesis. 

Taču viņi kļūdās, jo neviens nezaudēs debesis. Mūžība ir Dieva dota iespēja, ko jūsu Radītājs jums 

piedāvā, lai jūs visi varētu nākt pie Viņa. 

32 Vēl viena kļūda ir vēlme saglabāt sevi šķīstu, bet ne no mīlestības pret Tēvu, ne tādēļ, lai būtu 

tīkams Tam, kas viņu radījis, bet tikai no egoistiskas vēlmes izpildīt nosacījumus, lai iegūtu sev stāvokli, 

ērtu vietu - un tas arī nākotnē mūžīgajā dzīvē, saskaņā ar priekšstatu, ko cilvēki par to ir radījuši. 

33 Daži jūtas aizkustināti darīt labus darbus, jo baidās, ka nāve viņus pārsteigs un tad viņiem nebūs 

nekādu nopelnu, ko piedāvāt savam Kungam. Citi norobežojas no ļaunuma, bet tikai tāpēc, ka baidās mirt 

grēkā un pēc šīs dzīves pārciest mūžīgas mokas ellē. 

34 Cik deformēts un nepilnīgs ir šis Dievs tādā formā, kādā daudzi Viņu iedomājas! Cik netaisnīgi, 

briesmīgi un nežēlīgi! Ja jūs apvienotu visus grēkus un noziegumus, ko cilvēki ir izdarījuši, to nevarētu 

salīdzināt ar to riebumu, kas būtu mūžīgais sods ellē, uz kuru - pēc viņu domām - Dievs nosoda bērnus, 

kuri grēko. Vai es jums neesmu paskaidrojis, ka Dieva augstākā īpašība ir mīlestība? Vai tad jūs 

nedomājat, ka mūžīgās mokas būtu absolūta noliegums dievišķajai mūžīgās mīlestības īpašībai? 

35 Kristus kļuva par cilvēku, lai pasaules priekšā atklātu dievišķo mīlestību. Bet cilvēkiem ir 

cietsirdīgi un zinoši prāti, un viņi drīz aizmirst mācību, ko ir saņēmuši, un nepareizi to interpretē. Es 

zināju, ka cilvēki pakāpeniski sajauks taisnīgumu un mīlestību ar atriebību un sodu. Tāpēc Es jums 

pasludināju laiku, kad garīgi atgriezīšos pasaulē, lai izskaidrotu cilvēkiem mācības, kuras viņi nav 

sapratuši. 

36 Šis ir apsolītais laiks, kurā jūs dzīvojat, un Es esmu jums devis Savus norādījumus, lai Mans 

taisnīgums un Dievišķā gudrība atklātos kā pilnīga mācība par jūsu Dieva augsto mīlestību. Vai jūs 

domājat, ka Es esmu nācis tādēļ, ka baidos, ka cilvēki galu galā iznīcinās sava Kunga darbus vai pat pašu 

dzīvību? Nē, Es nāku tikai no mīlestības pret Saviem bērniem, kurus vēlos redzēt pilnus gaismas un miera. 

37 Vai nav pareizi un pareizi, ka arī jūs nākat pie manis tikai no mīlestības? Ne no mīlestības pret 

sevi, bet no mīlestības pret Tēvu un saviem līdzcilvēkiem. Vai jūs domājat, ka to, kurš izvairās no grēka 

tikai bailēs no elles mokām, iedvesmo dievišķa mīlestība, vai arī to, kurš dara labus darbus, domājot tikai 

par atlīdzību, ko viņš par to var saņemt, proti, vietu mūžībā? Kas tā domā, tas mani nepazīst un nenāk pie 

manis no mīlestības. Viņš rīkojas tikai no mīlestības pret sevi. 
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38 Ir pienākusi stunda, kad uz visiem laikiem nokritīs tumšais nezināšanas apsējs, kas tik ilgi 

aizsedzis cilvēku acis, lai viņi varētu ieraudzīt dzīvi tās pilnībā. Ja daži vēlas, lai cilvēki turpinātu ticēt 

elles sodam, lai šī ticība kalpotu viņiem kā vadonis, kas virzītu viņu soļus uz zemes, tad es jums saku, ka 

patiesībai ir lielāks spēks pār dvēseli nekā maldiem. 

39 Klausieties manu vārdu ar iekšēju sapratni, ak, mācekļi, un rūpīgi pārdomājiet to. 

40 Cilvēce, ja visu to, ko esat izlietojuši asiņainu karu izraisīšanai, jūs būtu iztērējuši humānu darbu 

veikšanai, jūsu eksistence būtu pilna ar Tēva svētībām. Taču cilvēks ir izmantojis uzkrāto bagātību, lai 

sētu iznīcību, sāpes un nāvi. Tā nevar būt īstā dzīve, kādu vajadzētu dzīvot tiem, kas ir Dieva brāļi, māsas 

un bērni. Šāds dzīvesveids nav saskaņā ar likumu, ko Es ierakstīju jūsu sirdsapziņā. 

41 Lai jūs saprastu, ka maldos, kuros dzīvojat, izvirdīs vulkāni, no zemes izlies uguns, lai iznīcinātu 

nezāles. Vēji tiks palaisti vaļā, zeme satricināsies, un ūdens plūdi izpostīs veselas zemes un tautas. 

42 Šādā veidā dabas valstības paudīs savu neapmierinātību ar cilvēku. Viņi ir pārrāvušies ar viņu, jo 

cilvēks ir iznīcinājis vienu draudzības un brālības saiti pēc otras, kas viņu saistīja ar dabu, kura viņu 

ieskauj. 

43 Skolotājs dod jums šīs atklāsmes, jo Es redzu, ka zinātnieki, no vienas puses, dara visu iespējamo, 

lai izlauztu dabas noslēpumus un atklātu jaunus elementus un spēkus, lai iznīcinātu un nogalinātu, bet, no 

otras puses, neņem vērā patieso zinātni, kas māca saglabāt, mīlēt un celt. Šī laika cilvēki neapzinās, ka viņi 

ir atstājuši novārtā savu patieso misiju, pametuši savu uzdevumu. 

44 Uz zemes dzīvo miljoniem slimu cilvēku, miljoniem bērnu ir atstāti pasaulē un dezorientēti. 

Neskaitāmiem veciem cilvēkiem trūkst mierinājuma, kas palīdzētu viņiem paciest savu likteni. Ir 

neaizsargātas atraitnes un sievietes, kas nepazīst īstu māju siltumu. Jūs esat apgānījuši visdārgāko cilvēka 

dzīvē, zaimojot laulību, kas ir dievišķas izcelsmes institūcija. Jūs esat noniecinājuši cilvēka dzīvību, kas ir 

jāsvētī. Jūs izpostāt manu bērnu mājas, kurām jābūt neaizskaramām, jo tās ir svētnīcas un tempļi, kur Mani 

pielūdz, lai cik pazemīgas tās būtu. Tomēr cilvēki apgalvo, ka viņiem ir reliģija, un tad es varētu viņiem 

jautāt: Kas ir šī reliģija, kas māca jums darīt tādus darbus, kādus jūs esat darījuši? 

45 Lielajā dienā Tēvs runās ar visiem cilvēkiem, un Viņa balss nozīmēs spriedumu. 

46 Šī katastrofa ir rezultāts materializācijai, kurā cilvēce ir iekritusi. Tā kā jūs esat atstājuši garu 

pēdējā vietā, priekšroku dodot miesas kaislībām un savām idejām par nāvi, ir tikai likumsakarīgi, ka 

beidzot esat nonākuši pie rezultāta, kādu redzat šodien. Tā kā miesa ir savtīga, kādus citus augļus jūs 

varētu sagaidīt no tās, ja ne karus un pilnīgu morālu deģenerāciju? 

47 Tikai garīguma doktrīna spēs panākt, ka cilvēks sadzirdēs sirdsapziņas balsi un gars spēs 

atbrīvoties no grēka. 

48 Jaunais karš, kas sāksies, netiks izcīnīts materiālos nolūkos, bet tā būs cīņa starp garu un "miesu", 

un tad, kad gars būs uzvarējis, tas pasludinās mīlestības valdīšanu starp cilvēkiem kā miera atjaunošanas 

zīmi pasaulē. Vai jūs nedomājat, ka uz patiesa miera pamatiem jūs varat uzbūvēt pasauli, kurā valda garīgs 

un materiāls progress? 

49 Tas ir garīgi pacilājošs darbs, kas gaida nākamās paaudzes. Kad cilvēks veltīs savu dzīvi šim 

cēlajam un augstajam uzdevumam, viņš sajutīs, ka ir atradis harmoniju ar savu Kungu, ar savu Radītāju, 

kurš joprojām veido. 

50 Ja, klausoties šīs mācības, jūs sāksiet atjaunot savu vārdu, domu un darbu mazo pasauli, jūs 

tādējādi veicināsiet cilvēces atjaunošanos. 

51 Visums ir liela gudrības grāmata, kuru Es esmu atvēris cilvēka acu priekšā, lai viņš iepazītu un 

mācītos ievērot likumus, kas pārvalda radību. Studējot šo grāmatu, viņš iegūs gudrību, viņš savā dzīvē uz 

zemes tieksies pēc labklājības, labklājības un progresa, un, ja viņš šīs zināšanas papildinās ar 

visdažādākajām garīgajām zināšanām, viņš gūs absolūtu uzvaru šajā eksistencē, kas ir dziļš un liels 

pārbaudījums, jo viņš patiesību padarīs par savu un kļūs nemirstīgs. 

52 Visumu pārvalda dievišķie likumi - gudrība, spēks un mīlestība. No tām izriet visas pārējās, kas ir 

visa esošā radīšanas pamatā. 

53 "Visums": Ja cilvēks studē jūs ar tīru sirdi un ar prātu, kas pilns ilgas uzzināt vairāk par Manu 

Patiesību, un viņu galvenokārt iedvesmo gars, nevis savtīgas vai augstprātīgas jūtas, viņš saņems no jums 

lieliskas mācības, kādas līdz šim nav saņēmis. Tevī viņš varēs atrast manas valstības tēlu. 
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54 Mani mīļotie bērni, jūsu prātos ieplūst mana gaisma, lai jūs varētu studēt manus vārdus kā burtus 

manas gudrības grāmatā. Cilvēka domāšanas spējas ir bezgalīgs lauks garīgai kontemplācijai. Pārdomājiet 

manus vārdus. 

55 Daudzi mani ir uzklausījuši, bet pagaidām ne visi man sekos ar tādu pašu mīlestību. Arī toreiz es 

saaicināju lielu ļaužu pulku, bet no tiem man sekoja tikai divpadsmit vīri. Arī no viņiem tikai trīs bija 

patiesi tuvi Skolotājam, un tikai Jānis bija vienīgais, kurš saņēma lielo noslēpumu atklāsmi, jo viņš ar 

savas lielās mīlestības spēku atvēra dievišķās gudrības dārgumu. Mīlestība atver gudrības vārtus, jo tajā ir 

pazemība un lēnprātība. Mīlestība ir patiesā miera mājvieta gara mūžībā. Tam, kurš to praktizē, nav nekas 

jālūdz, jo gudrība nāk pie viņa. Viņš saprot nepilnīgos, grēciniekus, nevienu nenosoda, visus attaisno. Viņš 

saprot ne tikai vājos, bet arī spēcīgos. Mīlestība radīja visu, caur to tika radīts cilvēks, un tā būs spēks, kas 

virzīs visus uz priekšu un savedīs tos vienotībā. Mīlestība ir jūsu eksistences iemesls. 

56 Cik daudz noslēpumu cilvēkam joprojām ir. Viņu ieskauj neredzamas un netveramas būtnes, 

kurām viņam jau vajadzētu būt redzamām un taustāmām. 

57 Cilvēku eksistencē pulsē skaistuma un atklāsmju pilna dzīve, bet tie savā aklumā vēl nespēj to 

saskatīt. 

58 Neaizmirstiet manas mācības, jo tās palīdzēs jums kļūt par patiesības apustuļiem. Patiess manas 

mācības apustulis ir tas, kurš dara visu to, ko Dievs viņam mācīja caur Jēzu. Es jums apliecinu, ja es 

katram no jums, kas esat mani tik ilgi klausījušies, jautātu: "Ko jūs pašlaik darāt, ko Es jums esmu 

pavēlējis darīt vai ko jūs vēlaties? Vai tu dari to, ko Dievs tev pavēl, vai to, ko tu pats esi pavēlējis?" Jūs 

nezinātu, kā man atbildēt. 

59 Šī tauta tika izraudzīta, lai piepildītu manu apsolījumu šajā laikā, lai jūs būtu liecinieki mana vārda 

sākumam un beigām. Pat otrajā laikmetā nebija nepieciešams, lai mana pasludināšana izplatītos pa visu 

pasauli, lai tā uzzinātu par manu atnākšanu. Ar to pietika, lai pamodinātu tautu un tā dotos liecināt un 

izplatīt saņemto sēklu. Man jums jānorāda, ka cilvēki, kurus Es mācīju ar Savu mācību, nedrīkstēja 

uzskatīt sevi par absolūtiem tik liela mantojuma īpašniekiem, nedz arī par vienīgajiem, kam uzticēta garīgā 

misija šajā Darbā. Mana vēsts visos laikos bija adresēta visiem cilvēkiem, bet notika tā, ka cilvēki, kas 

saņēma atklāsmi, vismazāk varēja no tās gūt labumu, jo viņi nespēja novērtēt dāvanas un žēlastības, ar 

kurām Kungs viņus bija apveltījis. 

60 Atcerieties, kā Otrajā Laikā sēkla, ko Kristus sēja Jūdejā, uzplauka tikai ārpus tās. 

61 Es negribu jums teikt, ka visiem šiem notikumiem ir jāatkārtojas jūsu vidū, jo es vēlos, lai mana 

mācība spīdētu šīs tautas vidū un apgaismotu viņu ceļu. Bet, ja jūs nenodarbojaties ar jums uzticētās 

svētīgās misijas pildīšanu, ja jūs nepievēršaties kā patiesi Dievišķā Skolotāja mācekļi, tad vismaz sasauciet 

ļaudis, izskaidrojiet viņiem to, ko Es runāju tiem, kas Mani klausījās, nododiet viņiem Manus rīkojumus, 

apgaismojiet viņu ceļu, lai viņi varētu paklausīt Maniem likumiem un norādījumiem. 

62 Neaizmirstiet, ka mans Vārds ir dzīvību uzturošs un ka cilvēce pati sevi pazudina, jo tai tā trūkst. 

Mans Vārds ir taka, kas norāda ceļu uz pestīšanu. Atcerieties, ka ir daudzi, kas ir apmaldījušies un 

nomaldījušies. Dodieties pie viņiem un glābiet tos. 

63 Pievērsiet uzmanību tiem, kas nāk klausīties manu vārdu. Redziet, kā viņi raud no laimes, nožēlo 

savus pagātnes pārkāpumus un apņemas laboties. Redziet, kā tiem, kas nāca pie manis mīlestības izsalkuši, 

bija miers sirdīs, kad viņi atgriezās savās mājās. Kad jūs viņus ievedāt Manā Klātbūtnē, sabiedrība viņus 

nicināja, un jūs bijāt liecinieki tam, ka Es viņus padarīju par balss nesējiem, vadītājiem un praviešiem, lai 

viņi turpinātu izplatīt Manu Darbu. Mans Vārds ne tikai stiprināja viņu garu, bet bija arī veselība viņu 

miesai. 

64 Jūs esat tauta, ar kuru Es esmu runājis un mācījis gadsimtiem ilgi. Es runāju par jūsu dvēseli, kuru 

Es bieži esmu apgaismojis ar Savas Patiesības gaismu, kurai Es bieži esmu palīdzējis tās izpirkšanas ceļā 

un piešķīris jaunu ķermeņa apvalku. 

65 Es esmu jums novēlēja mīlestības un gudrības grāmatu, lai jūs tās lappusēs atrastu gaismu, kas 

jums rāda ceļu, kas ved pie Dieva. Ja jūs vēlaties atrast Manās šī laika atklāsmēs taustāmu pierādījumu to 

patiesumam, jūs to varat atrast ciešā saistībā, kas pastāv starp šo Vārdu un to, ko Es jums devu pagātnē, 

kad Es jums teicu: "Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība, un neviens nenāk pie Tēva, ja nepilda Manu 

Bauslību". 
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Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 165 
1 Atpūtieties uz brīdi, mīļie cilvēki, atstājiet savu nogurumu man. Mana gādīgā mīlestība ir 

aicinājusi jūs nākt pie Skolotāja. Es tikai lūdzu, lai jūs attīrītu savus prātus no aizspriedumiem, lai jūsu 

sirdis varētu uztvert mana vārda būtību un jūsu gars sajustu manu klātbūtni. Tā kā jums trūkst 

sagatavošanās un garīgās sagatavotības, jūs neesat sapratuši daudzas no mācībām, ko Es jums esmu devis. 

Uz nenoteikti ilgu laiku jūs nāksiet kā iesācēji, lai gan jums jau vajadzētu būt mācekļiem, ja jūs būtu 

sapratuši manu Vārdu un piemērojuši manu mācību. 

2 Izpratne: Ja jūs vēlaties kontrolēt savas kaislības un noraidīt pievilkšanu, ko pasaule jums rada, jūs 

manā Vārdā varat atrast gaismu un spēku, lai to izdarītu. 

3 Tie, kas ar to apmierinās un centīsies nomierināt savu sirdsapziņu, tikai klausoties mani, drīz vien 

atkal iegrimst letarģijā un ir briesmās ļauties kārdinājumam. Tāpēc mans vārds iedrošina un paceļ tos, kas 

krīt ceļā. 

4 Kā zvaigzne toreiz vēstīja par Mesijas atnākšanu, tā šoreiz Elijas Gars ar savu gaismu vēstīja par 

manu atnākšanu. Mana gādīgā mīlestība sagatavoja šo zemeslodes vietu, lai jūs varētu saņemt Trešās Ēras 

atklāsmi. Šodien pasaule vēl nepazīst šīs mācības, bet īstajā laikā labā vēsts sasniegs visu cilvēci. 

Pateicoties intuīcijas dāvanai, tā izjūt šī laikmeta garīgo nozīmi. Daudzi spēj atpazīt šī laika lielajos 

notikumos iepriekšējo laiku pravietojumu apstiprinājumu un piepildījumu. 

5 Cilvēki, apzinieties, cik daudz žēlastības jums ir dāvāts, un tomēr starp šiem klausītāju pūļiem 

joprojām ir tādi, kas apšauba manu izpausmi un piedēvē manu vārdu balss nesējiem. Ko tie varētu jums 

dot, jo viņi ir tikpat nezinoši kā jūs, un jūs esat redzējuši, ka tie nāk no jūsu pašu rindām? Daži no viņiem 

garīguma trūkuma dēļ atkal ir miesa un miesa, tādi paši grēcinieki kā jūs. Bet, kad mana gaisma viņus 

apgaismo, kad mans stars viņus iedvesmo, viņi tiek pārveidoti ar manas mīlestības un mana spēka 

brīnumu. 

6 Jūs joprojām esat kā pilsēta, kas guļ, kuras iedzīvotāji nododas atpūtai un nedzird, ja kāds nopūšas, 

ja kādam vajadzīga palīdzība, aizsardzība, balzāms vai maize. Šobrīd jūs joprojām aizmirstat cilvēkus un 

domājat tikai par sevi. Bet, ja jūs aizmirstat cilvēkus, kurus varat redzēt un kuru bēdas varat tieši pieredzēt, 

cik gan daudz vairāk esat aizmirsuši tos, kas ir garā un kas velk sev līdzi skumju rūgtuma ķēdi! 

Apzinieties, ka jūsu uzdevums ir sargāt, lūgt un aizlūgt par visiem jūsu brāļiem un māsām, klātesošiem un 

prombūtnē esošiem, tālumā un tuvumā esošiem, redzamiem un neredzamiem. 

7 Šajā laikā Es jūs vedu cauri tīģelim, lai tad, kad būsiet izgājuši cauri, jūs varētu kļūt par pasaules 

garšvielu, par gaismu, kas izgaismo tumšos ceļus. 

8 Mana majestātiskā balss aicina cilvēci, lai pamodinātu to no letarģijas, lai jūs visi kļūtu par daļu no 

manas mīļotās tautas. 

9 Es uzticu jums atslēgu, kas atver durvis, aiz kurām slēpjas daudzas atklāsmes, kuras vēlaties 

uzzināt. Izmantojiet šo atslēgu un iemācieties atvērt durvis uz valstību, lai jūs varētu iepazīt visu, ko līdz 

šim esat uzskatījuši par neizprotamu noslēpumu. 

10 Jūs vēl nespējat aptvert daudzas atklāsmes, kurām ir lemts kļūt par daļu no jūsu zināšanu kopuma 

un kuras cilvēki ir uzskatījuši par piederīgām vienīgi Dievam. Tiklīdz kāds izsaka vēlmi tos interpretēt vai 

izprast, viņš uzreiz tiek nosaukts par zaimojošu vai uzskatīts par augstprātīgu. 

11 Ko būtu teikuši agrāko laiku cilvēki, ja viņiem būtu teikuši, ka kādu dienu cilvēcei būs zināms 

viss, ko jūs zināt - gan zinātnes, gan garīgo atklāsmju ziņā? Ikviens, kurš būtu paziņojis par šādiem 

notikumiem, tiktu nosaukts par zaimojošu vai tiktu uzskatīts par traku. 

12 Šajā laikā notiks arī tas, ka tad, kad tiks paziņots par dialogu starp gariem, miera nodibināšanu visā 

zemeslodes virsū un zināšanām par aizsaulē esošo, materiālistiskā pasaule nostāsies pret to un ar visu savu 

varenību noliegs šādu mērķu sasniegšanas iespēju un bargi nosodīs tos, kas uzdrošināsies paziņot par 

šādiem notikumiem. 

13 Ja cilvēce būtu pētījusi un iedziļinājusies agrāko laiku praviešu teiktajos vārdos un 

pasludinājumos, tā tajos būtu atradusi daudz no tā, ko jūs pašlaik redzat piepildāmies - no tā, ko cilvēce 

piedzīvo šobrīd. 

14 Jūsu priekšstats par garīgo jums ir ticis pareģots, tāpat kā viss, ko jūsu zinātne ir atklājusi. 
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15 Šodien es varu jums apliecināt, ka nākotnē komunikācija ar domu palīdzību sasniegs lielu attīstību, 

un, pateicoties šim saziņas veidam, izzudīs daudzas barjeras, kas šodien vēl šķir cilvēkus un pasaules. Kad 

jūs iemācīsieties mentāli sazināties ar savu Tēvu, kad jūs sasniegsiet saikni starp gariem, kādas grūtības 

jums varētu rasties, lai sazinātos ar saviem brāļiem un māsām, redzamiem vai neredzamiem, esošiem vai 

neesošiem, tuviem vai tāliem? 

16 Manā mācībā jūs pašlaik apgūstat šo garīgās komunikācijas veidu, kā Es jums to esmu mācījis. Lai 

jūs to varētu praktizēt ikdienā, Es esmu jums ieteicis būt mierīgiem, aizvērt lūpas un ļaut savam garam 

runāt. 

17 Es gribu, lai jūs būtu mani labie un pazemīgie mācekļi, tādi, kas nepretendē uz amatiem vai godu 

sabiedrībā, bet lai jūsu ideāls būtu tikai sasniegt pilnību ar tikumu un sekot maniem norādījumiem, lai jūsu 

dzīve kļūtu par paraugu. Kāda jēga jums varētu būt no goda vietām, tituliem vai vārdiem, ja jums nav 

nopelnu, lai tos likumīgi iegūtu? 

18 Nedariet neko un neturiet neko nepareizu. Es iedibinu hierarhiju jūsu vidū, jums pašiem to nezinot, 

jo tikai Es zinu, kad jūs esat spēruši stingru soli uz attīstības ceļa. Vienmēr jūtieties mazi, pat ja būtībā jau 

esat meistari. 

19 Liela ir mana mīlestība uz jums, un šī mīlestība, ko jūs jau esat sajutuši savās sirdīs, vēlas jūs 

atmodināt, lai jūs varētu celties un pildīt Tēva misiju. 

20 Caur vienkāršiem cilvēkiem Es jums dodu Savu Vārdu, kas kā smalks kalts nogludina un veido 

jūsu garu. 

21 Es gribu, lai jūs saglabātu sirsnības ideālu, ko mans Likums vienmēr ir iedvesmojis cilvēkos, lai 

tas palīdzētu jums neatlaidīgi turpināt cīņu, līdz jūs esat iedibinājuši brālību un garīgumu pasaulē. 

22 Katrs no jums saprot mani atbilstoši tam, cik garīgi nobriedis viņš ir. Tāpēc Es atklāju Sevi 

dažādos veidos, lai visi varētu saņemt Manu gaismu un saprast Manu mācību. 

23 Nestāviet uz vietas savā garīgajā attīstības ceļā. Apzinieties, ka, jums progresējot, Es atklāju Sevi 

arvien vairāk un vairāk un ka ar katru attīstības soli jūs saņemat Mani ar lielāku godību. 

24 Pat tad, ja tie, kas nodod Manu Vārdu, tiek sakauti kaujā, Es darīšu Sevi zināmu Savai tautai. 

Patiesi Es jums saku: Es negribu, lai jums trūktu šīs pamācības. Atcerieties: Kamēr jūs Mani klausījāties, 

jums pieplūda spēks, lai jūsu ticība palīdzētu jums pārvarēt šķēršļus, kas rodas jūsu dzīves ceļā. Es gribu 

jūs sagatavot, lai jūs varētu atstāt kā manas parādīšanās lieciniekus un lai jūs kalpotu par piemēru saviem 

līdzcilvēkiem, kad ar saviem darbiem liecinātu par mācību, ko esat saņēmuši. 

25 Mācieties un rīkojieties, pamāciet un sajūtiet to, ko jūs darāt un sakāt, apstipriniet manu mācību ar 

saviem darbiem. Es nevēlos, lai manu mācekļu vidū būtu liekuļi. Padomājiet, kas notiktu ar cilvēci un ar 

jums pašiem, ja šo darbu, kas tika radīts ar tik lielu mīlestību un pacietību, sagrautu morāles, tikumības un 

patiesīguma trūkums jūsu dzīvē. 

26 Redziet, kā cilvēcei ir pagājuši attīrīšanās laikmeti, bet tajā joprojām nav atjaunošanās. Ņemiet 

vērā, ka ir cilvēki un tautas, kas ir centušies panākt ilgstošu mieru, taču tas nav iestājies, bet asiņainais 

vilnis turpina izplatīties. Iemesls ir tas, ka cilvēku vidū nav mīlestības un sirsnības. Viņi nav sapratuši, kā 

satikties ar tuvāko mīlestībā, un tādēļ Es esmu atnesis Savu mieru un Savu Vārdu, kas aicina cilvēku 

prātus uz vienotību un savstarpēju mīlestību. 

27 Jūs, kas mani dzirdat šajās neierastākajās tikšanās vietās, - apvienojieties, mīliet viens otru kā 

"strādnieki" vienā un tajā pašā "zemkopības zemē", jums ir viens mērķis, un šis mērķis ir cilvēces 

pestīšana. 

28 Meklējiet mana darba būtību un atturieties no liekām diskusijām. Sāciet attīrīt sevi no traipiem, tad 

jūs neaizskalosiet to, kas ir tīrs un skaidrs. Šādā veidā jūs iedvesmosiet savus līdzcilvēkus labot savas 

nepilnības. 

29 Mīliet sevi tā, kā Jēzus jums mācīja. Atbrīvojieties no egoisma, atstājiet savu personību. 

30 Jūs nedrīkstat aiziet no šīs pasaules, pirms neesat paveikuši savu miera un mīlestības darbu. Tā būs 

jūsu liecība par mani un pareizais veids, kā kompensēt parādu, kas jums ir pret mani. 

31 Es jums to stāstu caur vienkāršiem cilvēkiem, caur "pēdējiem", caur tiem, kurus cilvēki savā 

dzīves ceļā bija aizmirsuši, kuri sadzirdēja Skolotāja aicinājumu un cīnījās, lai Viņam sekotu. Bet šī pēdas, 
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ko Es jums atstāju ar Savu Vārdu, ir tādas pašas kā tās, ko Es jums atstāju otrajā laikmetā, un tādas pašas 

kā tās, ko Es jums atstāju pirmajā laikmetā caur Mozu. 

32 Meklējiet mani ārpus materiālās šķietamības, meklējiet mani garīgajā, pat ja jūs varat atrast mani 

simbolizētu visā, kas radīts. Lai jūsu gara acis skatās uz manu klātbūtni. 

33 Materiālisms neļauj cilvēkiem saskatīt ceļu, pa kuru viņi iet. Grēks, fanātisms, iedomība veido 

biezu plīvuru, kas neļauj viņiem redzēt savu Tēvu. Ja tas tā nebūtu, viņi domātu par šīs dzīves īslaicīgumu 

un garīgās dzīves vērtību. Viņi ieraudzīs to pilnības pasauli, kas ir aiz nāves. 

34 Ja cilvēki būtu pazemīgi garā un sirdī, tad miers būtu ar viņiem, jo miers ir balstīts pazemībā, nevis 

viltus ilūzijās par diženumu un tukšā godībā. Taču cilvēki ir sadalīti šķirās, un, kamēr vieniem ir visas 

ērtības, citi iet postā. Tāpēc nav miera. Bet visas šīs pašlepnuma zīmes tiks noņemtas ar manu taisnīgumu, 

un tad cilvēki atzīs viens otru par brāļiem un māsām, par viena Tēva bērniem. 

35 Jūsu Kunga gādīgā mīlestība jums ir uzticējusi zelta kviešus, lai jūs ar savu darbu uz zemes tos 

vairotu. Tā ir sēkla darbam, ko Es jau sen sāku cilvēka garā un kas dos viņam patiesu mieru. 

36 Svētīgi jūs, kas esat dzirdējuši manu vārdu šajā laikā, jo tajā jūs atradīsiet drošu ceļu. Bet jums 

vajadzētu ne tikai dzirdēt, bet arī saprast, pareizi interpretēt, lai, mācot to saviem līdzcilvēkiem, jūs 

nesāktu viņu sirdīs sēt apjukumu. 

37 Jūsu garam ir jāgaida, līdz tā miesa tiks attīrīta un atjaunota, lai tas varētu turpināt pildīt savu 

misiju. Tad jūs garīgi un fiziski būsiet viena būtne, paklausīgs un paklausīgs instruments, caur kuru 

izpaudīsies Tēva piešķirtās garīgās dāvanas. Nerīkojieties kā tie, kas, nesapratuši un neizpraduši Manu 

mācību par garīgumu, nesagatavojušies un nenobrieduši, dodas ceļā un sauc sevi par "strādniekiem", 

nesaprotot, ka sēkla, ko viņi sēj, patiesībā nav Mana. 

38 Atcerieties, ka tiem divpadsmit otrās ēras mācekļiem pagāja zināms laiks, līdz viņi beidzot saprata 

sava Skolotāja mācību. Viņi saņēma daudzas mācības un tika pakļauti daudziem pārbaudījumiem. Es 

viņus nemitīgi izjautāju, un katru viņu vājumu vai nepilnību skāra un izlaboja mans vārds, lai viņos 

ielauztos šķīstība un patiesība; un tomēr viņiem bija vajadzīgs sagatavošanās laiks, lai mana mācība kļūtu 

zināma. 

39 Ko Man nebūs jādara ar jums, mani mācekļi, kas dzīvojat daudz materiālistiskākā laikā, nekā tas 

bija? 

40 Tagad saproti, kāpēc Es tik ilgi esmu tevi mācījis un kāpēc Es nemitīgi tevi pārbaudīju. 

41 Lai gan Es tikai Andrejam, Sīmanim un Jānim, kad viņi pirmo reizi Mani ieraudzīja, teicu: 

"Sekojiet Man!", un viņi Man sekoja, Man šajā laikā bija daudz jārunā ar jums, lai jūsu sirdīs beidzot 

varētu ielauzties ticība. 

42 Es gribu, lai jūs šajos apustuļos atrastu piemēru, kas jūs iedrošinās jūsu ikdienas darbā, un jūs 

sapratīsiet, ka tad, kad viņi izgāja un sludināja Manu Vārdu, viņu sirdīs jau bija ienācis miers un mīlestība, 

un tajās vairs nebija nešķīstības. 

43 Nebija neviena, kas būtu sējis sēklu, kura nebija mana, vai kas būtu izdarījis darbību, ar kuru viņa 

biedri būtu varējuši tikt maldināti. Tas notika tādēļ, ka viņi, tāpat kā augļi, gaidīja, līdz tie nogatavojās uz 

dzīvības koka, lai pēc tam tīri piedāvātu sevi to siržu iekārei, kas alka pēc patiesības atziņas. 

44 No otras puses, šodien jūs sākat apgalvot, ka esat meistari, lai gan neesat spējuši apgūt pat pirmo 

mācību stundu. Jūs gribat glābt savus līdzcilvēkus, kamēr jums pašiem vēl draud kritiens; un jūs runājat 

par šķīstību, par sirsnību, par garīgumu, kaut gan neesat atmetuši pat savus netikumus. 

45 Tas ir iemesls, kāpēc daudzi no jums ir atgriezušies pie manis raudādami un sūdzēdamies, ka esat 

saukti par viltvāržiem, jo neesat spējuši izdziedināt slimu cilvēku, neesat pārliecinājuši neticīgo vai arī esat 

pieķerti pie Manam Darbam nepiedienīgām darbībām. Tā rezultātā daži nododas Manas Doktrīnas 

studijām un savas dzīves uzlabošanai, lai atkal neciestu neveiksmi, bet citi turpina negodīgi sēt apjukumu, 

bet vēl citi, zaudējumu nomākti, pamet ceļu un noliedz Mana Darba patiesību. 

46 Es gribēju jūs vest soli pa solim, pamācot jūsu garu lappusi pēc lappuses Manā mīlestības mācībā, 

jo nav garāka ceļa kā gara (nepieciešamā) attīstība. - Patiesi, es jums saku, ka jūs nevarat atrast neko 

svētāku uz zemes, kā kādu no saviem tuvākajiem. 

47 Šī mana mācība sniedz jums zināšanas par to, kas jums ir un kam vajadzētu būt garam, 

sirdsapziņai, sajūtām un ticībai. Ikreiz, kad kāds no jums iepazīstas ar šīm mācībām, viņš jūt, ka no viņa 
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sirds plūst cieņa un dziļa mīlestība pret saviem līdzcilvēkiem, jo katrā no viņiem viņš var atpazīt kaut ko 

no Dieva klātbūtnes, katrā no saviem tuvākajiem viņš atpazīst Visaugstākā bērnu, un katra cilvēka iekšienē 

viņš saskata Tā Kunga templi. 

48 Kas apzinās visas šīs zināšanas un uzskata tās par drošām - vai viņš uzdrošinātos apgānīt šo templi 

un vai viņš spētu apvainot šo līdzcilvēku? 

49 Tā ir mācība, ko es vēlos, lai jūs saprastu, jo, kad tas notiks, jūs būsiet tikai viens solis no tā, lai 

paklausītu visaugstākajam bauslim, kas jums saka: "Mīliet cits citu." 

50 Kā jūs varat saukt sevi par spirituālistiem, ja nezināt, kas ir gars un ko tas nozīmē un ko tas ir vērts 

Dievam? 

51 Pārdomājiet visu, ko Es jums esmu teicis, lai jūsu miesas apvalks varētu saplūst ar jūsu garu vienā 

gribā un ļautu tam izpausties un pildīt savu misiju. Tad jūs pieredzēsiet, ka katra no jūsu garīgajām 

dāvanām ir gaisma un spēks, kam paklanīsies visstingrākie kakli un visstingrākās sirdis. Un, saņemot 

patiesa garīguma pierādījumus, viņi ar aizkustinājumu izsauksies: "Šie patiešām rīkojas saskaņā ar Jēzus 

mācību, šie patiešām sludina patiesību!" 

52 Uztveriet šo stundu kā savu sadraudzību ar Tēvu. Runājiet ar mani garīgi, es jūs dzirdu, tauta! 

Nolieciet kopā ar mani visas ciešanas, ko saņemat no pasaules. Nomazgājiet savas dvēseles traipus ar 

savām asarām. Jūs redzēsiet, kā raudāšana un lūgšana padara jūsu sirds nastu vieglāku un vieglāku. Tad Es 

izliešu pār jums Savu žēlastību, caur kuru Es jums dāvāšu spēka sajūtu. 

53 Ja jūs sevi saucat par trinitāristiem, jo esat rūpīgi studējuši manu mācību un apliecināt to ar saviem 

darbiem, tad jums nevar trūkt gaismas, spēka un miera. 

54 Es esmu ielicis jūsos dievišķo zīmogu, kas padara jūs par manas Dievišķības grāmatā saglabātās 

gudrības mantiniekiem, un, kam ir šī gaisma, tas nevar krist. 

55 Tagad ar jums runā visu laiku Tēvs. Tas ir tas pats, kas caur Mozu jums atklāja Bauslību, kas lika 

jums sadzirdēt "Vārda" balsi Kristū un kas tagad sūtīja jums Eliju Garā, lai sagatavotu cilvēkus, jo šajā 

laikā viņiem ir jāmācās uzturēt iekšēju saikni ar Svēto Garu, kas ir Es pats. Tas, kurš nonāk vienotībā ar 

Mani, atklās, ka Es esmu Pats Tēvs un tajā pašā laikā Tas, kuru jūs saucat par Dēlu: tas ir Dievišķības 

Mīlestības Vārds. Dieva Trīsvienība nenozīmē gara, bet gan atribūtu vai spēku daudzveidību. 

56 Likums, mīlestība, gudrība - tie ir trīs atklāsmes veidi, kuros Es esmu parādījis Sevi cilvēkam, lai 

viņam būtu stingra pārliecība par savu attīstības ceļu un pilnīgas zināšanas par savu Radītāju. Šie trīs 

atklāsmes posmi atšķiras viens no otra, taču tiem visiem ir viena un tā pati izcelsme, un to kopums ir 

absolūta pilnība. 

57 Dažādos gadījumos Es jums jau esmu teicis: kāpēc jūs tik ļoti vēlaties atpazīt trīs Dievišķās 

Būtnes, ja jūs varat atrast tikai vienu? Vienota balss ir runājusi uz jums visos laikos, vienots Dievišķais 

Gars ir atklājies jums. Šī unikālā, mūžīgā balss, kas jums dažādos izteiksmes veidos ir pasludinājusi manu 

likumu, ir tā, kuru arī jūs nesat iespiestu savā sirdsapziņā un kuras būtību jums vajadzētu saglabāt savās 

sirdīs. Bet tā vietā, lai mīlētu Mani garā un patiesībā, kā Mana Mācība jums ir mācījusi, jūs mīlat Mani 

materiālistiskās kulta formās un priekšstatos, jo citādi jūs nevarat saprast savu Radītāju. 

58 Kad Es iegravēju Savu Bauslību uz akmens, kurš gan būtu apšaubījis, ka šīs plāksnes ir svētas, jo 

tajās ir dievišķie baušļi? Taču Es atvilku šīs akmens plāksnes no cilvēka acīm un atstāju viņam tikai 

zināšanas par Manu Bauslību. 

59 Kristus piedzima, dzīvoja un mira nabadzībā, šķīstībā un pilnībā, un jūs būtu vēlējušies, lai Viņš 

mūžīgi paliktu uz zemes. Tāpēc jums ir bijusi vēlme iemūžināt viņu cilvēku rokām darinātos attēlos. Bet 

jums jāsaprot, ka Viņa cilvēciskais izskats pazuda, lai cilvēka garam atstātu tikai Viņa vārda un darbu 

tīrāko būtību, kas bija pilnīga Dievišķās mīlestības izpausme. Tā kā šodien Es esmu atklājis Sevi Garā un 

darījis Sevi zināmu caur saprašanas orgāniem, kurus esmu sagatavojis, ko jūs varat materializēt no Manas 

trešās atklāsmes? Vai jūs cerat dievināt priekšmetus, vietas vai personas? Nē, jums no šī Mana garīgā 

parādīšanās laika jāsaglabā tikai bezgalīgā gaisma, ko Es esmu izlējis pār jums, mūžīgās gudrības gaisma. 

Ja jūs meklētu mīlestību un gudrību Pirmās Ēras likumos, jūs tos atrastu; ja jūs meklētu likumus un 

gudrību Jēzus mīlestībā, jūs tos atrastu; un ja jūs meklētu likumus un mīlestību gudrībā, ko Mans Gars ir 

izlējis uz visām radībām šajā Trešajā Ērā, jūs varētu atklāt to būtību. Apzinieties, ka visi dievišķie tikumi 

un spēki veido vienu būtību, un šī būtība ir Dievs. 
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60 Izprotiet mācību, ko Es jums esmu devis. Tas atklāj mīlestību, kas man ir pret cilvēci. 

61 Ar savu mācību es veidoju jūsu sirdis, izmantojot vienkāršus cilvēkus. Spirituālisma mācekļi 

saglabās Manu mācību visā tās tīrībā, jo tā būs tā, kas nostiprinās mieru un brālību starp cilvēkiem. 

62 Reliģiskie simboli izzudīs, jo cilvēks vairs nedrīkst mani ierobežot, lai viņa darbs būtu Tēva 

cienīgs. 

63 Klausoties mani bez acīmredzamām materiālām reprezentācijas formām, jūs esat sevī izveidojuši 

jaunu raksturu. Jūsu prāts ir atmodies un jūsu morāle ir nostiprinājusies. 

64 Es vēlos, lai nākotnē būtu pārliecināti vīrieši un sievietes - mācekļi, kas sludina ar savu piemēru, 

nevis liekuļi, jo jūsu kritiens morāles un patiesīguma trūkuma, miera un dvēseles spēka trūkuma dēļ būtu 

ļoti sāpīgs. 

65 Redziet, kā cilvēce, gadsimtu gaitā izgājusi cauri attīrošajam tīģelim un izpirkšanas 

pārbaudījumiem ar uguni, joprojām nespēj nostiprināt savu mieru. Asiņainā taka kļūst arvien garāka, jo 

cilvēki ir aizmirsuši manu vārdu. Nav sirsnības, uzticības, izpalīdzības un mīlestības. 

66 Taču šeit Es esmu ar Savu jauno vienotības un miera vēsti, ar Savu vienkāršo Vārdu, kas pēc ilgas 

cīņas paveiks brīnumu, vienojot cilvēku prātus un sirdis. Vai joprojām ir tādi, kas jautā, kāpēc es esmu 

atnācis? 

67 Arī šajā laikā daudzi tika aicināti, bet tikai nedaudzi izredzēti, bet pie manis nav neviena 

priviliģētā. Jo cilvēks ir tas, kurš dara sevi cienīgu savam Kungam un nopelna tiesības uz Viņa žēlastību. 

68 Es visiem esmu devis Savus norādījumus tādā pašā veidā, Es visus esmu mācījis iet pa šo ceļu un 

dzīvot šajā asaru ielejā. Saprotiet mani pareizi: ne tikai jums ir jādzīvo saskaņā ar šo likumu, bet visai 

pasaulei. Bet tie būs mani mācekļi, kas būs izkaisīti pa visu pasauli un kas to ieviesīs ar savu morāli un 

piemēru. 

69 Pildiet savu uzdevumu jau tagad un neļaujiet garam paiet laikam, kamēr tas to neizmanto, jo tad 

var pienākt nožēlas brīdis. 

70 Tas ir iemesls, kādēļ es izmantoju pazemīgos, tos, kas bija apmaldījušies uz dzīves ceļiem, kas 

dzirdēja sava Kunga glābjošo balsi un labprāt devās Viņam sekot. Tie esat jūs, "pēdējie", jo jūs kalpojat 

Man Trešajā Laikā. 

71 Es jums sūtu Savu mieru, bet patiesi Es jums saku: kamēr vien būs cilvēki, kuriem ir visas dzīvei 

nepieciešamās lietas, un aizmirsīs tos, kas mirst badā, tikmēr uz zemes nebūs miera. 

72 Miers neslēpjas ne cilvēku godībā, ne bagātībā. Tās pamatā ir laba griba, savstarpēja mīlestība, 

kalpošana un cieņa. Ak, ja vien pasaule saprastu šīs mācības! Naids izzustu un cilvēka sirdī uzplauktu 

mīlestība. 

73 Tikai mana mīlestība un mans taisnīgums šodien var pasargāt tos, kas alkst un slāpst pēc tā. Es 

vienīgais savā pilnīgajā taisnīgumā varu uzņemt to, kurš ir izdarījis noziegumu pret savu eksistenci. 

74 Ja viņi zinātu, ka dvēseles pamešana ir briesmīgāka par vientulību šajā pasaulē, viņi pacietīgi un 

drosmīgi izturētu līdz pēdējai savas eksistences dienai uz zemes. 

75 Es jums esmu devis savu tēvišķo mīlestību šajā Vārdā. Lieciniet manu patiesību ar saviem 

darbiem. 

76 Mīliet cits citu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 166 
1 Tā ir līksmības diena Manai tautai, miera diena tiem, kas ir nākuši uzklausīt Manu Vārdu. Kad es 

šo mantojumu atdevu pirmajiem, es viņiem teicu, lai rūpējas par to, jo tas ir kā mazs stādiņš, kas vēlāk 

kļūs par kuplu lapu un varenu koku. Šodien lieli ļaužu pūļi nāk uzklausīt Manu Vārdu, liecinot par Mana 

paziņojuma piepildīšanos. 

2 Koks atnesa zarus, un tie tika atdalīti, lai tos stādītu citā zemē. Bet patiesi Es jums saku: vieni ir 

iestādīti pēc Manas gribas, bet citi pēc cilvēku gribas. 

3 Es jau sen jums teicu, ka koku pazīst pēc tā augļiem, un ar laiku, kad šie "koki" sāks nest augļus, 

jūs uzzināsiet, kādus augļus katrs nes, vai tie ir labi vai ne. Bija stādiņi, kas sākumā bija sulu un 

dzīvesprieka pilni, kas solīja labus augļus un labvēlīgu ēnu nogurušajam klejotājam, jo tas, kas tos kopa, 

bija mīlestības un izpalīdzības pilns un kļuva par maldīgā glābiņu. Viņš atbildēja uz cilvēku jautājumiem 

ar gaismas piepildītiem vārdiem, deva gaismu aklajiem un mierinājumu slimajiem. Ar viņa lūpām un 

darbiem notika zīmes un brīnumi; patiesības tika saņemtas caur iedvesmu. Tas notika tāpēc, ka Tēvs, 

redzot šo strādnieku dedzību un dedzību, pārpildīja viņus ar mīlestību un gudrību. Kad ļaudis ieraudzīja 

mācekļa dievbijību, pārliecinājušies par viņa labdarību un sirsnību, tie sekoja Viņam gariem ceļiem, tie 

sekoja Viņam līdz pat kalna virsotnei. Viņi Viņam akli paklausīja un ticēja. Bet, redzēdams, ka pūlis 

viņam seko, ka ļaudis klausa viņa balsij kā likumam, viņš savā sirdī sajuta iedomību un megalomāniju, un, 

aizmirstot To, kas viņam deva visu un bez kura viņš neko nebūtu varējis izdarīt, viņš zaudēja pazemību un 

sāka lielīties ar saviem nopelniem un varu pār citiem. Viņš jutās pilnīgs manas mācības praktizēšanā un 

skaļi pasludināja sevi par īstu mācekli un pat meistaru. 

4 Es jums saku: kas lepojas ar savām garīgajām dāvanām un nesēj pazemībā, tā raža būs veltīga. 

5 Es varētu jautāt daudziem no tiem, kas skaļi sludina, ka dara mīlestības darbus: "Kur ir jūsu 

sekotāji? Kur ir tie, kas jums sekoja? Kas notika ar visiem tiem, kas saņēma garīgās dāvanas, lai izplatītu 

šīs sēklas?" Un viņiem būtu jāatbild, ka viņi palika vieni, jo tie, kas tos atrada, atkal apmaldījās, tie, kas 

izveseļojās, atkal saslima, un tie, kas sāka redzēt gaismu, atkal iegrima savā tumsā. Bet Skolotājs jums 

jautā: "Kāpēc tas notika ar tiem, kurus es mācīju?" - Tāpēc, ka viņi izmantoja saņemto mācību pēc savas 

saprašanas un ieskatiem, jo viņi pāragri ķērās pie darba, tas ir, pirms bija pareizi sapratuši Skolotāja 

mācību. 

6 Tie, kas gaidīja īsto laiku, lai ķertos pie darba, mācītos, vērotu un lūgtos, ir tie, kas paliek 

nelokāmi, jo viņu saknes ir dziļi un zari izturējuši vētras. Viņi devās ceļā laikā, kad viņu sirdis vairs 

nevarēja kļūt par tukšuma upuri. Bet šī ir miera un piedošanas diena, kad Es vēlos, lai jūs visi pārdomātu 

manus vārdus, lai, atgriežoties pie sava koka un pie saviem laukiem, jūs varētu labot visu, ko esat darījuši 

nepilnīgi. Vēl ir laiks iztaisnot koku un saglabāt sēklas. Taču jums ir jāpalielina centieni. 

7 Atgriezieties savā zemē, un, ja jūs redzēsiet, ka jūs pametuši un aizmirsuši tie, kas jums akli sekoja 

un kurus jūs nevarējāt noturēt, sargājiet koka saknes, nogrieziet visus bojātos augļus, apgrieziet sausos 

zarus, aplaistiet to, un jūs no jauna redzēsiet, kā klaidoņi nāk ar vēlmi pēc tā ēnas un augļiem. 

8 Svētīgi tie, kas no sava kritiena atmostas, svētīgi tie, kas ceļas uz gaismu. Tad jūs redzēsiet, kā viņi 

pasludinās manu atkalatnākšanu, ko cilvēki ir gaidījuši gadsimtu pēc gadsimta un kas liks daudziem 

mirušajiem drebēt pat viņu kapos. 

9 Patiesi, es jums saku, ka dievišķo apsolījumu atgriezties pie jums kā Garu Mierinātāju nav izdzēsis 

neviens - ne laiks, ne grēks, ne laikmets, ne laikmets, kas ir pagājis pāri cilvēkiem. Arī pierādījumi par 

manu atgriešanos netiks izdzēsti, un galu galā cilvēki nolieksies manai patiesībai. 

10 Kad jūs dzirdat manu Vārdu, jūs ļaujat savai dzīvei iziet cauri sirdsapziņas gaismā, un, kad mans 

mācību vārds ir beidzies, jūs jūtaties atbrīvoti no parādiem, bēdām un nožēlas. Pat ja jūs saņemat Manu 

Vārdu ar neizglītotiem intelekta orgāniem, jūsu būtne dreb, jo jūs jūtat tajā acs, kas uz jums raugās, ausu, 

kas uztver pat jūsu vieglāko nopūtas, un jutīgumu, kas spēj nolasīt pat jūsu visslēptākās domas. 

11 Pirmajā dienā, kad Es šādā veidā uzrunāju cilvēci, Es atklāju jaunu garīgo laikmetu. Sirdis, kas bija 

klāt Manā Dievišķajā manifestācijā, jutās pārņemtas bailēs, bijībā, brīnumā un svētlaimē. Tāpēc šī nelielā 

manu pirmo mācekļu grupa ir augusi un vairojusies, līdz tā ir kļuvusi par lielām kopienām, kas tagad ir 

klāt, lai klausītos manu mācību. 
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12 Starp šiem ļaudīm ir arī tādi, kas, klausoties mani gadu pēc gada, pieraduši pie šīs manifestācijas 

un vairs nav tik aizkustināti kā tad, kad klausījās mani pirmajās mācībās. Tomēr lielākā daļa turpina 

klausīties manu vārdu ar patiesu entuziasmu, un viņu sirdis pukst straujāk, kad viņi ir šeit, lai uzklausītu 

manu gudro un mīlestības pilno mācību. 

13 Es gribēju garīgi veidot sirdis, kas saņem šo Vārdu, lai katru no viņiem padarītu par enerģisku 

darba veicēju, kas apzinās savu misiju un ir uzticīgs manam Darbam. Bet, kamēr vieni turpināja mani 

uzticīgi klausīties, mācoties un pilnveidojot sevi, lai būtu cienīgi piedāvāt saviem līdzcilvēkiem studiju un 

pārdomu, pacietības, pūļu un neatlaidības rezultātā nobriedušos augļus, citi meklēja glaimojumus, vēloties 

sēt, pirms pienācis īstais laiks. Viņi pārcēlās pirms norādītā laika un mācīja to mazumiņu, ko bija 

iemācījušies. 

14 Tādēļ daži ir mistificējuši saņemtās mācības un zināšanu trūkuma dēļ mainījuši manas mācības pēc 

savas patikas, radot grūtības panākumiem tiem, kuri sludināja manas mācības tikai tad, kad viņi spēja 

sekot manām mācībām. 

15 Es jums saku: kad pienāks stunda, labo sējēju kvieši uzvarēs neticīgo nezvērus, un konflikta stundā 

pasaule zinās, kas viņai nesa manu patiesību. 

16 Kad jūs dzirdat kādu garīguma piekritēju, kurš lepojas ar savu misiju un staigā pa pasauli un 

kliedz, ka viņš ir viens no jaunajiem Kristus mācekļiem, varat būt droši, ka viņa mute izplata melus, jo īsts 

šī Darba māceklis ir tas, kurš nelepojas, kurš klusi strādā sava Skolotāja godam un patiesi mīl visus savus 

līdzcilvēkus. Manus labos kalpus jūs pazīsiet pēc viņu pazemības. 

17 Kas beidzot notiks ar tiem, kas nepraktizē manu mācību saskaņā ar mana likuma baušļiem? - 

Viņiem būs jāattīrās un jaunajā misijā jālabo visas savas kļūdas un jānomazgā visi traipi, līdz viņiem 

izdosies pārvērst ražu, ko viņi bija kultivējuši, par kviešiem. 

18 Tām ļaužu masām, kas šobrīd klausās Manu Vārdu, Es saku: Turpiniet ar cieņu klausīties Manu 

mācību. Neļaujiet tai izplēnēt no jūsu atmiņas, pirms tam to nepārdomājot. Nemēģiniet mācīt, kad esat 

tikai vāji bērni. Jums ir jāgaida, līdz kļūsiet spēcīgi un sagatavoti mācekļi. Tad jūs redzēsiet, ka katra 

sēkla, ko jūs sējat, dīgst, aug, zied un nes augļus. Un es jums sacīšu: Es pieņemu jūsu dāvanu, augļus no 

sēklas, ko esmu jums uzticējis. 

19 Es pagaidām negribu jūs tiesāt, jo, ja es to darītu, es neatradīšu jūsos daudz nopelnu. Es nāku pie 

jums kā Tēvs, lai piedotu jums un piedāvātu jums vēl vienu laika posmu kā vērtīgu iespēju, kas jums 

jāizmanto un par ko jums būs jāatskaitās Man. 

20 Šajā žēlastības dienā es jums saku, ka esmu darījusi zināmu un taustāmu cilvēcei Marijas klātbūtni 

un mīlestību, jo viņā šajā laikā notiks "Jaunā derība". Arī Marija savā lēnprātībā un pazemībā ir jums sevi 

atklājusi. 

21 Tēvs ir izlējis Savas žēlastības dāvanas pār šo tautu, bet patiesi Es jums saku: arī jums jāatskaitās 

Man par Dievišķās Mātes klātbūtni. 

22 Jā, es aicinu jūs atskaitīties, jo vēlos, lai jūs pilnībā apzinātos, ko esmu jums devis. Bet šī 

aicinājuma atskaitīties pamatā ir Mana mīlošā žēlsirdība. 

23 Šobrīd pasaule nezina manu darbu un manu pasludinājumu, jo jūs izvairāties no šīs mācības 

pasludināšanas cilvēku priekšā. Bet jaunās paaudzes iepazīs tos un nostiprinās jūsu rindas. Patiesi Es jums 

saku: Jēzus un Marijas vārds ir vienoti pestīšanas darbā; un, tā kā cilvēki šajā laikā nezināja, kā noslēgt 

derību ar savu Kungu, tad Mātes vārds būs savienības un brālības simbols starp cilvēkiem. 

24 Elementu vardarbība būs tā balss, kas pamodinās tos cilvēkus, kuri spītīgi vēlas dzīvot tumsā, un 

nevis es viņus tiesāšu. Viņi kritīs tiesas priekšā savu darbu dēļ. 

25 Cilvēki paši sev ir radījuši savus uzdevumus, kas sākotnēji bija skaļi, bet kurus viņi ir apgānījuši ar 

savu grēku un apgānījuši ar savām zinātnēm, un daudzus no tiem iedvesmo egoisms, naids un 

augstprātība. 

26 Dzirdēt: Pirmajā laikmetā Es noslēdzu derību ar Ābrahāmu un viņa pēcnācējiem. Šo derību šīs 

tautas bērni aizmirsa. Es noslēdzu derību ar Mozu, kurš atbrīvoja Israēlu no verdzības. Taču laika gaitā 

tauta atkal aizmirsa derību. 

27 Es nācu pasaulē Otrajā Laikā, Es noslēdzu Savu derību ar cilvēci ar Asinīm, un šai mīlestības 

derībai bija pietiekami daudz spēka, lai mācītu Saviem bērniem ceļu, pa kuru visu laiku cilvēki var 
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atbrīvoties no visiem saviem grēkiem. Jo Jēzū es uzvarēju nāvi, triumfēju pār tumsu, pārvērtu sāpes 

dievišķā kaislībā un bruģēju dvēselēm ceļu uz gaismu. 

28 Šodien jūs esat dzirdējuši, ka Es gribu noslēgt ar jums jaunu derību, jo Es neatrodu jūs vienotus ne 

Manī, ne savā starpā, un Mana Griba ir, lai šajā Trešajā Laikā, Sestā Zīmoga miesās, jūs noslēgtu 

mīlestības un brālības derību Manī. 

29 Jūs visi atrodaties sestajā zīmogā, kas ir posms, nodaļa septiņu zīmogu grāmatā, kuras saturs ir 

Dieva gudrība un dvēseļu pilnība. 

30 Nāks jaunas paaudzes, kas atzīs Trešās ēras darbu, kurā jūs spērāt pirmos soļus. Viņi turpinās jūsu 

darbu, un, kad dažādas rases un tautas beidzot mīlēs viena otru kā brāļi un māsas, kad cilvēki būs 

pārvarējuši naida jūtas, tad cilvēku sirdīs nostiprināsies Svētā Gara darbs. 

31 Jau Pirmajā laikmetā Es mācīju jums veltīt septīto dienu Man. Tā kā cilvēks sešas dienas veltīja 

savu laicīgo pienākumu izpildei, bija tikai pareizi, ka viņš vismaz vienu dienu veltīja kalpošanai savam 

Kungam. Es viņam nelūdzu veltīt pirmo dienu man, bet gan pēdējo, lai tajā viņš varētu atpūsties no saviem 

darbiem un veltīt sevi garīgai kontemplācijai*, lai dotu savam garam iespēju tuvoties savam Tēvam un 

runāt ar Viņu caur lūgšanu. 
* spāņu "meditaeiön" = meditācija, apcerēšana; arī: pārdomas, iekšējā apcerēšana, garīgā apcerēšana. 

32 Atpūtas diena tika iedibināta, lai cilvēks, aizmirstot grūto zemes dzīves cīņu - kaut vai uz īsu brīdi 

- dotu savai sirdsapziņai iespēju uzrunāt viņu, atgādināt viņam par Bauslību, un viņš pārbaudītu sevi, 

nožēlotu savus pārkāpumus, un savā sirdī pieņemtu cēlus lēmumus nožēlot grēkus. Sabats bija diena, kas 

agrāk bija veltīta atpūtai, lūgšanām un Bauslības studijām. Taču cilvēki, sekojot tradīcijai, aizmirsa 

brālīgās jūtas pret līdzcilvēkiem un garīgos pienākumus, kas viņiem bija pret saviem tuvākajiem. Laiki 

gāja, cilvēce garīgi attīstījās, un Kristus nāca, lai jūs mācītu, ka arī atpūtas dienās jums ir jārīkojas 

žēlsirdīgi un jādara visi labie darbi. 

33 Jēzus gribēja jums pateikt, ka, lai gan viena diena ir veltīta pārdomām un fiziskai atpūtai, jums 

jāsaprot, ka ne diena, ne stunda nevar būt iepriekš noteikta Gara misijas izpildei. 

34 Lai gan Skolotājs jums runāja ar vislielāko skaidrību, cilvēki no tā atkāpās un katrs izvēlējās sev 

piemērotāko dienu. Tāpēc, kamēr daži turpināja ievērot sabatu kā atpūtai veltītu dienu, citi izvēlējās 

svētdienu, lai svinētu dievkalpojumus. 

35 Šodien Es atkal runāju ar jums, un manas mācības nes jums jaunas zināšanas. Jūs esat piedzīvojuši 

daudz pieredzes un attīstījuši sevi. Šodien nav svarīgi, kuru dienu jūs veltāt atpūtai no zemes darba, bet 

gan lai jūs zinātu, ka visas dienas jums jāiet pa ceļu, ko Es jums esmu iezīmējis. Saprotiet, ka jūsu lūgšanai 

nav noteikta stunda, jo ikviens dienas laiks ir piemērots lūgšanai un Manas mācības praktizēšanai jūsu 

līdzcilvēku labā. 

36 Es vēlos, lai jūsu garā vienmēr mājo gaisma, iedvesma un mīlestība, lai prāts un sirds būtu gara 

spogulis un lai tajā atspoguļotos tā tikumi, kas izpaužas krāšņās idejās, cēlajās domās un jūtās. Tad jūs 

apjautīsiet, ka starp garu un ķermeni, starp garīgo un cilvēcisko, starp gara likumiem un pienākumiem un 

pasaules likumiem un pienākumiem pastāv perfekta harmonija. Visbeidzot, jūs spēsiet saprast, ka visai 

dzīvei ar tās pārbaudījumiem un mācībām ir tikai viens mērķis - gara pilnība, caur kuru tas piedzīvos 

mieru un patiesu laimi Tā Kunga valstībā. 

37 Reizēm jūs domājat un sakāt: "Kāds labums ir no šīs eksistences, ja tā mums nedod neko labu un 

mēs no tās negūstam nekādu labumu?" Ja kāds tā domā, tas ir tāpēc, ka viņš neļauj gaismai spīdēt viņa 

prātā. Viņš uzskata, ka dzīve ir bezjēdzīga, jo viņam nav bijis iespējams piepildīt visas savas vēlmes, jo 

viņš būtu vēlējies, lai viss būtu saskaņā ar viņa priekšstatiem. Tad viņš uzskata, ka arī viņš ir bezjēdzīgs, 

un tas tikai tāpēc, ka viņš nav sapratis un izprasis mana vārda nozīmi. 

38 Cilvēka garīgā daļa joprojām ir neaktīva, tāpēc viņš ir nodzīvojis tik daudz bezjēdzīgu dzīvju. 

39 Es varētu jūs piespiest un piespiest pildīt manus baušļus, bet tad jūsu nopelni nebūtu īsti, jūsu 

progress nebūtu patiess. Es pieļauju, ka dzīve, kurā jūs paši sev radāt mācības un pārbaudījumus, paši to 

neapzinoties, sniedz jums patieso mācību, kas dažkārt ir sāpīga, atkarībā no tā, kādi ir bijuši jūsu darbi. Bet 

pārbaudījumu vidū mans Gars sūta jums gaismu, kas sasniedz jūsu garu - reizēm maigi, bet reizēm kā 

nepielūdzams tiesnesis, lai jūs pamostos un sadzirdētu sirdsapziņas balsi, kas ir mana paša balss. 
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40 Es jums jautāju: Vai vēlaties būt noderīgs un just, ka arī jūsu eksistence ir noderīga? Tad mācieties 

no maniem vārdiem - no tiem, ko Es jums devu pagātnē, un no tiem, ko dzirdat šodien, jo tie abi viens otru 

papildina. Taču nedomājiet, ka, tikai atkārtojot manus teikumus un dzīves noteikumus, jūs jau esat 

sapratuši manu mācību. Nē, tas, kurš neprot mīlēt, nespēs pasludināt dievišķos vārdus un piepildīt to, ko 

tie māca. 

41 Mīlestība ir jūsu eksistences cēlonis un iemesls, ak, cilvēki! Kā jūs varētu dzīvot bez šīs dāvanas? 

Ticiet man, ir daudzi, kas sevī nes nāvi, un citi, kas ir slimi tikai tāpēc, ka nevienu nemīl. Dziedinošais 

balzāms, kas ir izglābis daudzus, ir mīlestība, un dievišķā dāvana, kas ceļ uz patiesu dzīvi, kas atpestī un 

paceļ, arī ir mīlestība. 

42 Tādēļ Skolotājs jums, bērni, kas esat dzirdējuši šo mācību, saka: no šīs dienas sāciet mīlēt. Visi 

jūsu darbi, ko darāt attiecībā pret citiem, lai ir caurstrāvoti ar šo sajūtu, un lai tā pārtop arī vārdos un 

lūgšanās, ko veltāt man. 

43 Ziniet, ka vārdam, kurā nav mīlestības, nav ne dzīvības, ne spēka. Jūs man jautājat, kā jūs varat 

sākt mīlēt un kas jums jādara, lai atmodinātu šo sajūtu savā sirdī, un es jums saku: Tas, ar ko jums jāsāk, ir 

saprast, kā lūgt. Lūgšana jūs tuvinās Skolotājam, un Skolotājs esmu Es. 

44 Lūgšanā jūs atradīsiet mierinājumu, iedvesmu un spēku, tā sniegs jums lielisku gandarījumu par to, 

ka varat droši runāt ar Dievu bez lieciniekiem vai starpniekiem. Dievs un tavs gars ir vienoti šajā saldajā 

uzticības, garīgā dialoga un svētību mirklī. 

45 Gatavojieties, mācekļi, jo Es jums sevi atklāsim. Jūs visi nesat Man priekšā rūpes un raizes, bet Es 

jums saku: Kāpēc jūs baidāties? Vai jūs neesat sajutuši Manu žēlastības pilno skatienu uz jums? Vai Mana 

klātbūtne nepadara jūs stiprus? Nedodiet Man iemeslu atkārtot Manus Otrā Laika vārdus un teikt jums, ka 

jūs esat mazticīgi cilvēki, ka, lai gan Es esmu jums tik tuvu un jūs apgalvojat, ka Mani pazīstat, jūs neesat 

Man uzticējušies. 

46 Ikreiz, kad jūs sūtīsiet savu lūgšanu un meklēsiet Mani, Es būšu ar jums. Mans Vārds un baušļi, ko 

Es jums esmu devis, vienmēr dos jums Manu pamācību caur jūsu sirdsapziņu. Kļūsti bagāts ar spēku un 

ekipējumu. Nesiet šo Dzīvības Vārdu visur sirdīm, kurām nepieciešams mierinājums un gaisma, jo Es jūs 

esmu aicinājis sēt garīgo lauku sējējus. 

47 Tā kā jūs esat bagāti ar manām žēlastības dāvanām un tas, ko esat saņēmuši, ir neizsmeļams 

mācību dārgums, jums ar mīlestību jānodod tālāk šīs zināšanas. Ejiet pie citiem, kam tas ir nepieciešams, 

pie tiem, kuri uz zemes nebauda labvēlību, prestižu vai cieņu. Meklējiet bāreņus, atraitnes, neizārstējami 

slimos un palīdziet viņiem bez ierunām. Sniedziet viņiem to garīgo balzāmu, kas izplūst no dvēseles 

dzīlēm, pievēršot lielāku uzmanību viņu dvēselei nekā ķermenim. 

48 Es esmu izveidojis strādnieku grupu no vīriešiem un sievietēm, jo ne tikai vīrietis zina, kā 

interpretēt Manu likumu. Šī sieviete, apveltīta ar skaistām un cēlām jūtām, vienmēr ir bijusi mana 

izpirkšanas darba līdzstrādniece. Šobrīd es viņai nododu arī atbildību par manu norādījumu labu izpildi. Es 

ļauju viņiem abiem uzraudzīt šo jums uzticēto darbu. 

49 Mana tauta, es uz īsu brīdi palieku ar jums caur šo prāta orgānu*. Jūs esat lūguši, un visaugstākā 

pacēluma mirklī esat dzirdējuši savu siržu klusumā Skolotāja mīļo sveicienu, kurš jums sacījis: "Miers ar 

jums!". Jūs esat apzinājušies lūgšanas iedarbību un sapratuši, cik milzīgs spēks piemīt lūgšanai, kad jūs to 

sūtāt uz augšu - gan lai apmierinātu garīgas vajadzības, gan lai lūgtu atrisināt materiālus ārkārtas 

gadījumus. 
* Tas attiecas uz prātu, īpaši attiecībā uz balss nesēja spēju runāt. 

50 Atcerieties, ka bieži vien ir pieticis izrunāt vārdu "Tēvs", lai visa jūsu būtne satrauktos un jūsu sirdi 

pārņemtu mierinājums, ko sniedz Viņa mīlestība. Zini, ka ikreiz, kad tava sirds mani sauc ar dedzību, arī 

mans gars trīc no prieka. 

51 Kad jūs mani saucat par Tēvu, kad šis vārds izplūst no jūsu iekšienes, jūsu balss tiek sadzirdēta 

debesīs, un jūs izcīnāt kādu noslēpumu no dievišķās gudrības. 

52 Neļaujiet, lai tikai jūsu lūpas mani sauc par Tēvu, jo daudzi no jums ir pieraduši to darīt mehāniski. 

Es vēlos, lai lūgšana "Tēvs mūsu, kas esi debesīs, lai svētīts ir Tavs Vārds", šī lūgšana nāktu no tīrākās un 

dziļākās sirds un lai jūs pārdomātu katru frāzi, lai pēc tam jūs būtu iedvesmoti un pilnīgā vienotībā ar 

mani. 
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53 Es jums esmu mācījis spēcīgu, pilnvērtīgu lūgšanu, kas patiesi tuvina bērnu Tēvam. Kad jūs 

izrunājat vārdu "Tēvs" ar dedzību un godbijību, ar pacēlumu un mīlestību, ar ticību un cerību, attālumi 

izzūd, telpa izzūd, jo šajā brīdī, kad notiek dialogs starp gariem, ne Dievs ir tālu no jums, ne jūs esat tālu 

no Viņa. Tā lūdzieties, un jūs saņemsiet savā sirdī ar pilnām rokām manas mīlestības labumu. 

54 Tad jūs redzēsiet mani ar savu garīgo skatienu, kad Es jūs vedīšu, kā gans ved avis. Jūs redzēsiet 

dievišķo gaismu, kas izgaismos jūsu dzīves ceļu, un dzirdēsiet manu balsi, kas nepārtraukti atkārtojas, lai 

jūs iedrošinātu jūsu ceļā: "Esiet stipri, neapstājieties, katrs solis uz priekšu jūs tuvina jūsu Tēvam!". 

55 Šajā dienā, ak, mācekļi, Es jums vēlreiz runāju par mīlestību un lūgšanu, lai jūs iemācītos izprast 

tām piemītošo žēlastību un arī to iedarbīgumu, lai jūs varētu saņemt augsto atalgojumu, ko Mana Tēvišķā 

mīlestība jums ir apsolījusi. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 167 
1 No daudzām sirdīm uz Dievu raisās jautājums: "Kungs, vai sāpes, kas moka šo pasauli, turpināsies 

mūžīgi?" Uz to Skolotājs viņiem atbild: "Nē, mani mīļie. 

Bērni, jūsu sāpes pazudīs, tiklīdz jūs atradīsiet patiesu mīlestību." 

2 Lai gan uz zemes daudz tiek runāts par mīlestību, patiesībā jūsu vidū tās nav. Daži to izliekas, citi 

to jauc ar savtīgām jūtām, bet vēl citi - ar zemisku kaislību. Cilvēku sirdīs valda meli, maldi, cilvēki 

izliekas, ka mīl, draudzējas, labdarī. Nezāles ir izaugušas un izplatījušās visur, un tikai sāpju uguns spēs 

tās iznīcināt. 

3 Tā ir uguns, ko cilvēki iedegs savos ideju, ticību, filozofiju un zinātņu karos. Tas ir karš, kas 

tuvojas ar lieliem soļiem. Tur, šajā ugunī, ko aizdedzina viņu pašu varaskāres, kaislības un ienaids, viņi 

atradīs savu attīrīšanos. Tā viņi to ir vēlējušies, tā viņi to ir pieprasījuši. 

4 Kā cilvēki varētu mīlēt viens otru kā brāļi un māsas, ja viņi vēl nav šķīstījuši savas sirdis? Ir 

nepieciešama liela vizīte pasaulē, lai viņi no tās izietu šķīsti, jo sāpes šķīstī. 

5 Es jums arī saku: Cilvēkiem ir jātic cilvēkiem, jātic un jāuzticas vienam otram, jo jums ir jānonāk 

pie pārliecības, ka jūs visi uz zemes esat cits citam vajadzīgi. 

6 Nedomājiet, ka Man ir patīkami, ja jūs sakāt, ka ticat Man, bet Es zinu, ka jūs šaubāties par visu 

pasauli. Jo Es no jums gaidu, lai jūs mīlētu Mani ar mīlestību, ko izrādāt savam tuvākajam, un piedotu 

tiem, kas jūs sāpina; lai jūs ar mīlestību palīdzētu visnabadzīgākajiem, vismazākajiem un vājākajiem, lai 

jūs bez izšķirības mīlētu savus līdzcilvēkus un visos darbos izrādītu vislielāko pašaizliedzību un 

patiesīgumu. 

7 Mācieties no manis, jo es nekad neesmu jūs apšaubījis, ticiet savai pestīšanai un paļaujieties, ka jūs 

pacelsieties, lai sasniegtu patieso dzīvi. 

8 Pat ja cilvēku darbos ir daudz ārējas nepatiesības, nav neviena, kura iekšienē nebūtu daļiņas 

patiesības. Šī daļa ir garīgās gaismas dzirksts, ko viņš nes sevī, tā ir mana dievišķā klātbūtne, Dieva 

dzirksts, kas viņu iekšēji apgaismo. Es gribu, lai šī gaisma, kas ir Mana, spīdētu ikvienā sirdī un tās 

atspulgs atspoguļotos ikvienā jūsu darbā. 

9 Es gribu, lai jūs dzīvotu patiesībā, un tam ir nepieciešams, lai viss ļaunums mirtu. Jūs, kas 

apzināties tuvojošos stundu, - jau šodien modieties un lūdzieties, kā pravieši pasludiniet šo cīņu saviem 

līdzcilvēkiem, lai viņi varētu sagatavoties un nenāktos izmist rūgtuma brīžos gaidāmajā cīņā. 

10 Esiet pārliecināti, ka visi "lauki" nesīs augļus, kad tie būs sagatavoti. Mana sēkla ir gatava 

nolaisties pār viņiem: Katrs cilvēks būs augs, kas zied un dod mīlestības augļus, tādējādi piepildot visu 

radīto lietu likteni. 

11 Augu valstībā ir parazītiski augi, kas ir bezjēdzīgi; neņemiet tos par piemēru. 

12 Vai jūs zināt, kāpēc Tēvs no jums gaida tikai mīlestības augļus? - Jo dzīvības sēkla, ko Es ievietoju 

katrā radībā, bija pirmatnējā sēkla - mīlestība. 

13 Ja reizēm, kā tas ir ar augiem, jums šķiet, ka esat izžuvuši, ja uz īsu brīdi esat nokaltuši vai cietuši 

slāpju mokas, tas nav tāpēc, ka jums trūktu manas žēlastības ūdens. Mans mīlestības avots vienmēr ir 

izplūdis uz katru garu un katru sirdi kā dzīvību dodošs ūdens. Taču šiem cilvēka augiem, kas apveltīti ar 

garu, piemīt gribas brīvība, un šīs dārgās dāvanas sliktas izmantošanas rezultātā tie attālinās no dievišķās 

žēlastības, kas vienīgā var glābt un stiprināt dvēseli. Cik ļoti jūs atšķiroties no zemes augiem, kas savā 

vietā vienmēr pazemīgi pieņem to, ko tiem dāvā Dieva žēlastība! 

14 Jūs visi domājat, ka savā dzīvē jau esat mīlējuši, bet es jums saku: daži ir patiesi mīlējuši, bet citi ir 

sajaukuši kaislības un savtīgumu ar mīlestību. 

15 Caur Jēzu es jums devu perfektu pamācību. Apdomājiet manu kā cilvēka dzīves ceļu no dzimšanas 

līdz nāvei, un tad mīlestība jums atklāsies dzīvā un pilnīgā veidā. 

16 Es nelūdzu, lai jūs būtu līdzīgi Jēzum, jo Viņā bija kaut kas tāds, ko jūs nevarat sasniegt: būt 

pilnīgam kā cilvēks, jo tas, kas bija Viņā, bija pats Dievs ierobežotā veidā. Bet es joprojām jums saku, lai 

sekotu viņam. 

17 Mans mūžīgais likums vienmēr jums ir runājis par šo mīlestību. Pirmajos laikos es jums sacīju: 

"Tev būs Dievu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles" un "Mīli savu tuvāko kā sevi pašu". 
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18 Vēlāk es jums devu šos iedvesmotos vārdus: "Mīliet savus brāļus un māsas, kā Tēvs jūs ir mīlējis"; 

"Mīliet cits citu!". 

19 Šajā laikā Es jums esmu atklājis, ka jums ir jāmīl Dievs vairāk par visām radītajām lietām, ka jums 

ir jāmīl Dievs visā, kas eksistē, un viss, kas eksistē Dievā. Lai jūs praktizētu žēlsirdību un atkal žēlsirdību 

pret saviem līdzcilvēkiem, lai jūs varētu ieraudzīt Tēvu visā Viņa godībā, jo žēlsirdība ir mīlestība. 

20 Cilvēks nekad nav spējis mani mīlēt caur garīgo pielūgsmi, kā tas notiek šodien, bez negodīguma. 

Pagānu laiki un neticīgo laiki tagad ir tālu. Elkdievība, kas ir saglabājusies visos kultos un visos laikos, ir 

kļuvusi par dvēseļu nogurumu ar savu juteklisko maldināšanu un viltus krāšņumu. 

21 Drīz nāks paaudzes, kas ieviesīs garīgu cieņu pret manu Dievišķību visos zemes galos. Kad šī 

reliģiskās prakses forma beidzot iedibinās miera un gaismas valstību cilvēku vidū, reliģiskais fanātisms 

izzudīs, jo spiritualizācijā vairs nebūs vietas ne kaislībām, ne nezināšanai. 

22 Tā kā jums vēl ir tāls ceļš ejams, jums nevajadzētu apstāties un domāt, ka jūs nekad nesasniegsiet 

mērķi. Ej uz priekšu, jo pat par zaudētu mirkli tava dvēsele vēlāk raudās. Kas jums teica, ka mērķis ir šajā 

pasaulē? Kas jums mācīja, ka nāve ir gals un ka tajā brīdī jūs varat sasniegt manu Valstību? 

23 Nāve ir kā īss miegs, pēc kura dvēsele pamostas ar jauniem spēkiem manas gaismas glāstā, it kā tai 

sāktos jauna diena. 

24 Nāve ir atslēga, kas atver jums cietuma vārtus, kuros atradāties, kamēr bijāt piesaistīti 

ķermeniskajai matērijai, un vienlaikus tā ir atslēga, kas atver jums mūžības vārtus. 

25 Šī planēta, kas cilvēka nepilnību dēļ pārvērtusies par Izpirkšanas ieleju, bija dvēseles gūstā un 

izsūtījumā. 

26 Patiesi Es jums saku: dzīve uz zemes ir vēl viens pakāpiens uz dzīves kāpnēm. Kāpēc jūs to 

neuztverat tā, lai jūs varētu izmantot visas tās mācības? Iemesls, kādēļ daudziem nākas pie tā atgriezties 

atkal un atkal, ir šāds: Tāpēc, ka viņi to nesaprata un negūst labumu no savas iepriekšējās dzīves. 

27 Rītdienas cilvēkos būs tik daudz garīguma un izpratnes par attīstību, kas jāsasniedz viņu dvēselē, 

ka tad, kad viņu agonija sāksies un viņi būs tikai viena soļa attālumā no miesas nāves, viņi paši un tie, kas 

viņiem šajā stundā palīdzēs, uz šo brīdi raudzīsies kā uz visskaistāko visā viņu zemes eksistencē, kas būs 

kā auglīgas un derīgas dzīves kulminācija, un viņi varēs teikt, tāpat kā viņu Skolotājs pie krusta: "Viss ir 

pabeigts." 

28 Es runāju ar jums tēvišķā tonī un vienkāršiem vārdiem. Jūs gaidījāt manu jauno atklāsmi šajā 

noslēpumu pilnajā laikā, un liels bija jūsu pārsteigums, kad ieraudzījāt manas mācības vienkāršību un 

pazemību, ar kādu Es ar jums runāju. 

29 Elija nāca kā gaismas stars vētras vidū, un viņam sekoja viņa neredzamie pulki, viņa lielie gaismas 

garu leģioni, kas sekoja viņam kā avis seko ganu. Viņš bruģē ceļu ļaužu pūlim, izcērt ērkšķainos krūmus 

pa labi un pa kreisi, lai atbrīvotu ceļu tiem, kas Viņam seko, un savāc dvēseles, kas atpazīst Viņa balsi kā 

Gana balsi, kurš šajā laikā vedīs tās pie Manis. 

30 Vai esat aizmirsuši, ka tieši Elijas avis jums liecināja par manu klātbūtni un aicināja jūs 

apvienoties šķēršļu joslā un pēc tam sekot ganu takām? 

31 Dodies ceļā, cilvēce, atklāj ceļu, atklāj dzīves jēgu! Apvienojieties, cilvēki ar cilvēkiem, mīliet cits 

citu! Cik plāna ir starpsiena, kas atdala vienu māju no otras, un cik tālu viens no otra ir tās iedzīvotāji! Un 

pie jūsu valstu robežām - cik daudz nosacījumu tiek izvirzīti, lai jūs varētu ielaist ārzemnieku! Un, ja jūs to 

darāt pat cilvēku brāļu vidū, ko tad jūs esat darījuši ar tiem, kas ir citā dzīvē? Jūs esat nolaiduši priekškaru 

starp viņiem un sevi - ja ne savas aizmāršības, tad savas nezināšanas priekškaru, kas ir kā bieza migla. 

32 Kad Es uzlūkoju šīs pasaules iedzīvotājus, Es redzu, ka visas tautas zina Manu Vārdu, ka 

miljoniem cilvēku runā Manus vārdus, bet patiesi, Es jums saku, Es neredzu mīlestību starp cilvēkiem! 

33 Viss, ko Es jums mācu šajā laikā un kas notiek pasaulē, ir izskaidrojums un piepildījums 

atklāsmei, ko Es devu cilvēcei caur Savu apustuli Jāni, kad laikā, kad viņš dzīvoja Patmosa salā, Es viņu 

garā aiznesu uz Debesu augstumiem, uz Dievišķo līmeni, uz bezgalību, lai ar alegoriju palīdzību parādītu 

viņam izcelsmi un mērķi, Alfu un Omegu, un viņš redzēja notikumus, kas bija notikuši, kas notiek un kas 

vēl tikai notiks. 

34 Toreiz viņš neko no tā nesaprata, bet mana balss viņam teica: "Pieraksti to, ko tu redzēsi un 

dzirdēsi," un viņš rakstīja. Jānim bija mācekļi, kas ar kuģiem šķērsoja jūru un meklēja viņu viņa 
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patvēruma vietā. Šie vīri ar nepacietību jautāja tam, kas bija Jēzus māceklis, kāds bijis Skolotājs, kādi 

bijuši Viņa vārdi un brīnumi, un Jānis, kas līdzinājās savam Skolotājam mīlestībā un gudrībā, pārsteidza 

viņus ar saviem vārdiem. Pat tad, kad tuvojās vecumdienas, kad viņa ķermenis jau bija laika noliekts, 

viņam joprojām pietika spēka liecināt par savu Skolotāju un teikt saviem mācekļiem: "Mīliet cits citu!" 

Kad tie, kas viņu meklēja, redzēja, ka tuvojas Jāņa aiziešanas diena, viņi, vēlēdamies iegūt visu apustuļa 

uzkrāto gudrību, lūdza viņu atklāt viņiem visu, ko viņš bija iemācījies no sava Skolotāja, bet atbildē 

dzirdēja tikai šo frāzi: "Mīliet cits citu!". 

35 Tie, kas jautāja ar tik lielu dedzību un interesi, jutās aplamāti un domāja, ka vecums ir izdzēsis no 

viņa atmiņas Kristus vārdus. 

36 Es jums saku, ka Jānis nebija aizmirsis nevienu no maniem vārdiem, bet no visām manām 

mācībām viņš kā vienu kvintesenci izteicis to mācību, kas apkopo visu Bauslību: mīliet cits citu. 

37 Kā gan tā mīļotā mācekļa atmiņā varēja izplēnēt tā Skolotāja mācība, kuru viņš tik ļoti mīlēja? 

38 Vai jūs zināt, šā laika mācekļi, vai tad, kad pienāks 1950. gads, Mans pēdējais pasludinājuma gads, 

Es jums nesakīšu tā, kā jebkādas pamācības vietā, tikai: "Mīliet cits citu!"? Viss, kas atrodas jūsu dzīves 

ceļā, runā jums par šo mācību: koks, kas izpleš savu lapotni, lai sniegtu jums ēnu, zieds, kas nolaiž 

ziedlapiņas pēc tam, kad esat ieelpojuši tā smaržu, lai tā upurētā nāve kļūtu par jūsu baudījumu. 

39 Tāds ir ceļš, tādēļ Es jums esmu sacījis, lai jūs mīlētu Dievu visās radītajās lietās un visu radību 

Dievā, jo visās Es esmu klātesošs un visās Es runāju ar jums. 

40 Es redzu, ka visi cilvēki ir slimi - gan fiziski, gan garīgi. Jūs, ļaudis, kuros joprojām dzirdama tikai 

nemitīga sirdsapziņas vaimanāšana, meklējiet mani kā veselības avotu, jo man ir balzāms, kas dziedē visas 

slimības. Bet, lai atklātu manu spēku jūsu vidū, ir nepieciešams, lai jūs parādītu man savas sirdis bez 

traipiem. 

41 Jūs vēlaties, lai Es parādītu Savu spēku un Savus brīnumus jūsu dzīves ceļā, un Es esmu gatavs 

jums to dot. Jūsu Tēva dārgums tikai gaida, kad jūs tiksiet apveltīti ar veselību, spēku un gaismu. 

42 Šodien Mans Vārds jūs baro, tas gan sēj, gan laista, un rīt, kad pienāks īstais laiks, Es nesīšu 

mīlestības ražu, Savas zemes zelta kviešus. 

43 Vai jūs brīnāties, kāpēc es turpinu labot jūsu kļūdas un nepilnības? Es tikai izravēju nātres un citas 

nezāles, kas ir ieaugušas jūsu sirdīs un slāpē jūsu labās jūtas. 

44 Šis laiks ir paredzēts attīrīšanai. Ne tikai cilvēkiem būs jānomazgā savi traipi kristāldzidrajos Mana 

sprieduma ūdeņos, bet arī garīgās būtnes ir pakļautas šai attīrīšanai. 

45 Tad, kad cilvēki būs brīvi no visa apgānīšanas, viņi jutīs, ka zeme tuvojas debesīm. Šī pieeja notiks 

garīgi un piepildīs jūs ar mieru, pārliecību un zināšanām. 

46 Mācekļi, ja brīvajā laikā sāksiet izprast manu Vārdu, jūs atradīsiet tā būtībā pilnīgu saprātu un 

bezgalīgu taisnīgumu. Mans Vārds modina cilvēkus uz cildenu dzīvi, uz laimīgu eksistenci. Bet, lai gan 

jums bija nepieciešams, lai Es runātu šādā formā, lai jūs pamodinātu, ir bijuši cilvēki, kuriem nebija 

nepieciešama garīgā izpausme, lai pamodinātu viņus Mana Likuma izpildei. 

47 Intuitīvie spirituālisti, iedvesmotie, sapņotāji - viņi nes mani savās sirdīs pat tad, ja nav dzirdējuši 

vārdu, ko līdz šim esat saņēmuši. Viņi jau ilgu laiku uztur garīgu dialogu ar savu Skolotāju. 

48 Jūs sastapsiet viņus savā ceļā un būsiet pārsteigts par viņu zināšanām par manu darbu. Arī viņi, 

kad satiksies ar jums, priecāsies par savu ideju un rīcības apstiprinājumu, dzirdot jūsu liecības un 

paskaidrojumus. Tomēr viņi nedrīkst atklāt jūsu idejās, darbības veidos, reliģiskajā praksē vai dzīvē neko 

tādu, kas noliedz manas mācības garīgumu, jo tad viņi ar vilšanos sirdī novērsīsies no jūsu ceļa. Vērojiet 

un lūdzieties, mācekļi, lai jūs saprastu manu mācību un pielietotu to savā dzīvē ar tādu pašu tīrību, ar kādu 

jūs to saņēmāt. Tad jūsu sirdīs būs liels prieks, kad jūs satiksiet tos, kurus Es esmu nosaucis par 

intuitīviem spirituālistiem. Kopā jūs veidosiet pasaulē spēcīgu kopienu, kas ar savu lūgšanu, dedzību 

likumos, vienkāršību dzīvesveidā un mīlestību pret tuvāko mācīs cilvēcei patiesu Dieva pielūgsmi un rādīs 

tai labas gribas ceļu, lai dzīvotu mierā uz zemes. 

49 Savas lūgšanas pazemībā jūs man sakāt: "Kungs, ja Tu esi augstākais Radītājs un arī mūsu Tēvs, 

tad dari ar mums to, kas Tev tīkams. Ja Tava griba ir tāda, ka sāpes noārda mūsu sirdis, tad dari mums to, 

ko Tava griba ir paredzējusi. Ja Tu vēlies, lai mēs attīrāmies, pirms Tu mums uztici kādu uzdevumu, tad 

lai tas notiek tā, kā Tu esi noteicis." 



U 167 

144 

50 Ir tikai daži, kas šādi runā ar Mani, bet Es tos izmantoju, lai jums rādītu piemēru, kādai jābūt jūsu 

gatavībai un paklausībai Tēva norādījumiem. Bet Es jums dodu visus Savus norādījumus, lai jūs kļūtu 

tikpat pazemīgi un paklausīgi. 

51 Dažreiz jums šķitīs, ka mans vārds ir pilns nosodījuma un aizskars to cilvēku jūtīgumu, kuri to 

dzirdēs. Bet jūs vienmēr atradīsiet tajā dievišķu būtību, lielu maigumu un bezgalīgu žēlsirdību, kas liks to 

vienmēr klausīties ar prieku un interesi. 

52 Ja Mans Vārds jūs pārņemtu, jūs nespētu to aptvert. Bet Es vēlos, lai jūs pārdomātu dievišķās 

mācības, ko Es jums mācu, jo tas, kurš mācās, iedvesmo pats sevi, un tas, kuru iedvesmo dievišķā 

mīlestība, jau ir Mans māceklis. 

53 Ak, garīgie mācekļi, nebaidieties no sava uzdevuma izpildes, jo tas nav grūti paveicams. Ar 

gudrību Es jūs vadu pa ceļu, lai jūs nekļūdītos, lai neviens nenokluptu. Bet nedomājiet, ka tā ir klāta 

rozēm, jo es jums gatavoju ceļu, - nē, gar to jūs atradīsiet ērkšķainus krūmus un pārbaudījumus. 

54 Es jums saku: Tam, kurš vēlas Man sekot vai atrast Mani, jādod priekšroka upurēšanās un 

atteikšanās ceļam, nevis neveselīgu baudu un zemisku kaislību ceļam. Jo uz pirmā ceļa jūs varēsiet atrast 

priekus, kas jums dos manus spēkus un iedrošinājumu, bet uz otrā - ļoti sāpīgus kritienus. Jūs vienmēr 

atradīsiet manas dievišķās pēdas, manas mīlestības pēdas uz pašpārliecinātības, upurēšanās, labdarības un 

pazemības ceļa. 

55 Cilvēki ir kā bērni, kas nedomā par savas rīcības sekām, un tāpēc viņi nesaprot, ka klupšanas 

akmens, ar ko viņi sastopas savā ceļā, ir tikai šķērslis, ko Skolotājs ir uzlicis, lai apturētu viņu bezjēdzīgo 

ceļu vai pasargātu viņus no nepareiza lēmuma pieņemšanas. 

56 Es gribu, lai jūs tagad uzvedaties kā pieauguši cilvēki, lai apdomātu savus darbus, savus darbus, lai 

izsvērtu savus vārdus. Tas ir veids, kā jūsu dzīvē ienest gudrību un taisnīgumu. Turklāt jums vajadzētu 

apdomāt to, ka dzīve ir milzīgs un pastāvīgs pārbaudījums garam. 

57 Manā ceļā neviens nepazūd, un, lai gan ir gadījumi, kad cilvēks sabrūk zem krusta smaguma, 

augstāks spēks viņu atkal paceļ un iedrošina. Šis spēks nāk no ticības. 

58 Es jums patiesi saku, svētītie mācekļi, ja šī tauta sekotu manai mācībai, mana Vārda labā vēsts jau 

būtu sasniegusi daudzas sirdis. Ar savu dzīves darbu piemēru jūs varētu sniegt vislielāko liecību par manas 

mācības patiesumu. 

59 Neļaujiet nevienam domāt, ka klātesošajiem ir lemts darīt visu. Nē, cilvēki, katrai paaudzei ir 

uzdevums veikt daļu no mana darba. 

60 Padariet savu sirdi par trauku un nodrošiniet, lai Viņa mīlestība īstajā laikā pārplūst jūsu 

līdzcilvēku sirdīs. Tomēr neradiet šķēršļus, kas aizkavētu vai kavētu manas mācības izplatīšanos, jo jums 

tie atkal būtu jānovērš ar lielām fiziskām vai garīgām sāpēm. 

61 Ļaujiet saviem līdzcilvēkiem sajust visu to, ko mans Darbs satur par pestīšanu un labestību. Es 

jums saku, ka ikviens, kam ļausiet sajust no viņa izstaroto dievišķo ietekmi, svētīs manu Vārdu. 

62 Es došu jums darīt saviem līdzcilvēkiem to pašu, ko Es esmu darījis jums, jo, ja Mans Vārds ir 

darījis brīnumus, tad arī jūs to nesiet savās sirdīs, un šo Vārdu jūs nodosiet tālāk saviem līdzcilvēkiem. 

63 Tāpat kā es jūs dziedināju dvēselē un miesā, atjaunoju jums mieru vai liku jūsu sirdīs piedzimt 

ticībai un izglābju jūs no pazušanas, tā dariet arī jūs ar visiem, kam tas vajadzīgs. Bet man jums jānorāda, 

ka Mans Vārds dara brīnumus tikai tad, ja jūs to patiesi jūtat savās sirdīs jau iepriekš, kā to jūt jūsu Tēvs, 

kad Viņš jums to dod. 

64 Ja jūs vēlaties iepazīt mana Vārda pacilājošo iedarbību un spēku, pielietojiet to, un jūs bieži vien 

būsiet pārsteigti. Bet, ja jūs to glabāsiet savā sirdī tikai tādēļ, lai paši to baudītu, jūs būsiet līdzīgi 

bagātajam skopulim, kurš nezina, kas viņam pieder, un nezina savas mantas vērtību, jo viņa dārgums ir 

miris īpašums. 

65 Mācieties zvejot sirdis, dziedināt slimos un vadīt dvēseles šīs dzīves vētrās. Garīgojiet sevi, un jūs 

tajā atradīsiet spēku, kas ļaus jums mierīgi un pārliecinoši izturēt pārbaudījumus. Šī garīgā pilnveidošanās 

atspoguļosies jūsu materiālajā dzīvē un būs barība, dziedinošs balzāms un lāpa, kas izgaismos jūsu ceļu. 

66 Gadīsies tā, ka maize uz jūsu mājas galda būs trūcīga, bet jūsu ķermenis nejutīs izsalkumu un jūsu 

spēki mazināsies. Būs sāpju un ciešanu dienas, kad sērgas postīs pilsētas, un tur, kur nebūs ārsta un nebūs 

paļaušanās uz zālēm, parādīsies mans neredzamais balzāms, kas nolaidīsies manu bērnu lūgšanas brīdī. 
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Bet jums ir jāiegūst nopelni, pirms tuvojas postošās dienas, lai tad, tā vietā, lai nodarbotos ar savām 

sāpēm, jūs varētu atvieglot savu līdzcilvēku sāpes. 

67 Aizdegiet ticības lukturus savu līdzcilvēku sirdīs, māciet viņiem ar cieņu runāt manu vārdu, kopt 

manu mācību un lūgties ar garu. Atcerieties, ka cilvēks nedzīvo tikai no maizes, bet arī no katra vārda, kas 

nāk no Kunga. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 168 
1 Nāciet un remdējiet slāpes manā mīlestībā, atbrīvojieties no noguruma, ceļinieki. Es jums nesu 

dāvanu savā Vārdā, kas ir mācība jums. Pat tad, ja jūs nākat pie manis bez nopelniem, es labprāt uzticu 

jums uzdevumus savā Darbā, lai jūs varētu justies kā Kunga bērni un visu cilvēku brāļi un māsas. 

2 Jūsu dāvanas, kas ir iedzimtas gara īpašības, atklāsies šai cilvēcei nezināmā veidā, un neviens 

nevarēs jums pateikt, ka esat tās nozaguši vai piesavinājušies. Vēlāk šī tauta tiks uzskatīta par garīguma 

laika priekšgājējiem. 

3 Jums palīgā ir nosūtīts garīgo būtņu leģions, lai jūs varētu apvienoties šajā misijā. Šīs Būtnes jūs 

iedrošinās, iedvesmos un atjaunos, kad paklupsiet, un, kad jūsu ceļu apgrūtinās tumsas būtnes, tās jums 

parādīs ceļu, kā iedot gaismu, kas tos apgaismos un atbrīvos no apjukuma. Jūsu sargeņģeļu gaisma 

apgaismos jūs, lai jūs varētu saskatīt ceļu un atklāt lamatas. 

4 Mācieties un izprotiet Manas mācības, lai jūs tās realizētu nesagrozītas, tad neviens jūs nesajauks 

ar viltus mācībām, kas ņemtas no garīgajām, lai radītu zinātnes, doktrīnas un filozofijas. Jūs būsiet starp 

izglītotiem cilvēkiem, tiksiet izjautāti un pārbaudīti, bet jūs nezaudēsiet drosmi, jo jutīsiet, ka mana gādīgā 

mīlestība ir ar jums. Saprotiet, ka jums ir rūpīgi jāsargā dārgakmens, ko Es esmu ielicis jūsu garā, un tas 

nav jāsajauc ar nevajadzīgām zināšanām, nedz arī jāpārdod par materiālu atlīdzību. 

5 Tuvojas laiks, kad ikviena acs būs gatava ieraudzīt Manu Klātbūtni. Tad jūs dosieties ceļā kā Mani 

vēstneši un liecināsiet par to, kā Es jums Sevi atklāju, lai katru dvēseli pamodinātu no miegainības. Jūs 

būsiet pravieši, kas pasludinās pasaulei nākamos apmeklējumus un laikmetu, kas iestāsies pirms šiem 

notikumiem. 

6 Vai jūs redzat, kā mūsdienu cilvēki egoistiski tiecas pēc apmierinājuma, ko viņiem sniedz cilvēka 

dzīve, nerūpējoties par savas dvēseles nākotni? Patiesi, Es jums saku, ka apakšā viņiem ir vajadzīga Mana 

mīlestība, un ēdiens, kas tik ilgi gaidīja viņus uz Mana galda, vēl būs ēdiens tiem, kas iepriekš vienaldzīgi 

raudzījās uz viņiem. 

7 Izturiet līdz galam, mācekļi, nebēdājiet, kad jūs nāksiet pie manis, savu līdzcilvēku nicināti. Es 

atalgošu jūsu ticību un darīšu jums taisnību, lai beigās jūsu seju apspīdētu uzvaras smaids. Gaisma uzausīs, 

tumsa aizies un sāksies atjaunošana, lai uz miera un taisnīguma pamatiem celtos templis, kurā cilvēce 

godinās savu Radītāju, dzīvojot mīlestības kultā, garīgumā un cieņā pret likumiem, kurus Tēvs ir noteicis 

saviem bērniem. 

8 Mana Gara gaisma ir ar jums. Jūs to neredzat ar savām fiziskajām acīm, bet jūs jūtat, kā tā spīd 

jūsu prātā. 

9 Tēva gars ir neredzams, bet tas izpaužas bezgalīgi daudzās formās. Viss Visums ir tikai Dievišķā 

materiālā izpausme. Viss radītais ir patiesības atspoguļojums. 

10 Garīgo būtņu, kas ir Manas Dievišķības bērni, esamību Es esmu apbēris ar virkni dzīvības formu, 

kurās Es esmu ielicis gudrību, skaistumu, vitalitāti un labu noskaņojumu, lai katrai no šīm mājām sniegtu 

visuzskatāmāko pierādījumu par Manu eksistenci un priekšstatu par Manu spēku. Es jums uzsveru, ka 

dzīves jēga ir mīlēt, zināt un zināt patiesību. 

11 Es jums saku: Tas, kurš nemīl, kurš neizrāda savu mīlestību visaugstākajā formā un ar absolūtu 

sirsnību, tam nebūs patiesu zināšanu un viņam būs ļoti maz. No otras puses, tas, kurš mīl ar visu savu 

dvēseli un visiem viņam dotajiem spēkiem, nesīs sevī gudrības gaismu un sajutīs, ka viņš patiesībā ir visa, 

kas viņu ieskauj, īpašnieks; jo tas, kas pieder Tēvam, ir arī Viņa bērnu īpašums. 

12 Šobrīd Es jums izskaidroju to, ko Es jums teicu Otrajā Laikā un ko jūs nesapratāt, un Es jums 

atklāju visskaidrākajā veidā, atbilstoši jūsu pašreizējai garīgajai attīstībai, to, ko Es jums toreiz nepaziņoju. 

13 Kādā reizē es sacīju ļaudīm: "Man jums vēl daudz kas jāsaka, bet es to tagad neteikšu, jo jūs to 

nesaprastu." Un es jums sacīju: "Es jums vēl daudz ko saku, bet tagad es to nesaku, jo jūs to nesaprastu. 

Tagad, kad Mana balss atkal ir dzirdama pasaulē, Es jums saku: Šis ir laiks, kad jūs varat saprast, ko es 

toreiz slēpu. Klausieties un padomājiet par to. 

14 Tēvs ir Radītājs, visas patiesības un dzīvības avots. Bet, lai baudītu Viņa darbu, bija vajadzīgas 

būtnes, kurām piemīt gars, kurām kopā ar Viņu būtu jābauda viss, kas nāk no Viņa dievišķās žēlastības; 
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turklāt tām būtu pilnībā jāzina Viņa eksistence, un tām būtu jāpieņem sava Tēva mīlestība un jāprot Viņu 

mīlēt. 

15 Es jums jau esmu paskaidrojis, kas bija cēlonis, kas noveda cilvēci no mīlestības likuma izpildes, 

kuram es to pakārtoju, lai gan cilvēks ir (iekšēji) apgaismots ar savas sirdsapziņas gaismu. Es jums arī 

esmu teicis, ka šī novirze, kas ir izraisījusi tik daudz cilvēku kļūdu un grēku, lika Tēvam sūtīt pasaulē 

Savu Vārdu, lai sniegtu jums vislielāko pierādījumu Savai bezgalīgajai mīlestībai, kad Viņš kļuva par 

cilvēku un parādīja jums ceļu, kas ļaus jums sasniegt pestīšanu. 

16 Šodien, daudzus gadsimtus pēc šī notikuma, Es jums saku, ka, lai gan Es izlēju Savas Asinis par 

visu cilvēci, tikai tie, kas sekoja Jēzus mācītajam ceļam, varēja iegūt dvēseļu pestīšanu, bet visi tie , kas 

palika neziņā, fanātismā, maldos vai grēkā, vēl nav pestīti. 

17 Es jums saku: pat ja es tūkstoš reižu kļūtu par cilvēku un tūkstoš reižu mirtu pie krusta, kamēr 

cilvēki necelsies man sekot, viņi nesasniegs savu dvēseļu pestīšanu. Ne mans krusts tevi atpestīs, bet tavs. 

Es nesu savu uz saviem pleciem un nomiru no tās kā cilvēks, un no tā brīža es biju Tēva klēpī. Jūs sekosiet 

man lēnprātīgi un mīlestībā un nesiet savu krustu uz saviem pleciem ar patiesu pazemību, līdz sasniegsiet 

savas misijas galīgo mērķi, un tad arī jūs būsiet pie sava Tēva. 

18 Daudzu cilvēku vēlme ir iepazīt Dievu, bet viņi nav īstenojuši šo vēlmi, jo nav meklējuši Mani tur, 

kur Es patiesībā dzīvoju - garā. Lai iepazītu Mani, viņiem vispirms ir jāiepazīst sevi. 

19 Šodien es esmu kopā ar visiem saviem bērniem. Dažiem es palīdzēšu nest savu krustu, lai viņi drīz 

varētu uzkāpt kalnā, kura virsotnē viņus gaida Tēvs. Citiem Es atvēršu acis un piešķiršu skaidrību un 

redzes spēju, lai viņi varētu Mani redzēt, bet vēl citiem Es mācīšu iegremdēties savā iekšējā būtībā, lai viņi 

atklātu savas būtības visaugstākajā daļā mantojumu, par kādu viņi iepriekš nevarēja pat sapņot. Tad daudzi 

ideālistiskie centieni kļūs par realitāti, un harmonija iemirdzēsies visos labas gribas cilvēkos. Dievišķā 

gaisma pilnībā pārņems tās dvēseles, kas patiesības apzināšanai neliks pretestību. 

20 Nebrīnieties, ka Es jums esmu teicis, ka tieši jūsu krustam ir jāatpērk jūs, jo ar to Es gribēju jums 

pateikt, ka ar Savu dievišķo piemēru Es esmu atstājis Pestītāju katrā sirdī, lai vadītu jūsu soļus un galu galā 

jūs atpestītu. 

21 Ieklausieties manā balsī savā sirdsapziņā un sakiet man, vai mans vārds nav bijis jūtams tajā visas 

jūsu eksistences laikā un vai šī ietekme nav visspēcīgāk jūtama brīžos, kad jūs piemeklē pārbaudījums. 

22 Es pārkāptu taisnīgumu un pilnību, ja es pieņemtu jūs apgānītu savā valstībā bez jūsu gara 

attīrīšanas, ko veicat, lai jūs atlabtu. Kādi būtu jūsu nopelni, ja visu svētību jūs būtu saņēmuši tikai caur 

Manu upurējošo nāvi? 

23 Es jums to saku, lai liktu jums aizdomāties, lai izkustinātu jūs no letarģijas un aicinātu nākt pie 

Manis, tādēļ Es jūs nepārtraukti aicinu. 

24 Nāciet, izredzētā tauta, un atpūtieties no sava darba, jo Es jums šodien, kā vienmēr, piedāvāju Savu 

mīlestību. Atveriet savas sirdis un ļaujiet Man dziedēt brūci, kas jums tik ilgi lika ciest, līdzcilvēkiem 

nemanot. Kāpēc jūs baidāties no nākotnes, ja zināt, ka Es esmu jums tuvu? Es skatos jūsu iekšienē un zinu, 

ka jūs joprojām esat vāji savos pārbaudījumos un bailīgi saucat uz Eliju un uz Mani, Meistaru, jo jūtat, ka 

iet bojā. Bet es jums saku, ka neļausim jums krist, ka Elija ir stiprais spieķis, kas jūs atbalsta, ka katram no 

saviem bērniem esmu piešķīris taisnīgu likteni un ka pārbaudījumi veidos jūsu dvēseli un tuvinās to man. 

25 Es esmu ārpus laika un dodu jums šo dārgumu, lai jūs to varētu izmantot savai garīgajai 

augšupejošajai attīstībai. Es esmu jūsu Skolotājs, kas māca jūs visu jūsu dzīvi. Cilvēka liktenis nav ciest. 

Es neesmu jūs sūtījis ciest, bet gan jūs pilnveidot, lai jūs varētu nākt pie manis. Es jums vienmēr esmu 

darījis zināmu Savu gribu. Trešajā Ērā Es tagad mācu jūs, kā Es jums apsolīju. 

26 Jūs esat nākuši no dažādām vietām uz zemes, lai dzirdētu manu Vārdu, un, to darot, esat 

pārvarējuši pretestību savā ceļā. Jūsu mīlestība bija lielāka nekā šķēršļi, ar kuriem jūs saskārāties savā 

ceļojumā, un jūsu centieni bija veiksmīgi. Šodien jūs man pateicaties par to, ko esmu jums dāvājusi, un 

manā mīlestībā jūs jūtaties droši. 

27 Es esmu jūs iedrošinājis, jo jūs esat ticējuši un palikuši nelokāmi manai mācībai. Jūs esat sapratuši, 

ka pasaule nevar dot jums mieru, un jūs novēršaties no tās, lai veltītu šo laiku mana Vārda studijām. 

28 Sajūti manu mieru un koka svaigumu. Šis nams nav tas koks, par kuru es jums runāju, bet gan 

mans Gars, pilns žēlastības un mīlestības pret visiem maniem bērniem. Cik bieži jūs raudat, domājot, ka ir 
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daudzi, kas alkst un slāpst pēc šīs žēlastības, un sāpes par to piepilda jūsu sirdi. Bet es jums saku: Ja 

vēlaties, lai mans vārds sasniegtu visus jūsu līdzcilvēkus, sagatavojieties un esiet labas gribas vēstneši. Es 

jums saku: visi tiks glābti, neviena dvēsele netiks pazaudēta, un visi - vieni šajā pasaulē, citi citās dzīves 

jomās - mani mīlēs un atzīs. 

29 Pasaules nepaklausības dēļ mans gars ir apbēdināts. Pat tie cilvēki, kas mani ir uzklausījuši, 

svārstās, un es nevēlos, lai šim svētību laikam sekotu cits, pilns sāpju laiks. 

30 Ja pēc tam, kad Es esmu uz jums runājis, jūs meklējat pamācību izvēlētā valodā, lai jums būtu 

patīkami, un nicināt Manu Vārdu, jo tas ir vienkāršs, tad tas ir tāpēc, ka jūs neesat to sapratuši, jo jūs 

neesat sapratuši pamācību, kas māca jums visu, kas jums nepieciešams, lai dzīvotu saskaņā ar Maniem 

likumiem, un atklāj jums noslēpumus, kurus cilvēks nav spējis izprast. 

31 Jūs jūtat pienākumu lūgties un palīdzēt ne tikai saviem zemes brāļiem un māsām, bet arī tiem, kas 

jau dzīvo citos reģionos, un jūsu mīlestība ir sasniegusi arī viņus. Jūs nezināt, cik daudz mierinājuma šīs 

aizmirstās būtnes ir saņēmušas, pateicoties šim darbam. Jūsu mīlestības un aizlūgšanas dēļ viņi ir atzinuši 

manus darbiniekus šajā laikā. 

32 Es neesmu nācis pārsteigt pasauli ar jaunām mācībām. Visu, ko Es jums mācu, Es jums biju 

pasludinājis jau kopš laiku sākuma. Es esmu jūs sagatavojis, lai jūs saņemtu Manu Vārdu, ko Es jums 

nododu caur balss nesējiem un vēlāk no gara uz garu. Tikai tad jūs mani patiesi atpazīsiet, kad, 

savienojušies ar mani, jūs saņemsiet šī dzīves augļa būtību. Un tie, kas šo atklāsmi vērtēja kā nepilnīgu, 

tad zinās, ka tas bija pirmais solis Tēva sarunā ar Saviem bērniem, un viņi to uzskatīs par pareizu un 

perfektu. 

33 Pateicieties man un pateicieties savai Mātei par labumiem, ko viņa jums ir parādījusi. Viņa ir jūsu 

ceļvede, jaunavu palīdze, bērnu siržu audzinātāja un vīriešu iedrošinātāja viņu cīņā par eksistenci. 

34 Atveriet savu sirdi un ļaujiet man tajā būt. Sekojiet man pa manu ceļu, kas ir dziļi iespiests, lai jūs 

nekad no tā nenovirzītos. Es gribu, lai arī jūs atstājat dziļu savu soļu nospiedumu. No katra punkta, kurā 

atrodaties, jūs varēsiet atpazīt kalna virsotni kā sava likteņa mērķi. Pagrieziet skatienu uz augšu, lai jūs to 

redzētu un nenovirzītos no ceļa. 

35 Pašlaik Es jums dodu maizi, ko ēst tuksnesī, ko Es jums apsolīju jau agrāk. Beidzot esat nonācis 

pie meklētā koka. Tas koks esmu Es, kas jūs gaidīju, lai dotu jums ēnu un piedāvātu jums Savus augļus. 

Jūsu gara acis ir atvērtas, jūs tagad redzat brīnumus un patiesības. Svētīgi jūs, kas, ēdot šo maizi, domājat 

par tiem, kas to vēl nav baudījuši. Lūdzieties par viņiem, bet nekrietni skumstiet, jo Elijas roka satvers arī 

viņus, lai nestu tos uz saviem pleciem kā aitas. Šeit ir manas rokas, kas ir kā šūpulis, kurā jūsu dvēsele 

augs ar manu padomu un arī Marijas, jūsu Debesu Mātes, gādības palīdzību. 

36 Jūsu sirdij ir jābūt jūtīgai, un jūsu dvēselē ir jāieplūst mīlošai maigumam, lai jūs varētu veikt 

uzdevumu, ko Es jums esmu uzticējusi. Paturiet prātā, ka šis uzdevums neaprobežojas tikai ar mierinājuma 

sniegšanu tiem, kas cieš uz zemes, bet ka jums ar lūgšanas palīdzību ir arī jāieiet neredzamajā telpā, 

aizsaulē, kur arī valda sāpes, posts un apjukums, lai jūs varētu sniegt kaut nedaudz līdzjūtības un 

mīlestības tiem, kas veido lielu trūkumā nonākušo cilvēku masu un kas tik daudz gaida no jums, lai viņi 

varētu izlūgties. Jūtiet viņus ap sevi, kad lūdzaties par viņiem, padariet viņu sāpes par savām, mīliet viņus 

bez ierunām, bez ierunām, bez pretestības, jo pat aptraipīti viņi joprojām ir mani bērni un jūsu brāļi un 

māsas. 

37 Šajā laikā jūs redzēsiet, kā izpaužas jūsu garīgās dāvanas un spējas. Sestā zīmoga gaisma apgaismo 

jūs, un septītā zīmoga gaisma jūsu evolūcijas beigās apgaismos visu zemi. 

38 No vienas atklāsmes līdz nākamajai es vienmēr esmu atvēlējis zināmu laiku. Jūs nevarat teikt, ka 

Mana atklāsme šajā laikmetā jums bija pārsteigums vai ka jūs to nespējat saprast. Redziet, tagad Es jūs 

mācu un runāju ar jums caur cilvēka saprašanas orgānu; turpmāk jums būs jācenšas veidot savu dialogu ar 

Manu Garu caur savu Garu. Tad būs manu jauno un lielo brīnumu laiks. Kāpēc es ar jums runāju šādā 

veidā? - Es gribu, lai jūs pierastu pie domas, ka šis vārds vairs netiks uzklausīts un jums būs jāpadara sevi 

garīgus, lai būtu stipri. Šīs balss nesēju izpausmes beigsies, un tad Manu ļaužu vidū būs sēru laiks, un 

visvairāk asaras izlies tie, kas visvairāk šaubījās un sāpināja balss nesēju. 

39 Tad jūs Mani labāk atpazīsiet; tad jūs sapratīsiet, ka Es esmu jūs novietojis ceļa sākumā un esmu 

izmantojis cilvēku starpnieku, lai izpaustu Savu gribu kā vēl vienu pakāpienu uz jūsu garīgās attīstības 
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kāpnēm. Es gribēju, lai Marijas balss būtu tikpat dzirdama arī šajā formā, lai jūs dzirdētu viņas žēlastības 

balsi un turpinātu būt Marijas tauta, kas, nepiedāvājot viņai dārzu ziedus, kurus jūs kopjat uz zemes, prot 

pļavās un dārzos sirdīs un dvēselēs ievākt smaržīgos ziedus, kurus tikumība audzē, lai veltītu viņai. 

Neviena smarža nav labāka par to, kas nāk no sirdīm, jo tā sasniegs jūsu Mātes sirdi. Marija ir mātes 

gaismas stars. Svētīgs tas, kurš nekad nezaudē cerību noenkuroties, izgaismots ar šo glābjošo bāku. 

40 Nāciet, mīļie mācekļi, un pieņemiet garīgo kristību. Jūs garā jutāties miruši, bet esat augšāmcelti. 

41 Daudz esmu jums runājis par Gara dāvanām, jo šis ir laiks, kad jums jāzina, kas jūs esat, ko esat 

šeit ieradušies darīt un kāda nākotne jūs gaida. 

42 Šīs zināšanas ir apgaismojušas jūsu prātu, jo, pat ja jūsu atmiņa nespēj saglabāt visus Manus 

vārdus, jūsu gars saglabā to būtību, un, kad pienāk laiks, tas atgādina tos prātam ar tādu pašu skaidrību, ar 

kādu tie tika dzirdēti. Tāpēc jūs esat atbildīgs par visu, ko es jums paziņoju. 

43 Dažreiz jums šķiet, ka jums nav nekā no manām mācībām, un jūs tās paturat atmiņā, un tas liek 

jūsu sirdij justies pārāk vāji, lai cīnītos. Bet Skolotājs jums jautā: Kādi ir augļi sēklai, ko Es esmu jūsos 

iesējis? - Visus darbus, ko jūs darāt, iedvesmojoties no manas mācības; laimi, ko izjūtat, apzinoties, ka 

mana žēlastība jūs ir skārusi; un neatlaidību cīņā tiem, kas visur izplata patiesības gaismu. 

44 Es gribu, lai jūs tā strādātu, lai mans vārds uzplaukst un nes augļus ikvienā. 

45 Ne tikai es to sagaidu no jums. Uz zemes ir daudzi, kas gaida manu vēstnešu un apustuļu 

atkalatnākšanu, un arī garīgajā ielejā ir būtnes, kas ar nepacietību gaida jūsu piepildījumu manā Likumā. 

Jo garīgā pasaule tiecas pēc kopības un harmonijas ar materiālo pasauli: vieniem tā liek sajust tās 

mīlestību, citiem sāpes, bet daudziem iededz sirdsapziņas gaismu. 

46 Viņi ir tuvu jums, un jūsu ticība radīs vairāk gaismas tiem, kam tā ir vajadzīga, un vairāk prieka 

tiem, kas jūs mīl. 

47 Patiess spirituālists katru dienu lūgsies par dvēselēm, kas cieš pēcnāves dzīvē. 

48 Manas mācības mērķis ir apgaismot cilvēka prātu. Bet nebrīnieties par veidu, kādā es esmu pie 

jums nācis šoreiz; nepadodieties tam apjukuši, ne pieradiniet pie tā. Kad mana Dievišķā Gaisma satiekas 

ar cilvēka prāta orgānu, kas man kalpo kā runasvīrs, tā kondensējas vibrācijās, kas pārvēršas gudrības un 

mīlestības vārdos. Cik daudz pakāpienu pa debesu kāpnēm manam garam jānolaižas, lai sasniegtu tevi 

šādā veidā! Un Man arī jānosūta pie jums savas garīgās gaismas būtnes, lai tās jums sniegtu papildu 

paskaidrojumus par manu mācību. 

49 Nesodiet balss nesēju pārāk bargi, jo katrs cilvēks ir kļūdains un tālu no pilnības. Bet, ja jūs 

vēlaties spriest par tā vārda nozīmi vai būtību, kas izskan no viņa lūpām, dariet to, jo tur jūs atradīsiet 

manu klātbūtni, manu pilnību. 

50 Šī vārda būtība, garša vai saturs ir tas pats, ko Jēzus jums deva Otrajā Laikā. Forma var mainīties 

atkarībā no balss nesēja sagatavotības un iedvesmas, bet ne būtība. 

51 Cilvēka prāts ir ierobežots, un tas sniedzas tikai līdz noteiktam punktam. Līdz tam manai 

Dievišķībai no mīlestības jānolaižas pie jums, lai izveidotu saikni starp cilvēku un Dievu. 

52 Šim laikam bija jānāk, jo garīgā attīstība nestāv uz vietas, un vēl jo mazāk Skolotājs savā mācībā. 

Tāpēc Es no Saviem kalpiem pieprasu atjaunot un šķīstīt, jo, ja to, caur kuriem Es jums runāju, smadzenes 

nebūtu šķīstas, tad pasludinājums būtu nepilnīgs. 

53 Noraidiet katru nepilnību, lai jūs nekļūtu par šaubu vai kļūdu upuri. Jo mani mācekļi skaidri redzēs 

to, ko pārējie uztver tikai aizsegā. 

54 Mans mīlošais Vārds ir atslēga, kas atver jūsu sirdis. Es esmu sūtījis tavu dvēseli uz zemi, nevis lai 

tā izciestu sodu, bet lai izpildītu izpirkšanas uzdevumu. Bet šī izpirkšana nebūs sāpīga, ja tu uzņemsi 

mīlestības krustu pret savu tuvāko un kopā ar viņu kāpsi uz virsotni, kur tevi gaida Tēva mīlestība. Ja jūs 

baidāties no nolādēšanas vai mūžīgās uguns soda savu pārkāpumu dēļ, jūs maldāties. Kamēr jūs gaidījāt, 

ka cietīsiet tikai grēku izpirkšanas rūgtumu, Es jūs sūtīju pasaulē, lai dotu jums dzirdēt Manu Vārdu un 

tādējādi padarītu jūs par dvēseļu zvejniekiem. Cik mainījušās jūsu dvēseles atgriezīsies aizsaulē no pēdējās 

reizes! Viņi nāca nožēlojami, bailīgi, bez nopelniem. Tagad viņi var atgriezties ar smaidu, un viņu 

iekšējais pacēlums ievedīs viņus manas Valstības gaismā. Kurš uzdrošinātos šo mīlestības krustu nomainīt 

pret smago sāpju nastu, ko nes paklausība? Cik daudziem es esmu uzticējis vadības amatu, lai viņi vāc 
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augļus, ko nav ievākuši citās dzīvēs! Vai kāds no viņiem varētu apgalvot, ka viņš šo amatu ieguvis ar 

saviem nopelniem? Šis uzdevums ir tik smalks un prasīgs, ka to varēja dot tikai Mana mīlestība. 

55 Izmantojiet šo laiku, it kā tā būtu pēdējā iespēja nākt pie manis, lai jūs varētu pielikt pūles savas 

misijas izpildei. Strādājiet nesavtīgi, negaidot atlīdzību par savu kalpošanu cilvēcei šajā pasaulē, jo jūsu 

dvēselei būtu bēdīgi pēc darba dienas ierasties Tēva klātbūtnē un apzināties, ka tās darbs nav nesis augļus. 

56 Pārliecinieties, ka jūsu darbi ir tā vērti, lai kalpotu par piemēru citiem. Tad jūs pamatoti varēs 

salīdzināt ar skaidru spoguli, kurā jūsu līdzcilvēki var ieskatīties paši sevī, lai varētu labot savas kļūdas. 

Jūsu dvēsele jau ir veltījusi savu zemes eksistenci citās dzīvēs, lai baudītu zemes baudas. Tagad veltiet 

daļu sava laika garīgo pienākumu izpildei. Šādā veidā jūsu dvēsele pacelsies augšup, un jums nebūs 

jāatsakās no saviem cilvēciskajiem pienākumiem. 

57 Kas jūs bijāt pirms šīs dzīves? Kas jūs esat tagad un kas būsiet nākotnē? Tie ir noslēpumi, uz 

kuriem tikai Dievišķais Tiesnesis zina, kā atbildēt. Pagaidām pietiek ar to, lai jūs saprastu reinkarnācijas 

likuma patieso nozīmi, ko Es jums esmu atklājis kā augstāku patiesību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 169 
1 Mans skatiens iekļūst tavā sirdī. Lai tā ir jūsos kā kvieši auglīgā augsnē. Ja man būtu jūs jāvērtē 

šajā brīdī, es jums teiktu, ka jūsu lauka apstrādes darbarīki ir sarūsējuši bezdarbības dēļ, ka ieroči ir 

pamesti, ka jūs esat paslēpuši sēklu un izžuvuši dzīvā ūdens avotus. 

2 Bet šodien es vēlos saņemt tikai jūsu bēdas. Jūs sūdzaties un ciešat, un visas savas sāpes piedēvējat 

Manai taisnībai, bet nesaprotat, ka paši esat atbildīgi par saviem klupieniem. Tā vietā, lai ar dedzību celtos 

cīņā, tu esi gulējis un gulējis varena koka ēnā. 

3 Tas, ka Tēvs ar jums runā šādā veidā, jums sagādā sāpes. Bet kāpēc jūs kaunaties? Vai jums trūkst 

norādījumu? Vai jūsu vidū nav bijis Skolotāja? Tikai tad, kad jūs dzirdēsiet manus pārmetumus, jūs ļausiet 

savai sirdsapziņai runāt jums par kļūdām, ko esat pieļāvuši, un tikai tad jūs atcerēsieties, ka neesat spējuši 

apvienoties savā starpā, kā Tēvs jums pavēlējis. Atcerieties, ka lielie kari vēl tikai gaidāmi un ka, ja jūs 

nesējat manas mīlestības un žēlsirdības sēklas, lai panāktu mieru starp saviem līdzcilvēkiem, tiks atvērtas 

durvis, pa kurām ienāks karš, mēris, bads un nāve. 

4 Es jums teicu, ka neesmu nācis pie jums kā tiesnesis, lai gan es varētu jūs tiesāt. Kāpēc tad jūs 

aizņemat manu kā tiesneša vietu, lai spriestu par savu līdzcilvēku darbiem? Vai jūs domājat, ka esat 

perfekts un nekļūdīgs? 

5 Nepārkāpiet manu likumu, neinterpretējiet nepareizi manu mācību, neizpildiet savu gribu. 

6 Patiesi es jums saku: Ja es pret jums, cilvēkiem, izturos ar tik lielu mīlestību un žēlsirdību, tad es ar 

tādu pašu rūpju mīlestību vēršos pret tiem, kas izpirka savus pagātnes pārkāpumus aizsaulē. Es sūtu Savu 

gaismu šīm būtnēm, lai atbrīvotu tās no viņu apjukuma, kas ir kā tumsa, un no viņu pašapvainojumiem, 

kas ir "uguns", lai pēc tam sūtītu tās starp cilvēkiem, lai tie, kas agrāk sēja sāpes sirdīs, tagad, apveltīti ar 

zināšanu gaismu, kļūtu par savu brāļu labdari un aizstāvji. 

7 Likums, kas jūs vadīja Pirmajā Ērā, un Asinis, kas jums mācīja atmaksas ceļu Otrajā Ērā, ir 

gaisma, kas jūs visus paceļ uz augšu šajā Trešajā Ērā, kur Mana balss caur jūsu sirdsapziņu novērš 

cilvēkus no maldu ceļa. Man jums jāsaka, ka es redzu, ka visa cilvēce staigā pa maldu ceļu! 

8 Kad mācītie uzzinās šos vārdus, viņi jutīsies aizvainoti, un protestēs arī tie, kas izliekas par tīriem 

garā. Bet es pierādīšu gan vienam, gan otram, gan visiem, ka cilvēce šodien ir nokļuvusi uz ceļa, kur valda 

tikai neziņa un bailes, kas ir maldināšanas sēklas. 

9 Vai kādam cilvēkam uz zemes vai cilvēciskā būtnē ir iekšējs miers un klusums? Vai cilvēki ir 

balstījuši savu pārliecību uz labā un taisnīguma uzvaru pār ļauno? Vai zemes iedzīvotājiem ir drošs veids, 

kā morāli, garīgi un fiziski izglābties no iznīcības, kas draud cilvēcei? Nē, cilvēki, cilvēki nezina, kur viņi 

dodas un ko viņi vēlas. Naids, kas rodas no garīguma trūkuma un likumu nezināšanas, savstarpējās bailes, 

ambīcijas būt pārākiem par citiem, pielaidība zemākajām kaislībām un patiesības trūkums dievišķo likumu 

izpildē ir novedis cilvēci uz tumša ceļa, kur viss ir ļaunuma zīme un kur nav ne cerības, ne ticības, vēl 

mazāk mīlestības. 

10 Daudzi cilvēki ir tik ļoti pieraduši pie grēku un ciešanu pasaules, kurā jūs dzīvojat, ka viņi domā, 

ka šī dzīve ir visdabiskākā, ka zeme ir lemta kā asaru ieleja un ka tā nekad nespēs iemantot mieru, saskaņu 

un garīgo progresu. 

11 Cilvēki, kas tā domā, ir nonākuši nezināšanas miegā. Tie, kas domā, ka šai pasaulei Man bija lemts 

būt par asaru un gandarīšanas ieleju, maldās. Ēdenē, ko Es piedāvāju cilvēkiem, var atgriezties un 

atgriezīsies, jo viss, ko Es radīju, ir dzīvība un mīlestība. Tāpēc tie, kas apgalvo, ka pasaule ir Dieva radīta 

kā vieta, kur cilvēkam ir jācieš sāpes, kļūdās. Tā vietā viņiem būtu jāsaka, ka viņi paši to nosodīja, lai to 

notiesātu, lai gan patiesībā tā tika radīta cilvēku garu priekam un atspirdzināšanai. 

12 Nevienam nebija lemts grēks, lai gan viss bija paredzēts, lai glābtu cilvēku no grēkā krišanas. 

13 Cilvēks nevēlējās attīstīties augšup caur mīlestību, ne arī kļūt gudrs, pildot Manu Likumu, un viņš 

aizmirsa, ka Mana taisnība, no kuras viņš vienmēr centās izvairīties, viņu aizsargā, jo Mana taisnība izriet 

no pilnīgas mīlestības. 

14 Šai zemei, kas ir grēka aptraipīta, noziedzības aptraipīta, alkatības un naida izpostīta, būs jāatgūst 

tās tīrība. Cilvēces dzīve, kas ir bijusi nemitīga cīņa starp labo un ļauno, kļūs par Dieva bērnu mājām, 
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miera, brālības, sapratnes un cēlu centienu mājām. Taču, lai sasniegtu šo ideālu, cilvēkiem ir jāiziet cauri 

pārbaudījumiem, kas viņus satricina no garīgās letarģijas. 

15 Pašreizējais laiks ir labvēlīgs pašrefleksijai, lai gan jūs domājat pretēji, jo jūtaties kā gūstekņi 

cilvēcē bez līdzjūtības, bez mīlestības, bez miera. Bet jo vairāk tu tuvojaties cīņas kulminācijai, jo 

spēcīgāka kļūs jūsu atmoda, jo Gara priekšnojauta jums vēstīs, ka pēc pārbaudījuma nāks miers un ar to arī 

atjaunošana. 

16 Cik tālu no realitātes šobrīd ir miljoniem būtņu, kas dzīvo tikai savas materiālās klātbūtnes dēļ! Kā 

viņi varētu atvērt acis realitātei? - Tikai ieklausoties sirdsapziņas balsī - tajā balsī, kurai, lai tiktu 

sadzirdēta, ir nepieciešams vākt, pārdomāt un lūgt. 

17 Neesiet nepacietīgi, mīļie cilvēki, neprasiet, lai mani vārdi piepildās dažu stundu laikā. Dažas no 

tām drīzumā kļūs par realitāti, bet citas - ar laiku. 

18 Cilvēkiem, īpaši tad, kad viņi piedzīvo sāpju pilnas stundas, ir brīži, kas viņiem šķiet kā gadsimti, 

jo viņi nezina, kā apbruņoties ar cerību, ticību, pacietību un lēnprātību. Bet, ja viņi celsies pie manis, lai 

saņemtu gaismu, šie tikumi dos viņiem spēku cerēt un cīnīties, kā arī saldinās grūtās stundas. 

19 Jūs pārdzīvojat grūtus laikus, kad tiek pārbaudīts jūsu garā sasniegtais progress. Garā - es esmu 

jums teicis ─ jo tas ir vienīgais, kas var jūs uzturēt jūsu grūtajā dzīves ceļā. 

20 Nepaļaujieties tikai uz saviem cilvēciskajiem spēkiem, jo miesa ir trausla. Bet dariet to, ņemot vērā 

gara spēku, kas lūdz mani un ir caurstrāvots ar ticību. Tad jūs varēsiet uzticēties, ka cīņā izturēsiet. 

21 Mana mīlestība pārklāj jūs kā aizsargājošs apmetnis sāpju un tiesas stundās, kuras jūs pārdzīvojat, 

un mana žēlsirdība ļauj jums saprast, ka tasīte, ko jūs dzerat, ir nepieciešama. 

22 Es izņemšu šo biķeri un pārvēršu to par mūžīgās dzīvības vīnu, tiklīdz jūs varēsiet parādīt man 

savus nopelnus. 

23 Jūs būsiet ieguvuši vajadzīgo aprīkojumu, lai padarītu Manu Mācību zināmu kā Skolotāju, kad 

būsiet spējuši atrast paši sevi. Tad jūs sadzirdēsiet sirdsapziņas balsi, un no jums nokritīs maska, kas 

nosedz visu ļaunumu. 

24 Meklējiet dvēseles glābšanu, pat par savu materiālo īpašumu cenu, jo jo vairāk jūs zaudēsiet šī 

iemesla dēļ, jo vairāk jums būs pēc tam. Jo vairāk jūs dāvināsiet, jo vairāk pieaugs dāvanas jūsu garā. 

Patiesi, Es jums saku: kad jūsu sirdī vairs nebūs vietas savtīgumam, jūs kļūsiet kungi, un Mana mīlestība 

jūs uzņems un sacīs: "Tavs Tēvs tevi labprāt uzņem un piedāvā tev garīgo maizi."" Patiesi, Es esmu 

aicinājis jūs no visas pasaules, jo dievišķā zvana skaņa bija dzirdama visā pasaulē. Taču bija tikai daži, kas 

atsaucās aicinājumam. 

25 Vai esat sapratuši, ļaudis, ka Es esmu jūs aicinājis, lai dotu jums ēst mūžīgās dzīvības maizi? 

26 Jums visiem ir atvēlēta vieta garīgajā mielastā, bet Skolotājs redz, ka vēl ir tukšas vietas. Tie ir tie, 

kas nav pieņēmuši Manu aicinājumu. Viņi ir atteikušies no ēdiena, ko biju viņiem sagatavojis. Ar sāpēm 

es jums saku: "Tam, kurš noraida to, ko Debesis viņam piedāvā, vēlāk jāplūc asaras." Šos vārdus ir 

dzirdējis arī viens no Maniem kalpiem, kurš saņem norādījumu doties pie Manis, lai atvestu katru 

izsalkušu cilvēku, ko viņš satiek. Tad es viņu sēdināšu pie sava galda, un tie, kas pat nenojauta un 

negaidīja tik lielu žēlastību, tad ieņems tukšās vietas un būs svētīgāki par tiem, kas sevi sauc par maniem 

izredzētajiem. 

27 Es turpināšu aicināt cilvēciskās būtnes un arī tās būtnes, kas pieder aizsaulē, lai bezķermeniskie 

varētu sēsties pie mana galda kopā ar iemiesotajiem, jo viņi visi ir mani bērni. 

28 Mācekļi: Kad mans vārds nāk pie jums un jūs to nesaprotat, jūs šaubāties par to. Bet es jums saku: 

Ja tevi moka neziņa, aizbrauc uz lauku vientulību un tur, dabas vidū, kur tev par lieciniekiem ir tikai 

atklāts lauks, kalni un debess debesis, vēlreiz izjautā savu Skolotāju. Iegremdējiet sevi Viņa Vārdā, un 

Viņa mīlošā atbilde ātri vien jūs sasniegs. Tad jūs jutīsieties pārņemti, iedvesmoti, piepildīti ar nezināmu 

garīgu svētlaimi. Šādā veidā jūs vairs nebūsiet mazticīgi cilvēki, jo jūs zināt, ka ikviens Dieva vārds satur 

patiesību, bet, lai to saprastu, jums tajā ir jāieiet ar nodošanos un tīru prātu, jo tas ir svētnīca. 

29 Ikreiz, kad esat gatavi un vēlaties kaut ko uzzināt, jūsu vēlme pēc gaismas piesaistīs dievišķo 

gaismu. Cik bieži esmu jums teicis: ejiet uz kalnu vientulību un tur pastāstiet man par savām raizēm, 

savām ciešanām un vajadzībām! 
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30 Jēzus jums mācīja šīs mācības Otrajā Laikā ar Savu piemēru. Atcerieties manu piemēru, kad es 

aizgāju tuksnesī, lai lūgtos, pirms sāku savu sludināšanas kalpošanu. Atcerieties, ka pēdējās dienās, kad Es 

biju starp cilvēkiem, vēl pirms devos uz sinagogu, lai lūgtos, Es devos uz Eļavu birzi, lai runātu ar Tēvu. - 

Daba ir Radītāja templis, kurā viss paceļas, lai Viņu pielūgtu. Tur jūs varat saņemt Tēva starojumu tieši un 

nepastarpināti. 

31 Tur, tālu no cilvēciskā egoisma un materiālisma, jūs sajutīsiet, kā jūsu sirdī ienāk gudras 

iedvesmas, kas jūs mudina darīt labu savā ceļā. 

32 Šīs izpausmes, ko Es jums šobrīd sniedzu caur prāta orgānu, beigsies 1950. gadā. Šis 

neatgriezeniskais laiks pienāks. Bet kāda nozīme tam, ka jūs vairs nedzirdat Manu Vārdu caur balss 

nesēju, ja esat iemācījušies iekšēji pacelties, lai saņemtu iedvesmu tieši no Skolotāja? 

33 Celieties, mīļie bērni, un strādājiet pēc Jēzus parauga. 

34 Tā kā caur šiem prātiem Es daru Sevi zināmu jūsu acu priekšā, jūs saņemsiet Manu iedvesmu. Tad 

jūs manā vārdā pasludināsiet tās mācības, kuras es jums iedvesmu. Šādā veidā jūs pieredzēsiet, ka mana 

mācība turpinās, ka mana atklāsme mūžīgi nāks pār jūsu garu. Tikai ārējā forma nedaudz atšķirsies. 

35 Kad būsiet sagatavojies, jūs pazemīgi ķersieties pie darba. Patiesi es jums saku: ja jūsu sirdī ir kaut 

mazumiņš iedomības vai lepnības, jūs nevarēsiet darīt labu darbu. Tam, kurš vēlas sludināt manu mācību, 

tā ir arī pazemīgi jāpraktizē. Es runāju ar jums šādā veidā, lai jūs saprastu, kas jums vēl nav izdarīts. - Jūs 

vēlaties pilnībā nodoties manas mācības izplatīšanai. Bet kā jūs varat mācīt, ja Jēzus mācība nav atklāta 

jūsu darbos un dzīvē? Ļaujiet cilvēkiem atpazīt Manu darbu jūsu darbos, un tad māceklī atspoguļosies 

Skolotāja tēls. 

36 Es jums saku, ka jūs to sajutīsiet, kad jūsu gars būs gatavs mācīt manu Doktrīnu saviem 

līdzcilvēkiem. Jo tas būs tad, kad jūs būsiet atraduši paši sevi. Tad jūs ļoti skaidri dzirdēsiet sirdsapziņas 

balsi. Kamēr tā nebūs ar jums, jūs nevarēsiet mani patiesi sajust. 

37 Nav neviena, kas negribētu atrast laimi, un jo ilglaicīgāka tā ir, jo labāk, jo Es mācu jums ceļu, kas 

ved uz augstāko un mūžīgo svētlaimi. Tomēr es jums tikai parādīšu ceļu, un pēc tam ļauju jums izvēlēties 

to, kas jums ir vispiemērotākais. 

38 Es jums jautāju: Ja jūs ilgojaties pēc laimes, kāpēc jūs to nesējat un tad nesaņemat? Cik maz ir to, 

kas izjutuši impulsu būt tautas labā! 

39 Es runāju tā, lai Mani saprastu gan jūsu gars, gan jūsu zemes daba. Bet ziniet, ka es vēlos glābt 

dvēseli, pat uz tās ķermeņa rēķina. 

Ziniet, ka jo vairāk jūs dodat, jo vairāk jums būs. Kad sasniegsiet šo posmu, jūs kļūsiet par meistariem. 

Tad jūsu dzīve būs piemērs, spogulis, kurā citi varēs ieraudzīt savas kļūdas un labot savas kļūdas. 

40 Lai jums palīdzētu jūsu aprīkošanā - nāciet un klausieties manu dievišķo Vārdu. 

41 Ļaujiet savām domām un sajūtām būt mierīgām, lai jūs varētu sajust manu balsi savā sirdī. 

42 Mans Vārds ir ceļš, kas no mūžības ir iezīmēts ar Manu Gribu, lai dvēseles bezmērķīgi neklaiņotu 

pa zemi. Patiesi Es jums saku: cilvēkam ir jāzina garīgums, lai sasniegtu savas dvēseles attīstību. 

43 Šis ir Svētā Gara gaismas laikmets, ko iekšēji jūt attīstītas dvēseles, tie, kas redz tālāk par ārējo 

šķietamību. 

44 Ievērojiet Visumu un novērtējiet to visā tā pilnībā un skaistumā. Tā tika radīta, lai Tā Kunga bērni 

varētu iedvesmoties no tās un saskatīt tajā Tēva tēlu. Ja jūs šādi uztverat radīšanu, jūs pacelsiet savu 

domāšanu līdz manai dievišķībai. 

45 Jūsu domāšanai nekad nevajadzētu būt inertai, tai pastāvīgi jāattīstās, gluži tāpat kā rasu attīstība 

paaudžu paaudzēs nepazīst apstāšanos, tāpat kā cilvēces zinātne, kas laika gaitā vienmēr norāda ceļu uz 

priekšu. 

46 Meklējiet mani ar garu, nepieķeroties ne ierastajām tradīcijām, ne simboliskiem rituāliem. 

Meklējiet mani savā sirdī, un jūs mani tajā atradīsiet, jo sirds mīl, cieš un jūt. 

47 Ja cilvēki nebūtu aizmirsuši savu sirdi, cenšoties paplašināt savas zināšanas zinātnē, nebūtu tik 

daudz nesaskaņu un tik daudz egoisma, un viņi jau būtu atklājuši dievišķo dzirksti, ko jūs visi nesat sevī, 

un tādēļ jūs visi esat brāļi un māsas Manī. Cilvēki jau tagad piepildītu Jēzus pamatprincipu "mīlēt vienam 

otru", un ar to pietiktu, lai pasaulē būtu miers un gaisma. 
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48 Šodien sirdsapziņas balss sastopas ar kurliem cilvēkiem, kuri, neapstājoties tajā ieklausīties, 

iesaistās slepkavnieciskos karos, iznīcina nācijas, iznīcina dzīvības elementus un materiālos spēkus, 

neaizdomājoties, ka tā rezultātā sēj morālu un garīgu sabrukumu, kas ir vēl nopietnāks. 

49 Man ir jārunā ar jums par to visu, vīrieši un sievietes, lai jūs varētu pildīt savu uzdevumu šajā laikā 

morālās un garīgās atjaunošanas darbā. Neaprobežojieties tikai ar Mana vārda uzklausīšanu, bet rūpīgi 

pārdomājiet un pielietojiet to, jo, ja jūs to nedarītu, tas būtu kā kurla sēkla. 

50 Atbalstiet savas dvēseles progresu un nodrošiniet, lai tā atstātu savu zemes ķermeni pilna 

nodošanās un pacēluma, kad pienāks manas gribas noteiktais brīdis. Saprotiet, ka neviens nenāk pie manis 

fiziski, bet gan kā garīga būtne. Kad tas notiek, rūpējieties, lai sasniegtu debesu kāpņu augstos pakāpienus, 

kur vairs nav sāpju un izkliedētības. 

51 Jūs esat nepilnīgs savu darbu, nevis savas izcelsmes vai radīšanas ziņā. Taču jūs galu galā 

sasniegsiet šo pilnību, pateicoties saviem nopelniem. 

52 Jūs patiesi esat stāvējuši pie gudrības altāra, kur jūsu gars ir bagātīgi apveltīts ar manu žēlastību. 

53 Mācekļi, kad mēs ar jums runāsim bez balss nesēja vai starpnieka starp garu un garu, un mēs vieni 

paši stāsimies pretī bezgalībai, jūs savas būtības dziļākajā iekšienē dzirdēsiet dievišķo balsi, kas nāk no 

klusuma, lai uzrunātu jūsu garu. - Aiz šī klusuma ir debesu koncerts, kura skaņas jūs vēl nedzirdat, jo jūsu 

dzirde spēj sadzirdēt tikai materiālās skaņas. 

54 Klausieties šajā vēstījumā ar patiesu nodošanos, jo pienāks laiks, kad jūs mani vairs nedzirdēsiet 

šādā formā. Bet, ja jūs paliksiet gatavi, tad vēlāk jūs saņemsit manu vārdu daudz pilnīgākā veidā. Šo 

izpausmes formu, kurā jūs pašlaik piedalāties, jūs varat uzskatīt par ārēju. Bet otrais, ko es jums apsolu, 

būs iekšējais, un jūs to sasniegsiet, kad vēl vairāk garīgi attīstīsiet sevi. Tad cilvēki pietuvosies pilnīgai 

sadraudzībai, kad viņi celsies pie sava Tēva bez starpniekiem vai lieciniekiem un saņems tieši no Viņa to, 

ko viņi lūdz. Tad cilvēka gars sāks mirdzēt kā vēl nekad, jo, es, būdams vienībā ar Mani, atspoguļoju tajā 

Sevi. 

55 Manas gaismas izpausme caur cilvēka intelektu notika, lai sniegtu jums fundamentālās mācības un 

liktu pamatus lielajai apgaismībai, kas nāks pēc tam. Es esmu nācis arī, lai atvieglotu jums krusta nastu, ko 

katrs no jums nes savā dzīvē - krusta nastu, ko katrs pats sev ir radījis un uz kuras viņš pats sevi ir krustā 

sists. 

56 Daudziem, kas manā priekšā ir nesuši savas bēdas un rūgtuma kausu, es varēju teikt, ka neviens 

viņus nav aizvedis uz Golgāti; viņi paši ar savu gribu ir meklējuši šo kausu. Es varētu viņiem arī pateikt, 

ka naglas, ērkšķi, žults un etiķis pazudīs un viņi tiks augšāmcelti jaunai un labākai dzīvei, ja viņi pratīs 

nākt pie manis un aicināt mani pārbaudījuma brīdī. 

57 To dzirdot, daži man jautā: "Skolotāj, kad Tu runā mums par šo jauno dzīvi, vai Tu domā par dzīvi 

pēcnāves dzīvē, vai arī par to, kas mums jādzīvo uz zemes?" Uz to es jums atbildu, ka tad, kad jūs 

celsieties gaismā, mīlestībā, patiesībā un labestībā, jums nav jāuztraucas par vietu, kur jūs paliksiet. 

58 Otrajā reizē es jums teicu: "Mana Tēva namā ir daudz māju". - Vai jūs zināt, ka katrs gars ir Dieva 

nams? Katrā vietā, kur ir sirdsapziņa, būs Kungs. 

59 Šodien jūs vēl nevarat iedomāties, kāda būs pasaule, kad tā pilnībā sapratīs manu mācību, kad 

cilvēks izraus grēku no savas sirds, - es to labi zinu. Es zinu, ka tad pienāks laiki, kad vīrietis un sieviete, 

no bērna līdz vecam cilvēkam, visi varēs baudīt pilnīgu mieru un izjust laimi dzīvot neviltotā svētlaimē 

šeit, uz šīs zemes, kur ir izlietas tik daudz asaru un asiņu. Šie cilvēki ne mirkli nevēlēsies izjaukt 

harmoniju ar savu Dievu un nesīs sev līdzi prātā ierakstīto Mana Likuma būtību ar tā augstāko principu - 

mīlēt vienam otru. 

60 Tādēļ jūs, kas mani dzirdat, saprotiet, cik nepieciešams, lai jūs sagatavotos nest Labo Vēsti saviem 

līdzcilvēkiem, lai jūs vairs neatņemtu viņiem svētlaimi, ko viņiem nesīs atmoda. Atcerieties, ka daudzi no 

tiem, kurus jūs pamodināsiet, paveiks to, ko jūs neesat spējuši izdarīt, un ka tie, kas viņus pamodinās, 

savukārt paveiks vairāk nekā tie, kas viņiem atnesa Labo Vēsti, un tā soli pa solim, līdz pienāks laiks, kad 

tauta būs liela un daudzskaitlīga un Mana Vārda piepildījums būs redzams uz zemes. 

61 Es esmu gaidījis, kad jūs sasniegsiet garīgo briedumu, lai jums teiktu: Ņemiet sēklu un izkaisiet to. 

62 Otrajā Laikā Es jums devu piemēru, kā jums ir jāgaida īstais laiks, lai izpildītu uzdevumu, kas jūs 

atveda uz zemes. 
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63 Es gaidīju, kamēr mans ķermenis - tas Jēzus, kuru cilvēki redzēja savu acu priekšā, - būs sasniedzis 

savu labāko vecumu, lai caur Viņu varētu pildīt dievišķo misiju - mācīt jūs mīlēt. 

64 Kad šis ķermenis - sirds un prāts - bija pilnībā attīstījies, mans Gars runāja caur tā lūpām, mana 

gudrība pārpludināja tā prātu, mana mīlestība iemājoja tā sirdī, un harmonija starp šo ķermeni un dievišķo 

gaismu, kas to izgaismoja, bija tik pilnīga, ka es bieži runāju ļaudīm: "Kas pazīst Dēlu, tas pazīst Tēvu." 

65 Kristus izmantoja Dieva patiesību, lai mācītu cilvēkus. Viņš to neņēma no pasaules. Ne no 

grieķiem, ne haldejiešiem, ne esēņiem, ne feniķiešiem - no neviena Viņš neņēma gaismu. Tie vēl nezināja 

debesu ceļu, un es mācīju to, kas nebija zināms uz zemes. 

66 Jēzus savu bērnību un jaunību bija veltījis aktīvai labdarībai un lūgšanai, līdz pienāca stunda, kad 

vajadzēja pasludināt debesu valstību, mīlestības un taisnīguma likumu, gaismas un dzīvības mācību. 

67 Meklējiet tolaik pasludinātā Mana Vārda būtību un sakiet, vai tas varēja izrietēt no kādas 

cilvēciskas mācības vai kādas tajā laikā zināmas zinātnes. 

68 Es jums saku: ja Es patiešām būtu pieprasījis šo cilvēku izglītotību, Es būtu meklējis Savus 

mācekļus viņu vidū, nevis starp neizglītotajiem un nezinošajiem cilvēkiem, no kuriem Es veidoju savu 

apustuļu pulku. 

69 Jūs Man jautājat, ko Es jums varu pateikt par šo tautu mācībām un filozofijām, un Es jums saku, ka 

tās ir Gara iedvesmas, bet ne augstākā patiesība, kas pieder vienīgi Man. 

70 Šajā trešajā laikmetā Mana griba ir bijusi darīt Sevi zināmu caur cilvēku, izmantojot viņa garu un 

intelektu. Taču, to darot, esmu izmantojis pazemīgus, neizglītotus un vienkāršus prātus, rūpējies, lai viņu 

prātus neietekmētu zinātnes un teorijas. Lai sniegtu jums Manas pamācības caur šīm neizteiksmīgajām 

cilvēku lūpām un pārsteigtu un pārsteigtu klausītāju pūļus, kas sastāvēja no visdažādākajiem cilvēkiem, 

jūs nedomājiet, ka Man vajadzēja balss nesējus vispirms sūtīt pie meistariem, lai no viņiem iegūtu 

ekipējumu un gudrību, - gluži otrādi, Es turēju viņus tālāk no jebkādas inficēšanās un ietekmes, lai viņu 

prāts būtu pietiekami objektīvs, tīrs un brīvs, lai varētu reproducēt Dievišķo iedvesmu cilvēku priekšā. Ko 

tad viņi varēja jautāt šiem cilvēkiem (Skolotājiem) par dziļo un nezināmo vēsti, ko mans Gars tagad 

atklāja cilvēcei? 

71 Tas ir iemesls, kādēļ Es esmu izvēlējies neizglītotus un vienkāršus cilvēkus, lai ar viņu saprašanas 

orgānu palīdzību darītu zināmu Savu mācību. 

72 Mācība, ko es toreiz ieliku Jēzū, bija perfekta savā būtībā un formā. Jūs nevarat tai piedēvēt 

nekādus trūkumus, jo Tas, kas to iedvesmoja, un Tas, kas to nodeva, ir pilnīgs. 

73 Šodien, kad Es runāju caur šīm būtnēm, kas dzīvo ļoti tālu no pilnības, jums vairāk jāpievērš 

uzmanība Vārda nozīmei, nevis tā ārējai formai, jo tās ir cilvēciskas būtnes, kas nespēj harmonēt ar Tā 

pilnību, kurš iedvesmo tās ar dievišķo vēsti. 

74 Es jums to visu saku tādēļ, ka jau pamācītajiem cilvēkiem, cilvēkiem, kas tic Manai klātbūtnei šajā 

manifestācijā, ir pienākums ar savu garīgo pacēlumu, lūgšanu un ekipējumu sadarboties ar balss nesēju, 

kas pilda tik delikātu garīgo misiju. 

75 Tie, kas nesaprot to, cik atbildīgi ir tie, kas pilda šo misiju, neizjutīs mīlestības pilnu līdzjūtību pret 

viņiem. Bet tie, kas ir saprotoši, būs kā uzticīgi palīgi, kas ar savām lūgšanām palīdz dalīt krusta nastu ar 

saviem brāļiem un māsām. 

76 Kad mana pasludināšana būs pabeigta un jūs sapratīsiet visu mīlestību, ko Es jums parādīju, kad 

izpaudos caur šīm radībām, jums būs man jāsaka: "Kungs, tā kā Tu esi nācis līdz mūsu nožēlojamībai, 

mūsu grēcīgumam un nožēlojamībai, ko gan mums nevajadzētu darīt, lai atmaksātu tik lielu mīlestību? Un 

tad jūs sāksiet mīlēt un veltīt savu dzīvi tiem, kam nepieciešama mīlestība, gaisma un žēlsirdība. 

77 Šie mīļie mācekļi, kas mani ieskauj un sekoja man Otrajā Laikā, atdeva savu dzīvību, pārpildīja 

savu garu un izlēja savas asinis, jo viņi gribēja ar mīlestību atmaksāt Tam, kas bija atstājis savu troni, lai 

dzīvotu kopā ar viņiem un dotu viņiem visdārgāko Gara dārgumu - patiesību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 170 
1 Kad jūs domājat par mokām, ko Es cietu pie krusta, jūs esat šausmināti par to, ka cilvēka 

zemiskums ir sasniedzis tik lielu nežēlību. Bet es jums saku, ka tās sāpes un tasīte, ko es toreiz dzēru, 

nebija vislielākais rūgtums. 

2 Vislielākās sāpes man sagādāja tas, ka, neraugoties uz manu dzīvi viņu vidū, mani bērni nevēlējās 

atzīt, kas es esmu - tas, kurš viņiem atklāja patiesību ar gaismas pilniem vārdiem, - un redzēt, ka viņi 

noraidīja manus vārdus un noliedza mani, ka es izlēju savu mīlestību viņu sirdīs, kamēr viņi mani izsmēja 

un viņu lūpas izrunāja pret mani zaimojošus vārdus. 

3 Pēdējais nopūtiens, ko es izelpoju pie krusta, bija dievišķā piedošana, kas nāca no manas sirds par 

tik daudzām ciešanām un nāvi. Taču ar šo nopūtu Mana kaislība nebeidzās. Es jums teicu, ka Es esmu 

Dzīvība, un Mans Gars turpināja saņemt visu cilvēku nepateicību mūžībā. 

4 Viņi apsprieda, vai es esmu apsolītais Mesija. Viņi pārbaudīja Manus darbus, lai pārliecinātos, vai 

tie apstiprina to, ko bija pasludinājuši pravietojumi, un, kamēr vieni nonāca pie secinājuma, ka Es esmu 

Apsolītais, citi Mani noliedza - materiālisti, kas pielūdza tikai materiālo, tie, kas bija interpretējuši 

pravietojumus atbilstoši savām pasaulīgajām vēlmēm un savtīgajām interesēm, tie visi turpināja Mani 

noliegt. 

5 Cik akli bija tie, kas dzirdēja manus dzīvības vārdus un redzēja manus varenos darbus, bet 

nesaprata, ka tos varēja paveikt vienīgi Dievs. 

6 Šodien var teikt, ka cilvēce ir atzinusi Kristu par Mesiju, kuru Tēvs apsolīja cilvēcei jau Pirmajā 

Laikā. Tomēr cilvēki nebeidz mani noliegt, noraidīt un piedāvāt man savu nepateicību par manu mīlestību. 

7 Šodien viņi vairs nešaubās par Jēzu, bet daudzi apšauba un pat noliedz manu dievišķību. Daži man 

piedēvē lielu garīgu pacēlumu; citi apgalvo, ka arī es eju dvēseles attīstības ceļu, lai varētu sasniegt Tēvu. 

Bet, ja tā būtu, tad Es jums nebūtu teicis: "Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība." 

8 Es zinu jūsu argumentāciju, jūsu filozofiju. Es zinu, ka jums tikai tāda dvēsele iemiesojas, kurai šis 

pārbaudījums ir nepieciešams, lai sasniegtu pacēlumu un pilnību, un tas jums liedz ticēt, ka Dievišķais 

"Vārds" kļuva par cilvēku. Es zinu, ka jūs nesaprotat, ka Dievišķā Būtne varētu just sāpes, un cilvēki, kuri 

saprot, ka tas notika ar Kristu, tādēļ noliedz, ka Viņš varētu būt apsolītā Dievišķība. 

9 Ak, mani mīļie bērni, ja vien jūs varētu saprast, ka "Vārda" iemiesošanās uz zemes ir vislielākā 

Dievišķās Mīlestības izpausme! Tā bija vēlme pazemoties pret jums un mācība no manas vēlmes sevi 

ierobežot, padarīt sevi mazu, lai jūs sajustu, ka es jums vairāk piederu un jūs paši esat tuvāk Tēvam. 

10 Bet šīs lielās sāpes - cik maz tu par tām zini! Jūs domājat tikai par fiziskajām sāpēm, par miesu, 

kas cieš, par dvēseles mokām, bet jūs nesaprotat, ka tik ilgi, kamēr nebūs harmonijas starp cilvēku radībām 

un viņu Debesu Tēvu, sāpes jūsu vidū turpināsies. Bet kādas sāpes jūs varētu ciest, kas neatspoguļotos 

jūsu Tēvam? 

11 Nedomājiet, ka Es aizstāvu Sevi no jūsu spriedumiem vai ka Es lūdzu jūs neatņemt Man to 

dievišķo dabu, ko jūs Man noliedzat. Es esmu nācis šajā laikā, lai pateiktu cilvēkam, lai viņš mani tiesātu 

ar savu garu. 

12 Pārstājiet mēģināt ar savu mazo cilvēcisko saprātu lasīt un aptvert lielo dzīves grāmatu, ko 

dievišķais Gars uzrakstījis jūsu garam, jo nemirstību iegūst jūsu gars, nevis "miesa". 

13 Paturiet prātā, ka Es sniedzu jums šīs mācības caur neizglītotiem un vienkāršiem radījumiem, lai 

jūs tām ticētu. Jo, ja Es jums tās būtu devis caur izglītotiem un izglītotiem cilvēkiem, jūs šīs atklāsmes 

uzskatītu tikai par vēl vienu no daudzajām teorijām, kas šajos laikos parādījušās uz zemes. 

14 Tie, kurus šajā laikā ir pārņēmis mans vārds, ir ķērušies pie darba kā čakli strādnieki un 

nenogurstoši strādā, iedvesmojoties no manas mācības. Viņu lūpas man nesaka: "Skolotāj, šeit mēs esam 

kopā ar tevi!", jo viņi zina, ka viņi ir kopā ar mani visur, kad viņi izpilda manu likumu, un rīt viņi būs 

cilvēces garīgie vadītāji un vēstneši. 

15 Pasaulē cilvēki jau gaida miera un gaismas apustuļu atnākšanu - jūs, kas esat bijuši kopā ar 

Dievišķo Skolotāju, kuri nesīs Labo Vēsti sirdīm. 

16 Jūs joprojām esat pārbaudes procesā un gatavojaties manu mācību praktizēšanai. Jūs piesātināt sevi 

ar manu mīlestību un esat pilnībā pārņemti ar manu Darbu. 
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17 Šie jau ir pēdējie mana pasludinājuma gadi. Pēc 1950. gada, kad Es būšu atsaucis Savu Vārdu, jūs 

to atcerēsieties, un jūsu sirdis pārņems skumjas, ja jūs nezināt, kā to lietot. Bet patiesi Es jums saku, ka Es 

no jums neatdalīšos, mainīsies tikai veids, kādā Es izpaužos, un Es pat varu jums teikt, ka Es būšu jums 

tuvāk, jo pienāks patiesas garīguma pilnveidošanās laiks. 

18 Jūs turpināsiet uzturēt garīgu kontaktu ar mani. Saprotiet, cik vienkārša ir mana mācība, cik viegli 

ir saprast manu likumu, to pašu, ko jums mācīja Jēzus Galilejietis. 

19 Es vēl negribu jūs tiesāt, bet vēlreiz parādīt jums ceļu, kas ved pie manis. 

20 Tagad jūs vēl esat mācekļi, bet rīt jūs būsiet meistari un mācīsiet ar vārdiem un darbiem to, ko Es 

jums esmu atklājis. Jūs, vīrieši un sievietes, būsiet augstas morāles skolotāji. Padomājiet, ka jums nāksies 

saskarties ar reliģiskajām kopienām, kuru vidū jums būs jāveic liels garīgais darbs, jo daudzu vidū ticība ir 

izdzisusi un cerība zudusi, un tas ir tāpēc, ka cilvēki nepazīst paši sevi un nav žēlsirdīgi pret sevi. Bet, lai 

sludinātu manu patiesību un runātu par manu mīlestību, jums pašiem sevi ir jāattīra. 

21 Otrajā Laikā Es sacīju saviem mācekļiem: "Ja kāds no jūsu ķermeņa locekļiem ir jūsu grēka 

cēlonis, nogrieziet to." Tas ir, pat ja tas maksā sāpes un upurus, jums jābūt šķīstiem. Es jums saku: attīriet 

savu sirdi, neļaujiet kaislībām tajā iesakņoties. Iztīriet trauku no iekšpuses un ārpuses. 

22 Ļaujiet savai sirdij pukstēt manas mīlestības ritmā, un tad jūsu līdzcilvēkiem būs jāatpazīst jūs pēc 

jūsu dvēseles tīrības un jūsu jūtu patiesuma. Atrodiet mierīgu līdzsvaru, piedodiet, un jums tiks piedots. 

Dzīvojiet mierā ar sevi. 

23. Apzinieties, cik daudzi no jūsu līdzcilvēkiem savā elku kalpībā gaida Mesijas atnākšanu. 

Padomājiet, cik daudzi savā neziņā domā, ka Es nāku tikai tādēļ, lai izpildītu Savu spriedumu pār 

ļaunajiem, lai glābtu labos un iznīcinātu pasauli, nezinot, ka Es esmu starp cilvēkiem kā Tēvs, kā 

Skolotājs, kā brālis vai draugs, pilns mīlestības un pazemības, sniedzot Savu palīdzīgo roku, lai glābtu, 

svētītu un piedotu visiem. 

24 Tāpēc jūs izvēršat savas (garīgās) dāvanas saskaņā ar maniem norādījumiem, lai liecinātu par 

manu jauno atklāsmi - lai novērstu cietušā sāpes, lai parādītu gaismas ceļu pazudušajam vai lai 

pamodinātu "mirušo" jaunai dzīvei ar aicinājumu "Celies un ej!". 

25 Jūs likvidēsiet ideju par nāvi un mācīsiet patiesas dzīves ceļu. 

26 Kad runājat par manu darbu, dariet to ar pārliecību. Iedvesmas brīdī paudiet to, ko jūt sirds. 

Sagatavojieties, jo Es runāšu uz cilvēci caur jūsu lūpām. Dzīvojiet modri, nenovirzoties no Manas 

mācības, lai jūs nekad nenonāktu cilvēku iepiniekos. 

27 Grupa, kas nāk kopā, lai uzklausītu Manu Vārdu, joprojām ir maza. Bet Es to uzskatu par visas 

cilvēces pārstāvi un dodu tai Savu mācību, kā Es to esmu darījis kopš brīža, kad caur Savu meitu Damiānu 

Ovjedu ar viņas intelekta palīdzību atklāju Savu gribu. Tas, ko Es jums esmu devis šādā veidā, bija 

gudrības mācības, kuras jums vajadzētu glabāt savās sirdīs kā dārgakmeni, jo to būtība ir mīlestība. 

28 Es svētīju jūs, jo jūs mani nenogurstoši uzņemat. Es gribu, lai tāpat kā Es esmu jūs pamācījis un 

vadījis, arī jūs vadītu un pamācītu savus līdzcilvēkus. Es esmu jums dāvājis dāvanu dziedināt sāpes ar savu 

dziedinošo balzāmu, kas ir žēlsirdība. 

29 Jūs esat liecinieki tam, kā Es esmu Sevi atklājis. Rīt, kad šis vārds vairs neizskanēs no cilvēku 

lūpām un šī žēlastība vairs nepastāvēs, jūs ar mīlestību atcerēsieties šo laiku un šīs izpausmes. Tad jūs 

liecināsiet par to, ko esat dzirdējuši un redzējuši. 

30 Pēc 1950. gada cilvēki jums jautās, kādā veidā tika parādīts Tā Kunga Vārds, un jūs viņiem 

atbildēsiet, ka tas notika vienkāršā veidā, vienkāršā valodā un visiem saprotamā veidā. 

31 Jūs klausīsieties ar interesi, un grāmatas, kurās sniegtas manas mācības, tiks lasītas ar nepacietību. 

32 Dažādās formās Es esmu jūs mācījis cauri gadsimtiem, bet vienmēr esmu jums mācījis vienu un to 

pašu. Bet galvenokārt tā ir iededzinusi ticību, lai jūs kļūtu cienīgi Manis priekšā un beidzot saņemtu 

atlīdzību par saviem nopelniem mūžīgajā dzīvē. 

33 Ko tu varētu atnest Man priekšā savā sirdī, ko Es nevarētu redzēt? 

34 Es visu dzirdu un zinu. Uzmanieties un lūdzieties, jo vilks jūs gaida. Nenosodiet tos, kas dzīves 

ceļā ir iekrituši kārdinājumos, bet drīzāk ar mīlestību aiciniet viņus no jauna sākt no jauna, lai virzītos uz 

priekšu pa attīstības ceļu. 
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35 Otrajā laikmetā kādu sievieti, kas bija ļāvusies kārdinājumam un kritusi grēkā, cilvēku pūlis tiesāja 

uz ielas, kad garām gāja Jēzus. Tie apsūdzēja sievieti laulības pārkāpšanā un mēģināja viņu nogalināt. Tad 

viņi vērsās pie Meistara un sacīja Viņam, lai Viņu pārbaudītu: "Kungs, šī sieva ir pieķerta laulības 

pārkāpšanā, un Mozus bauslība saka, ka ļaudis viņu jāmētā ar akmeņiem. Ko jūs uz to sakāt?" Tad Jēzus 

uzlūkoja viņus ar līdzjūtību un atbildēja: "Kas no jums ir bez grēka, lai pirmais met akmeni." 

36 Šī vārda gaisma izgaismoja dvēseles, un, tā kā visi jutās pārāk nepilnīgi un necienīgi, lai spriestu 

par līdzcilvēku, viņi kaunīgi atkāpās, atstājot mazo laukumu tukšu. 

37 Tad Jēzus jautāja sievai, kas gulēja uz zemes: "Sieva, kur ir tie, kas tevi apsūdz? Tie ir aizgājuši. 

Celies, ej un vairs negrēko." 

38 Patiesi Es jums saku: man vienīgajam ir spriest par visām lietām. 

39 Es aicinu jūs studēt manu Vārdu, un, ja vēlaties manu mieru, ievērojiet manus baušļus, lai tie 

vienmēr būtu jūsu ceļvedis. 

40 Cilvēki, uzrakstiet uz sava banera aktīvu labdarību. Kas vēlas strādāt manā jomā, lai žēlsirdība 

būtu viņa darba pamatprincips, tad viņam būs liela misija, kas jāizpilda. 

41 Sāpju lauki ir ļoti plaši, un mīlestības un žēlsirdības sēkla to cilvēku sirdīs, kuriem jāiet sēt, ir ļoti 

maz. 

42 Mans mierinājuma gars izlīst uz visiem tiem, kas īstenos šo lielo mīlestības darbu uz zemes. Taču 

šis mierinājums ir dots arī garīgajai pasaulei, tām būtnēm, kurām ir lemts izstarot savu gaismu uz zemes 

ceļiem. 

43 Kad Es jums runāju par Savu garīgo pasauli, Es runāju par tiem paklausīgo garīgo būtņu pulkiem, 

kas kā patiesi kalpi dara tikai to, ko viņiem pavēl Kungs. Tos Es jums esmu sūtījis, lai viņi būtu 

padomdevēji, aizstāvji, ārsti un īsti brāļi un māsas visiem cilvēkiem. Viņi nesūdzas, jo viņos ir miers. Viņi 

neuzdod jautājumus, jo viņu evolūcijas gaisma un pieredze garajos ceļos ir devusi viņiem tiesības 

apgaismot cilvēku prātus. Viņi ir gatavi un pazemīgi palīdzēt ikvienā palīdzības saucienā un vajadzības 

gadījumā. 

44 Es esmu tiem pavēlējis, lai viņi kļūtu zināmi jūsu vidū, lai viņi jums dotu savus norādījumus, 

liecību un iedrošinājumu. Viņi iet jums pa priekšu, attīra ceļu un sniedz jums savu palīdzību, lai jūs 

nezaudētu drosmi. 

45 Rīt arī jūs piederēsiet šai gaismas armijai, kas darbojas bezgalīgajā garīgo būtņu pasaulē tikai no 

mīlestības pret saviem cilvēku brāļiem un māsām, apzinoties, ka tādējādi tā slavē un mīl savu Tēvu. 

46 Ja vēlaties būt kā viņi, veltiet savu eksistenci labestībai. Dalieties ar savu mieru un maizi, ar 

mīlestību uzņemiet trūkumcietējus, apmeklējiet slimos un ieslodzītos. Nesiet gaismu uz to savu līdzcilvēku 

ceļa, kuri klīst, meklējot patieso ceļu. Piepildiet bezgalību ar cēlām domām, lūdzieties par tiem, kuri ir 

prombūtnē, un tad lūgšana viņus pietuvinās jums. 

47 Tad, kad nāve apstādinās jūsu sirds ritmu un gaisma jūsu acīs apsīks, jūs pamodīsieties pasaulē, 

kas ir brīnišķīga ar savu harmoniju, kārtību un taisnīgumu. Tur jūs sāksiet saprast, ka Dieva mīlestība var 

jums atlīdzināt par visiem jūsu darbiem, pārbaudījumiem un ciešanām. 

48 Kad dvēsele sasniedz šīs mājas, to arvien vairāk un vairāk caurstrāvo bezgalīgs miers. Tūlīt tā 

atceras tos, kas vēl dzīvo tālu no šīs svētlaimes, un savā mudinājumā, savās ilgās, lai arī tie, kurus tā mīl, 

varētu saņemt šo dievišķo dāvanu, tā pievienojas garīgajam pulkam, kas cīnās un strādā par savu zemes 

brāļu un māsu glābšanu, labklājību un mieru. 

49 Lai sagatavotu jūsu sirdi un dotu spēku jūsu garam, mana balss jūs iedrošina šajā pārbaudījumu 

ceļā, kas, kā jūs jau pamanījāt, dod jūsu garam izturību. Tie, kam ir spēks, var dalīties tajā ar tiem, kas 

jūtas vāji. 

50 Drīz jūs redzēsiet, kā daudzi cilvēki no citām valstīm ieradīsies šajā valstī, kur Skolotājs dara sevi 

zināmu. 

51 Manas gudrības gaisma satricinās cilvēkus no letarģijas, un jūs redzēsiet, kā viņi garīgi un 

intelektuāli attīstīsies. Šis solis būs cilvēces labā. 

52 Tautas pievērsīs savas acis šai zemes daļai un iepazīs manu darbu un manu vārdu, kas tiks 

saglabāts drukātā veidā. Jo tajā laikā to cilvēku prāti, kurus jūs esat saukuši par balss nesējiem, būs slēgti 

šim pasludinājumam. 
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53 Sapulču vietas, kas ir uzņēmušas lielos ļaužu pūļus, paliks atvērtas arī pēc Manas aiziešanas, lai 

mācekļi turpinātu tur pulcēties un studēt Manu Vārdu. Viņi kā sargsuņi sekos līdzi, gaidot "pēdējo", par 

kuriem es šodien paziņoju, ierašanos. Kad būsiet savā amatā, jūs sapratīsiet, cik liels ir tas, ko Es jums 

atklāju. Ja jūs nebūsiet uzticīgi šai misijai, nelaimes un katastrofas piemeklēs tos, kas centīsies pie jums 

pietuvoties ar vēlmi pēc miera un gaismas. 

54 Es arī iemācīšu jums pildīt savus pienākumus pret tiem, kas pārvalda pasauli. Ja vēlaties, lai viņu 

lēmumi būtu labvēlīgi un taisnīgi tautām, jums ir jāatbalsta viņus ar lūgšanu. 

55 Ja tā vietā, lai strādātu šādā veidā, jūs atstājat viņus un nodarbojaties tikai ar viņu lēmumu 

kritizēšanu, jūs ļaujat viņiem zaudēt cīņas sparu un pakļauties kaitīgai ietekmei. Esiet kā miera sargi. 

56 Patiesi, es jums saku, ka jau no pirmajām cilvēces dienām cilvēkam piemita intuitīvas zināšanas 

par to, ka viņš sevī nes garīgu būtni - būtni, kas, lai gan neredzama, atklājas dažādos viņa dzīves darbos. 

57 Jūsu Kungs laiku pa laikam jums ir atklājis gara esamību, tā dabu un apslēpto būtību. Jo, lai gan 

jūs to nesat sevī, plīvurs, ar kuru jūs apņem jūsu materializācija, ir tik biezs, ka jūs nespējat saskatīt to, kas 

jūsu būtībā ir cēlākais un tīrākais. 

58 Cilvēks ir uzdrošinājies noliegt daudzas patiesības. Tomēr - ticība sava gara pastāvēšanai nav 

bijusi viena no tām lietām, ar ko viņš ir cīnījies visvairāk, jo cilvēks ir sajutis un beidzot sapratis, ka 

noliegt savu garu būtu tas pats, kas noliegt sevi. 

59 Kad cilvēka ķermenis kaislību, netikumu un materiālisma dēļ deģenerējās, tas kļuva par ķēdi, 

tumšu aizsegu, cietumu un šķērsli gara attīstībai. Tomēr cilvēkam nekad nav trūcis iekšējās gaismas 

dzirksts, kas nāktu palīgā pārbaudījumu stundās. 

60 Patiesi, es jums saku, ka gara augstākā un tīrākā izpausme ir sirdsapziņa, tā iekšējā gaisma, kas 

padara cilvēku par pirmo, augstāko, lielāko un cēlāko starp visām radībām, kas viņu ieskauj. 

61 "Mācītāj," - jūs klusējot man jautājat, - "kāpēc mēs tik maz zinām par garu? Kāpēc mēs tik maz 

zinām par sevi?" 

62 Skolotājs jums atbild: Jo jūs esat vairāk pievērsušies tam, ko pasaule jums dod, un neesat 

pievērsušies nemirstīgā, kas ir jūsu gars, izpētei. Pat gars, ņemot vērā skaistumu, brīnumus un priekus, ko 

dzīve tam piedāvā - kaut vai uz īsu brīdi -, atsakās no svētlaimēm, ko tam var piedāvāt viņa paša attīstība. 

Tomēr - man jāsaka jums patiesību - tādēļ jums nevajadzētu ticēt, ka zemes matērija ir spēcīgāka par garu 

un ka tas ir iemesls, kāpēc tā ir nogrimusi līdz materializējusies. Nē, gars ir nesalīdzināmi spēcīgāks un 

vienmēr tāds būs. Bet, ja tā ir kritusi, tad tas ir noticis labprātīgi, vilināta pasaules vilinājumu, kas tai 

piedāvā - kaut vai uz laiku - dzīvi, kas bagāta ar miesas maņām, baudām un kārdinājumiem. 

63 Tas ir tikai likumsakarīgi, ka viņa materializācija neļauj viņam iepazīt sevi un neļauj viņam atklāt 

savas spējas caur savu cilvēcisko būtības daļu. Jo materiālā daba, šķiet, ir vislielākajā pretrunā ar garīgo 

dabu. Tomēr, kad abi šie aspekti atradīs harmoniju jūsos, jūs pieredzēsiet, ka jūsu fiziskā daba ir kā tīrs 

spogulis, kas atspoguļo garīgo un pat dievišķo visā savā skaistumā. 

64 Meklējiet manu klātbūtni darbos, ko esmu paveicis, un jūs varēsiet atrast mani ik uz soļa. Mēģiniet 

mani sadzirdēt, un jūs dzirdēsiet mani spēcīgajā balsī, kas izstaro visu radīto. Jo man ir viegli atklāt sevi 

caur radības izpausmēm. Es atklājos gan zvaigznē, gan vētras brāzmā, gan maigā rītausmas gaismā. Es 

ļauju savai balsij atskanēt putna melodiskajā treļļošanā, kā arī izpaužu to caur ziedu smaržu. Un katrs 

mans izteikums, katrs teikums, katrs darbs jums visiem runā par mīlestību, par taisnīguma likumu izpildi, 

par gudrību, par mūžību garā. 

65 Kāpēc jums neizdevās parādīt sevi visā garīgajā pilnībā, savā garīgajā skaistumā, lai gan jums bija 

vara pār materiālo? - Jo jūs ļāvāt sevi aizraut pasaules kaislībām. 

66 Tāpēc neatturieties no Manas mācības studēšanas un praktizēšanas, domādami, ka tādējādi jūs 

sasniegsiet lielāku garīgumu. Jums ir jāmācās to nopelnīt ar gudrību, tad jūs būsiet sasnieguši universālās 

harmonijas sākumu, kurā jūs ļausiet savam garam izpausties. 

67 Interpretējiet likumu un ievērojiet to. Tas sagatavos jūs dzīvei augstākās garīgajās pasaulēs. Kamēr 

vien pastāv materiālās pasaules, garīgajai pasaulei ir jāturpina izstarot un izliet uz tām savu gaismu. 

68 Padomājiet: ja jūs tagad nespējat apgūt nepamatotu fizisko čaulu - kādu uzdevumu Es varētu 

uzticēt jūsu garam, kad tas reiz dzīvos augstākās garīguma pasaulē? 
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69 Es vienīgais varu jums dot šīs mācības, ak, cilvēku bērni! Kurš cilvēks varētu jums pateikt, ko Es 

jums vēl esmu sarūpējis Savā slepenajā kambarī? Domājiet un lūdzieties, ak, mācekļi, lai Mani 

pamācījumi jūs vestu uz gara samierināšanos ar zemes tērpu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 171 
1 Žēlastības avots izplūst pār jums, lai remdētu jūsu miera slāpes un šķīstītu jūs. 

2 Man jūs jāmāca, jo es redzu, ka jūs joprojām esat vāji. Šajā Vārdā ir spēks, kas dod garam jaunu 

drosmi. 

3 Vai jūs, klausoties mani, nepamanāt, kā bēdas atstāj jūsu sirdis? Tas notiek tāpēc, ka Tēva balss jūs 

atvieglo un mierina. 

4 Jūs joprojām esat bērni garajā gara ceļā, un tādēļ Mana žēlastība jūs atbalsta un Mani padomi jūs 

vada. Ceļā ir ērkšķi, un tā malās zīst bezdibeņi, bet Es mācu jums nepadarīt nepareizus soļus, neļaut 

kārdinājumam uzvarēt jūs. Jo jums ir lemts pamācīt savus līdzcilvēkus ar savas dzīves piemēru. Šādā 

veidā jūs sniegsiet vislabāko liecību par to, ka esat klausījušies Skolotāju Meistaru. 

5 Lai gan es domāju par jūsu garu, es neaizmirstu arī jūsu ķermeni - vāju radību, kurai vajadzīga 

līdzjūtība, mīlestība un pacietība, lai atrastu harmoniju ar garu un kalpotu savam Dievam ar pilnības 

piegaršu. 

6 Katra gada beigās veiciet sirdsapziņas pārbaudi, jo, kamēr dzīvojat uz zemes, arī jūs esat pakļauti 

laika likumiem. Atgriezieties ar domām pagātnē, ļaujiet, lai viss atkal iet jums garām. Atcerieties dienu, 

kad jūs pirmo reizi dzirdējāt Manu Vārdu, to dienu, kad jūsu gars paredzēja, ka tā priekšā paveras jauna 

ēra, un saprata, ka daudzu noslēpumu plīvurs tagad ir saplēsts, lai ļautu tam ļoti skaidri saskatīt šīs mācības 

patiesību. Jo no šī brīža jūs sapratāt, kādas kļūdas un trūkumi bija jūsu dzīvē, un jūs sajutāt milzīgu vēlmi 

kalpot savam Kungam, mīlot un kalpojot saviem līdzcilvēkiem. Tu nekavējies zvērēt, ka no šī brīža sekosi 

man, nedomājot, vai var pienākt kāds vājuma vai izmisuma brīdis, kas liktu tev paklupt. 

7 Bet, ciktāl jūs esat mani uzklausījuši, mana pamācība ir iekļāvusies jūsu būtībā, un jūsu sirdsapziņa 

ir bijusi paklausīgs tiesnesis, kas ir savaldījusi miesas instinktus. 

8 Tava sirdsapziņa nekad nav nosodījusi tavus sliktos darbus, pirms tam tevi nebrīdinot, liekot tev 

saprast, ko nozīmē pildīt Manus likumus un kad tos pārkāpt. 

9 Šādi vadīts pēc jūsu sirdsapziņas, Es atstāju jums iespēju izvēlēties ceļu, un, tā kā jūs izvēlējāties 

meklēt Mani un darīt labu šajā ceļā, Es jums esmu bijis nenogurstošs un mīlošs Skolotājs, labojot jūs ar 

maigumu, tiesājot jūs ar dievišķu taisnīgumu un mīlot jūs kā pilnīgākais Tēvs. 

10 Tomēr jūs vēl neesat sasnieguši to garīguma pakāpi, kas jums nepieciešama, lai izplatītu manu 

mācību. 

11 Kad jūs padarīsiet līdzcilvēku sāpes, ciešanas un arī priekus par saviem, jūs būsiet spēruši drošu 

soli uz ceļa. Kamēr jūs tiesājat tos, kas ir mazāk vainīgi par jums, un uzskatāt sevi par pārākiem par 

citiem, nevis esat pazemīgi sirdī, tik ilgi jūs vēl esat tālu no maniem mācekļiem. Vai jūs neesat redzējuši, 

ka Es biju sists krustā un cilvēcei piedevu grēkus? Kāpēc jūs neņemat Mani par piemēru? - Jo jūs vienmēr 

ar lielāku interesi uztverat miesas apmierinājumu nekā to, kas attiecas uz garu. 

12 Es redzu, ka jūs vēl īsti nesaprotat manus norādījumus, un jums nav skaidra priekšstata par mērķi, 

kas jūs gaida. 

13 Es negribu, lai kāds no maniem bērniem iet bojā tumsas bezdibenī. Es vēlos, lai jūs turpinātu kāpt 

pa vienu pakāpienu uz garīgās pilnības kāpnēm. 

14 Tagad pārbaudiet visu savu dzīvi un savus darbus sirdsapziņas gaismā, lai jūs zinātu, vai esat 

progresējuši vai nonākuši strupceļā. Dažiem ir jāpārtrauc sava izlaidība. Es jums apliecinu, ka tieši 

upurēšanas laikā, kas ķermenim nozīmē atteikšanos no kaislībām, jūs sajutīsiet vēlmi kalpot man un mīlēt 

savus līdzcilvēkus. Tajā mirklī sāksies grēku nožēla, un raudāšana atstās svaigumu un mieru sirdī un 

sirsnību garā. 

15 Es neesmu prasījis no jums pilnīgu ziedošanos Manā kalpošanā, un Es to arī nedarīšu, jo 

pienākumi, ko esat uzņēmušies pasaulē, arī aizņem jūsu laiku. Bet Es gribu, lai jūs saprastu, ko esat 

iemācījušies no Manis arī šī uzdevuma laikā. 

16 Gādājiet un lūdziet par tiem, kas cieš badu, slimo vai cieš bēdas, jo Es jūs sargāšu. Meklējiet manu 

Vārdu, un, to darot, jūs uzturēsiet pastāvīgu dialogu ar mani. 

17 Skatieties ar savu garu uz debesu kāpnēm, kas paceļas jūsu priekšā kā gaišs ceļš uz bezgalību, kas 

aicina jūsu garu sasniegt Tēva māju - miera un neizsakāmas svētlaimes māju. 
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18 Es atradu jūs apmaldījušos kā bez kompasa, kā svētceļniekus, kas apmaldījušies tuksnesī. Bet Es 

sūtīju jums Savu gaismu, kas jums palīdzēja atrast cerību, ticības un mierinājuma pilnu ceļu, kas pacēla 

jūsu garu un piepildīja to ar vitalitāti un enerģiju, lai tas turpinātu virzīties uz savu mērķi. 

19 Debesu kāpņu galā, uz pēdējā pakāpiena, ir mājas, uz kurām jums visiem ir lemts doties, bet kuras 

ir jāiegūst ar nopelniem, ar ticību, ar lielu mīlestību un žēlsirdību, ar šķēršļu pārvarēšanu un pretinieku 

uzveikšanu, līdz beidzot jūs sasniegsiet jauno Apsolīto zemi, valstību, kas nav no šīs pasaules. 

20 Šīs kāpnes uz debesīm ir taisns ceļš, un uz tām nav nekādu labirintu vai novirzienu, ar ko Es jums 

dodu saprast, ka jums nebūs nekādu grūtību, pildot Manu Likumu un rūpīgi studējot Manu Mācību. 

21 Jūs nešaubīgi iesiet uz priekšu pa šo ceļu un cīnīsieties par savu pacelšanos. Es darīšu jūs stiprus. 

Ja ne ar manu spēku un manu gaismu, tad ar kādiem ieročiem jūs cīnīsieties un aizsargāsieties? Ar ko jūs 

varētu pārvarēt kārdinājumus? Ja Es jūs neapklātu ar Savu mīlestības apmetni, kā jūs varētu atbrīvoties no 

saviem ienaidniekiem? Bet patiesi, Es jums saku, ka arī jums ir jāiegūst mana aizsardzība un mana zobena 

gaisma, pateicoties jūsu nopelniem. 

22 Jūsu pēdas paliks iespiedies garīgajā ceļā, kas paveras jūsu priekšā. Bet šīm pēdām vajadzētu runāt 

par labiem darbiem, par atteikšanos, par cēliem darbiem, par dāsnu mīlestību un neierobežotu žēlsirdību. 

23 Katra cilvēka likteni iezīmē viņa garīgais uzdevums un cilvēciskais uzdevums. Abiem jābūt 

savstarpējā harmonijā un jātiecas uz vienu mērķi. Patiesi Es jums saku: Es vērtēšu ne tikai jūsu garīgos 

darbus, bet arī jūsu materiālos darbus. Jo tajos Es atklāju nopelnus, kas palīdzēs jūsu garam sasniegt Mani. 

24 Savos klejojumos jūs nebūsiet vieni. Jums priekšā - dažas tuvāk, citas tālāk - ir daudzas būtnes, kas 

arī soli pa solim dodas uz priekšu, vērojot un lūdzoties par tiem, kas iet aiz viņiem. Viņu ideāls ir nevis 

ierasties vienatnē vai pirmajiem, bet gan bruģēt ceļu saviem brāļiem un māsām, lai kādu dienu pirmo 

svētlaime kļūtu par visu svētlaimi. 

25 Cik skaists man šķiet šis ceļš! Kā mans gars atspirdzinās, redzot manu bērnu progresu, viņu 

centienus pacelties augstāk un sasniegt jaunu pilnības līmeni! 

26 Tur ir būtnes no visām pasaulēm, dažas no tām ir garā, citas miesā, un visas veic dažādus 

uzdevumus. Jūs iekārtojat savas mājas mūžībā, lai rītdien mielotos ar saldo medus garšu, ko jums dāvās 

gara miers. 

27 Svētīgs, kas seko man pa patiesības ceļu. 

28 Svētīgs tas, kas mīl un uzticas, kas zina savu uzdevumu un izpilda to. 

29 Kad Es jums runāju par "ceļu", Es nedomāju ceļu uz zemes, jo pasaule, kurā jūs dzīvojat, nav tā, 

kur ir Mana Valstība. Tas ir arvien augšupejošs garīgais ceļš. Tā ir attīstība un progress, kas gaida jūsu 

garu. Tāpēc, lai kur uz zemes jūs atrastos, jūs varat būt uz gara ceļa. 

30 Mani bērni, ja esat apmaldījušies, atgriezieties pie tā; ja esat apstājušies, ejiet uz priekšu. 

31 Uzdevumu, ko jūs nesat sevī, Es esmu jums devis atbilstoši jūsu spējām un spēkiem. Jums to tikai 

jāsaprot un jāmīl. Ik dienas lūdzieties, lai jūs saņemtu nepieciešamo gaismu saviem centieniem. Pēc tam 

palieciet gatavi, uzmanīgi, lai jūs varētu sadzirdēt to, kas jūs aicina, to, kas jūs lūdz, balsis, kā arī lai jūs 

varētu stāties pretī pārbaudījumiem. Jo katra jūsu eksistences diena ir lappuse grāmatā, ko katrs no jums 

raksta. Katru dienu ir kāds pārbaudījums, un katram pārbaudījumam ir sava nozīme un iemesls. 

32 Es darīšu jūs par cilvēkiem, kas ir veseli miesā un dvēselē, jo jūs esat izredzētie, Manu atklāsmju 

liecinieki visos laikos, un šajā laikmetā jūs esat nākuši, lai izpildītu grūtu misiju un bruģētu ceļu jaunajām 

paaudzēm. 

33 Es esmu apsējis jūsu ceļu ar mīlestības pierādījumiem, lai jūs nešaubītos ne par mani, ne par sevi. - 

Jūs, kas esat mani dzirdējuši šajā laikā, neieslīdēsiet kapā un paņemsiet līdzi šīs manifestācijas noslēpumu, 

ar kuru es ar jums dalījos. Jo jūsu vissvarīgākais uzdevums ir runāt ar cilvēkiem manā vārdā un liecināt 

par manām atklāsmēm. 

34 Nesakiet man, ka jums trūkst apmācības, lai to darītu, jo Es bieži esmu jums runājis, un, klausoties, 

jūs esat šķīstījušies. Jūs visi varat nest šo vēstījumu pasaulei. Cilvēki to gaida un ir gatavi to saņemt. Vai 

jūs neesat pamanījuši cilvēku vēlmi pēc garīguma un miera? Vai jūs nesat aizkustināti par viņu nezināšanu 

un sāpēm? 

35 Mans Gars izlejas uz visiem cilvēkiem, Viņš runā uz viņiem caur viņu sirdsapziņu un saka viņiem: 

Nāc pie manis un atpūties. Saņemiet ticību, kuras jums pietrūkst, vairs neesiet akli ceļā. 
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36 Cilvēki, vai jūs zināt, kādu darbu es pašlaik veicu pasaulē? "Nē," jūs man sakāt, "mēs redzam tikai 

šo cilvēci, kas sacēlās, grimstot lielos postā un piedzīvojot smagu apmeklējumu." Patiesi Es jums saku: Es 

esmu ļāvis cilvēkam tiesāt sevi pašam ar savu roku, atzīstot visas savas kļūdas, lai viņš atgrieztos pie 

Manis šķīsts. Es esmu sūtījis Savu gaismu katrai radībai un esmu stāvējis tai līdzās posta dienās. 

37 Mans Gars ir nolaidies pār katru garu, un mani eņģeļi ir sadalīti pa visu visumu, pildot manus 

norādījumus, lai visu sakārtotu un atgrieztu atpakaļ uz pareizā ceļa. Tad, kad visi būs izpildījuši savu 

misiju, nezināšana būs izzudusi, ļaunums vairs nepastāvēs un virs zemes valdīs tikai labais. 

38 Ak, ja vien jūs būtu spējuši Mani saprast, ja vien jūs būtu zinājuši 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. 

39 Bet kāda ir mana vēlme, cilvēki? - Jūsu apvienošanās un miers. 

40 Es atkal esmu šeit un runāju ar jums, aizkustinu jūsu sirdis, gaidot jūsu atmodu. 

41 Katrs labs koks tiks aizsargāts, un tā saknes un zari izpletīsies, lai dotu pajumti un barību 

ceļiniekam. Bet nezāles tiks izrautas ar saknēm un iemestas neapdzēstajā ugunī. 

42 Es runāju ar jums alegorijā, un, runādams par šo koku, es runāju par cilvēku darbiem. 

43 Tiem, kam esmu uzticējis amatus, es saku: Gatavojiet savu ražu. - Ģimeņu tēvi, skolotāji un 

valdnieki, kungi un kalpi, lieli un mazi, Es negribu, lai jūs man piedāvātu savus laukus savvaļā. Pat ja tas 

ir tikai neliels sējums - piedāvājiet to man šķīstu un skaļu. 

44 Nāciet pie manis, aiciniet, un jums tiks atvērts. Bet nāciet priecīgi, apmierināti ar savu darbu, lai 

jūs justos lieliski, tāpat kā es. 

45 Patiesi, patiesi, Es jums saku: ja būtu tūkstoš sagatavotu prātu, Es darītu Sevi zināmu caur šiem 

tūkstošiem vienlaicīgi. 

46 Es esmu jums devis Savu Mācību kopš brīža, kad pirmo reizi atklājos caur Savu meitu Damiānu 

Ovjedu, caur kuras intelektu Es jums nodevu Savu Voli. Kopš tā laika caur šiem balss nesējiem ir plūdusi 

Mana gudrība, gudrība, kuru jums vajadzētu krāt savās sirdīs kā dārgakmeņus, jo tajos ir mīlestība. 

47 Es gribu, lai jūs, tāpat kā Es esmu jūs mācījis un vadījis, mācītu savus līdzcilvēkus. 

48 Jūs esat liecinieki visam, ko Es esmu sacījis šajā laikā, lai rīt, kad Mana Vārda vairs nebūs ar jums, 

jūs varētu runāt par šīm mācībām saviem līdzcilvēkiem. Tad, atskatoties uz šīm izpausmēm, jūs 

paskaidrosiet tiem, kas jums jautās, kā Skolotājs sevi atklāja un ko balss nesējs ar to darīja. Jo pēc 1950. 

gada cilvēki jūs lūgs, un jūsu liecību iedvesmoti, viņi lūgs grāmatas, kurās iespiests mans vārds, un tajās 

viņi atradīs manu klātbūtni un manu būtību. Ja viņi meklē nepilnības, viņi tās neatradīs, jo to nepilnības, 

caur kurām Es parādīju Sevi, šajās grāmatās neiekļūs. 

49 Šie raksti iedegs sirdīs patiesas ticības gaismu. Viņi parādīs grēciniekiem ceļu uz atjaunošanos un 

radīs jaunus mācekļus, jaunus kareivjus, no kuriem daudzi izrādīs lielāku ticību un lielāku mīlestību nekā 

daudzi no tiem, kas mani klausās šajā laikā. 

50 Sagatavojieties, lai jūsu liecības būtu skaļas un patiesas. Es izstaroju savu gaismu uz visiem 

cilvēkiem. 

51 Svētīga tā sirds, kas ir sagatavota, jo tā jutīs manu klātbūtni. 

52 Cilvēki, Mana griba ir, lai šajā Trešajā laikmetā ikviens prāts, sirds un gars iegūtu šīs garīgās 

zināšanas. 

53 Gudrības grāmata ir atvērta, lai visi varētu kļūt par maniem mācekļiem. 

54 Ar vislielāko degsmi uzraugiet norādījumus, ko es jums dodu šajā laikā. 

55 Jūs esat Mana pazemīgā ģimene, kam Es esmu uzticējis mantojumu, kam Es esmu atklājis visu, 

kas bija saskaņā ar Manu gribu. 

56 Jūs nepazīstat debesu mājas un turpināt klīst pa tuksnesi. Bet Es esmu atnācis, lai vienotu jūs Savā 

mīlestībā, un jūs neaizmirsīsiet, ka jūsu Tēva mīlestība jūs gaida. Šobrīd es jums gatavoju ceļu, lai jūs 

varētu atgūties pēc smagā dienas darba. Bet jau tagad es jums saku, ka uz šī ceļa ir vairāk ērkšķu nekā 

ziedu. Nekas nepārsteigs jūs, kas esat apguvuši dzīves ceļus un guvuši uz tiem noturību un drosmi. 

57 Šobrīd jūs esat mani mācekļi, jūs cenšaties izprast manu atklāsmi un tajā pašā laikā esat pārsteigti 

zinātnes progresa priekšā. Priecājieties, ka esat bijuši liecinieki visiem šiem brīnumiem, jo esat ne tikai 

iepazinuši cilvēciskās inteliģences augļus, bet arī sasnieguši garīgās zināšanas augstā attīstības pakāpē. 
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58 Cik daudzi zinātnieki, kas tiek uzskatīti par izglītotiem, noliedz garīgo dzīvi, bet jūs saprotat to, ko 

viņi nav sapratuši. Jūsu uzdevums ir darīt zināmu (manu mācību), lai šajā laikā visi varētu spert vēl vienu 

soli gaismas virzienā. 

59 Es redzu to cilvēku vēlmi, kuri ilgojas nākt pie manis. Es esmu jums teicis: Es esmu bruģējis ceļu, 

lai visi varētu piedzīvot bezgalīgo svētlaimi, atrodot Mani. Jūs, kas esat spēruši soli uz atjaunošanos, uz 

garīgumu, sajūtiet, kā jūsu dvēsele priecājas no prieka. 

60 Es vēlos atstāt šos klausītājus šeit aprīkotus, pirms es aizbraucu 1950. gada beigās. 

61 Otrajā Laikā Es sagatavoju divpadsmit vīrus, un viņi izplatīja Manu Doktrīnu visā tolaik zināmajā 

pasaulē. Pietrūka divpadsmit vīru, lai iedibinātu Manu mīlestības likumu. Es viņiem teicu, ka atkal būšu 

starp cilvēkiem. Un tagad Mans vārds ir piepildījies, jo Skolotājs ir atnācis garā un kopā ar saviem 

garīgajiem spēkiem. 

62 Šis ir gara atbrīvošanās laiks, gaismas un evolūcijas laikmets. Jūs atpazīsiet sēklu, ko Es atstāju 

dvēselēs, un šī sēkla būs liecība par Manu atnākšanu pie cilvēkiem šajā Trešajā Laikā, kurā Es esmu 

izpaudies kopš 1866. gada. 

63 Jūs, kas mani tagad klausāties, esat mani mācekļi šajā laikā un esat nākuši pie manis, nezinādami, 

kurā ceļā esat. 

64 Es vēlos, lai mani jaunie mācekļi būtu miera sējēji šajā pasaulē. 

65 Jūs nezināt, cik daudz jūsu gars sasniedz savā attīstībā, pateicoties tiem īsajiem mirkļiem, kurus jūs 

atvelkat no pasaules, lai veltītu Man. Patiesi, kad jūs ieradīsieties pie sava Tēva, Es jums esmu sagatavojis 

pārsteigumus. 

66 Tas ir delikāts uzdevums, ko Es jums esmu pavēlējis, bet tas nav smags pašaizliedzības krusts. 

Nekas jūs neliek sekot šīm mācībām, jo esat apveltīti ar brīvas gribas brīvību. Bet virs šīs domas, dzīves 

un rīcības brīvības, kas tev pieder, spīd sirdsapziņas gaisma, kas tev iesaka, ko darīt, un māca atšķirt labo 

no ļaunā. Šī gaisma esmu Es, kas esmu tevī un ārpus tevis, palīdzot tev gan priekā, gan sāpēs, kad tu ej pa 

labu ceļu vai kad tu skrien pretī bezdibenim. Es esmu visur, jo Es esmu Dievišķā Sirds, kas pukst visā 

Visumā. 

67 Es negribu, lai jums vairs nebūtu ne grēku izpirkšanas, ne sāpju; Es gribu, lai visu manu bērnu 

dvēseles, kā zvaigznes rotā debess debesis, izgaismotu manu valstību ar savu gaismu un piepildītu jūsu 

Tēva sirdi ar prieku. 

68 Sagatavojiet savas sirdis, lai uzņemtu mīlestības vēstnesi, kas ir Marija, Māte, kas nāk, lai 

mierinātu bērnu sirdis. 

69 Dieva vissmalkākajai mīlestībai uz Viņa radībām nav formas. Taču Otrajā Laikā tā ieguva 

sievietes veidolu Marijas, Jēzus Mātes, personā. 

70 Saprotiet, ka Marija vienmēr ir pastāvējusi, jo viņas būtība, mīlestība un maigums vienmēr ir bijuši 

Dievišķībā. 

71 Cik daudz teoriju un kļūdu cilvēki ir radījuši par Mariju! Par viņas mātišķību, ieņemšanu un 

šķīstību. Cik daudz viņi šajā procesā ir zaimojuši! 

72 Dienā, kad viņi patiesi sapratīs šo šķīstību, viņi sev teiks: "Mums būtu labāk, ja mēs nekad nebūtu 

piedzimuši." Viņu dvēselēs degs uguns asaras. Tad Marija ietērps viņus savā žēlastībā, Dievišķā Māte 

pasargās viņus ar savu apmetni, un Tēvs viņiem piedos un ar bezgalīgu mīlestību sacīs: "Gaidiet un 

lūdzieties, jo Es jums piedodu, un jūsos Es piedodu un svētīju pasauli." 

73 Es nemeklēju ražu jūsu rokās, jo zinu, ka tās ir tukšas. Es esmu redzējis tādus, kas, tā vietā, lai sētu 

ticību sirdīs, ir atņēmuši to mazumiņu, kas viņiem no tās bija. 

74 Es esmu bagātīgi apveltījis jūs ar spējām, lai jūs varētu praktizēt aktīvu tuvākā mīlestību, un tādēļ 

nav pareizi, ka jūs nākat pie manis kā trūkumcietēji un lūdzat manu palīdzību. 

75 Kad jūsu līdzcilvēki vērsās pie jums pēc palīdzības, vai jūs viņus uzklausījāt un rūpējāties par 

viņiem? Jūsu sirdsapziņa jums saka, ka daudzos gadījumos jūs palikāt kurli un vienaldzīgi, un tā nav 

mācība, ko Es jums mācīju Jēzū. 

76 Mans skatiens lasa jūsu sirdis, Mans Vārds spriež par jums, un jūs nedrebat. Kamēr es jūs tiesāju, 

es jūs mācu, es jūs mīlu un es jums piedodu. Es piedodu jums, kas Mani dzirdat, un Es piedodu cilvēcei. 
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77 Reizēm es redzu jūs neizlēmīgus, un jūs baidāties iet uz priekšu, baidāties no ceļa lamatām, 

baidāties pat no manas gaismas, jo domājat, ka tās spožums jūs apžilbinās. Kā tad jūs kļūsiet stiprs un 

pārtrauksiet sāpes? Ļaujiet Mana Gara gaismai piepildīt jūsu būtību, tad jūs sapratīsiet daudzas atklāsmes 

un jūsu nomāktība izzudīs. Neaizvainojieties par to, ka viens un tas pats Dievs jūs tiesā, mīl un arī moka. 

Nejaukojiet, ka no Tēva sirds nāk visstingrākais sods un tajā pašā laikā vismīļākā aizlūgšana par saviem 

bērniem, bet neapstrīdiet Tēva taisnīgumu, jo jums jau ir mana gaisma jūsu garā. Jo, ja tā nenogurstoši 

izpaudīsies jūsu dzīvē, jums šķitīs, ka Es jums esmu liegusi Savu piedošanu, ka Es jūs vairs nemīlu, ka Es 

esmu pārkāpusi taisnīguma robežu un esmu izrādījusies nežēlīga un netaisnīga.Savā maldā jūs tad 

nevarētu saprast, ka neviens nesaņem sāpes, kas tās nav sējis iepriekš. 

78 Ja jūs saprastu manu mācību, jūs sajustu manu mīlestību un atpazītu manu klātbūtni savā dzīvē, 

kas pasargā jūs no neveiksmīgiem soļiem un kritieniem un atjauno jūs ar tēvišķu laipnību, kad jūsu 

nepateicība vai vajadzība ir novedusi jūs uz leju. Citā reizē jūs redzēsiet, ka es atviegloju jūsu pārkāpumu 

nomācošo nastu, lai iekustinātu jūsu sirdis dziļā pārdomās, jo mana mīlestība un mana piedošana ir 

bezgalīga. 

79 Līdz šim ar manu darbu ir iepazinušies tikai neizglītoti cilvēki ar vienkāršu prātu un pieticīgām 

zināšanām. Visos laikos tie ir bijuši pirmie, kas nāca mani uzklausīt, bet tagad nāks arī zinātnieki, filozofi 

un zinātnieki. Daži to darīs ar nodomu izpētīt šīs mācības nozīmi, bet citi ar priekšnojautu, ka, to darot, 

viņi sastapsies ar gaišu realitāti. Viņi visi mācīsies jaunas mācības no mana Vārda, un šī jaunā gudrība, ko 

viņi atklās manās atklāsmēs, pārveidos visas cilvēces domāšanu, esamību un jūtas. 

80 Cik ļoti viņi brīnīsies par to, cik vienkāršu un perfektu veidu Es esmu izvēlējies, lai īstenotu Savu 

atklāsmi, un cik daudz skaidrojumu un risinājumu viņi atradīs Manā mācībā. 

81 Jauno laiku Es uzticu šai cilvēcei, kas sastāv no dažāda garīgā brieduma būtnēm, kā arī no dažāda 

veida uzdevumiem uz zemes. 

82 Rītdienas cilvēku gaida sīva cīņa - cīņa, kuru neizraisīs vēlme pēc materiālām precēm, un tā nebūs 

tik egoistiska, lai tās gaitā iznīcinātu cilvēku dzīvības. Nē, es jums runāju par cēlu un cildenu cīņu, kuras 

rezultātā pasaulē tiks atjaunots miers un mīlestība. Es jums runāju par darbu, pūlēm un upurēšanos, lai 

uzlabotu jūsu morālo un materiālo stāvokli, kā arī par jūsu glābšanu un garīgo attīstību. 

83 Uz patiesu zināšanu, mīlestības un taisnīguma pamatiem rītdienas cilvēki veidos miera un gaismas 

pasauli. Uz pagātnes drupām uzcelsies morāli, garīgi, intelektuāli un zinātniski jauna pasaule, kas pilnībā 

pārveidos cilvēku dzīvi. 

84 Šeit, kur labajam ir tik ļoti pretojies, kur svētais ir tik ļoti apgānīts, kur viss taisnīgais un atļautais ir 

vardarbīgi noraidīts, mīlestības likums gūs virsroku. Šodienas asaru ieleja pārvērtīsies par miera ieleju. Jo 

cilvēka labā griba turēties pie likuma atradīs savu taisnīgo atlīdzību, kad viņš atgūs to augstāko gara 

dāvanu, kas ir miers. 

85 Kad cilvēka dzīve risināsies miera gaisotnē, viņa zināšanas būs lielākas un iedvesma lielāka nekā 

līdz šim. 

86 Kā gan mūsdienu cilvēki varētu iedvesmoties, atrodoties apburtajā pasaulē, kur visapkārt plūst 

neskaitāmas naida, ļaunuma un materiālisma domas, veidojot sava veida priekškaru, kas neļauj viņu 

prātiem ieraudzīt Mūžīgo patiesību? 

87 Nāciet pie manis, tauta, lūdzieties un pastāstiet man garīgā valodā savas ilgas un ciešanas. Jo tad 

Es jūs ņemšu aiz rokas un ievedīšu Savas svētnīcas iekšienē, kur Es jums atklāsim visu, kas var kalpot jūsu 

eksistences rotāšanai, lai padarītu to skaistāku un cēlāku. 

Mans miers lai ir ar jums! 



U 172 

166 

Instrukcija 172 
1 Es jūs esmu ietērpis žēlastības drēbēs, lai tas jūs atšķirtu no citām zemes tautām un reliģiskajām 

kopienām. 

2 Tikai praktizējot manu mācību, jūs spēsiet saglabāt šo drēbes tērpu, kas nav materiāls, bet ir no 

gaismas un ko jūs valkājat savā dvēselē, tīru. 

3 Tā ir tik jutīga, ka pat ļauns skatiens, kas atspoguļo ļaunas jūtas pret jūsu tuvāko, spēj to aptraipīt. 

Tagad jūs sapratīsiet, ka, izdarot smagākus pārkāpumus, jūs ne tikai radāt traipus, bet arī noplēsāt veselas 

drēbes. 

4 Kad jūs visi iznāca no mana gara, jūs visi bijāt apveltīti ar šo tērpu, kas ir dvēseles tīrība. Kurš ir 

spējis saglabāt šo žēlastību neskartu līdz Viņa atgriešanās brīdim? Kurš ir izdzīvojis visās cīņās un 

kārdinājumos bez grēka? - Ļoti maz. Lielāko daļu es redzēju drēbēs, un daudzi ir bez tikumiem. 

5 Tagad Es esmu atnācis, lai atkal jūs apklātu, lai jūs apģērbtu, izlejot Savu gaismu uz dvēselēm, kā 

milzīgu apmetni, ko Es sadalu, lai jūs rotātu. Apzinieties, tauta, ka tieši pēc šīs gaismas pasaule jūs atpazīs. 

6 Es daru jūs brīvus no ļaunuma, lai jūs būtu cienīgi iemantot Manu sēklu un sēt to. Kā Es varētu jūs 

sūtīt kailus vai noplukušus, aptraipītus vai netīrus, lai liecinātu par Manu vārdu? 

7 Tagad, kad esat uzsākuši atjaunotnes ceļu, nekavējieties, neaizmiegiet ceļa vidū, jo tad jūs 

aizkavētu savu garīgo progresu. 

8 Es vēlos, lai katrs jūsu solis manā darbā būtu vēl viens solis, kas jūs aizvedīs augstāk jūsu 

svētceļojumā, un lai jūs zinātu, ka katrs darbs nesīs jums augļus. Nepalaidiet pļauju novārtā, 

neapmierinieties ar to, ka sējat un pēc tam nevērīgi izturaties pret ražu. 

9 Ja jūs patiesi vēlaties kļūt par meistariem garīgajā izglītošanā, jums jābūt neatlaidīgiem, 

pacietīgiem, centīgiem un uzmanīgiem, jo tad jums būs iespēja pakāpeniski gūt sava darba augļus, 

uzkrājot pieredzi, kas ir gaisma, kas ir patiesas dzīves zināšanas. 

10 Tiem, kas māca manu darbu pasaulē, ir jābūt īstiem cilvēka pazinējiem - gan attiecībā uz to, kas 

pieder dvēselei, gan uz to, kas attiecas uz ķermeni. 

11 No pieredzē attīrītā, cīņā stiprinātā un labestībā attīrītā gara nāks precīzs padoms, vārds, kas 

atrisina problēmu, pareizs spriedums, pamācība, kas pārliecina. 

12 Cik daudz ir pasaulē tādu, kas sevi velta garīgai vadībai, izmantojot dažādas pastāvošās baznīcas 

un sektas, un tā vietā, lai vadītu savus līdzcilvēkus pa patiesības ceļu, ļauj viņiem apmaldīties tumsā un 

iedzen viņus neziņas bezdibenī! Kāpēc? - Tāpēc, ka viņi nepazīst cilvēkus, jo viņi necenšas viņus saprast. 

Bet kā gan viņi varētu saprast cilvēkus, ja paši sevi nepazīst? 

13 Es nevēlos, lai tas notiktu arī ar jums, mīļie Trešās ēras mācekļi. Ievērojiet, ka Es esmu jums 

mācījis, lai jūs vispirms pārmeklētu savu iekšpusi, lai iepazītu sevi no iekšienes un spētu spriest par sevi. 

Apzinieties, cik daudziem pārbaudījumiem, lieliem un maziem, Es jūs pakļauju, lai jūs varētu pielietot 

Manu mācību un dzīvot patiesībā Manu Vārdu. Tad, kad jūs būsiet gatavi, kad jūs veidos mana taisnīguma 

un manas mīlestības smalkais kalts, es jūs sūtīšu pie saviem līdzcilvēkiem ar savu mierinājuma, cerības un 

miera vēsti. 

14 Kas tad spēs pretoties patiesības spēkam, kas izstaro no jūsu vārdiem? Kurš nejutīsies aizrauts un 

dziļi aizkustināts ar jūsu padomu sapratni, empātiju un pārliecinošo spēku? Sirdīs būs ticība, notiks 

atgriešanās, atveseļošanās un neskaitāmi brīnumi. Tas ir auglis, ko Es gribu, lai jūs pļaujat, tā ir raža, ko Es 

gaidu no jums. Taču nekļūdieties. Kad Es jums runāju par Savas mācības augļiem, vienmēr ir daži, kas šo 

vārdu interpretē ļoti pasaulīgā veidā un meklē savu darbu augļus glaimojošā, goda, uzmanības un pat 

naudas veidā. Cik tālu šie augļi ir no tā, ko Es domāju Savā Vārdā! Jūs jau esat pieredzējuši, ka es runāju 

par pieredzes, sirsnības, sapratnes, prāta miera un garīguma augļiem. 

15 Tie, kas joprojām meklēja atalgojumu uz zemes naudas un atzinības veidā, ir dvēseles ar zemu 

attīstības līmeni, kas nevēlas atzīt patiesību un joprojām apmierinās ar atalgojumu, ko dod pasaule. 

16 Tagad viņi pamodīsies no sapņiem un apjautīs savu kailumu, lai gan domāja, ka ir svētku tērpā. 

Viņi apzināsies savu garīgo postu un jutīsies garīgi trūcīgi, lai gan viņi domāja, ka viņu īpašumā ir 

neizsmeļami dārgumi. 
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17 Mācekļi, rūpējieties par savām drēbēm, mācieties no manis, lai rīt jūs varētu mācīt savus 

līdzcilvēkus. Atbrīvojiet savu sirdi no visām ļaunajām tieksmēm un pārveidojiet to par auglīgu zemi, kurā 

mans Vārds dīgst un nes augļus jūsu līdzcilvēku priekam un jūsu gara godam. Es vienmēr esmu ar jums, 

bet jūs ne vienmēr esat ar mani. Tāpēc, kad jūs nonākat pie Manas dievišķās gaismas izpausmes caur balss 

nesēju, Es jums saku: Esiet sveicināti, tauta, kas slāpst pēc gudrības! 

18 Kamēr tu nāc šeit, lai turētu tikšanos, Es parādīju Sevi, lai piepildītu apsolījumu, un Es svētīju tevi, 

jo tu neļāvīji Man vienatnē sludināt tuksnesī. 

19 Es neesmu atradis jūs aprīkotus, jo daudzus gadsimtus cilvēce, tā vietā, lai studētu manu Doktrīnu, 

ir pievērsusies ārējiem rituāliem un pielūgsmes formām, kas neapgaismo gara ceļu. Bet Es jums piedodu, 

nāku jums palīgā un ļauju jums iegūt zināšanas, kas joprojām ir apslēptas Manā Vārdā par Otro Laikmetu. 

Kad būsiet šo mācību padarījuši par savu, Es jums došu Savu jauno vēstījumu, kas piepildīs jūs ar prieku, 

pateicoties būtībai un gudrībai, ko tas jums dos. 

20 Es vēlos, lai šī cilvēce vairs nebūtu iesācēja garīgajās zināšanās, bet kļūtu par labu mācekli, kurš 

saprot atbildību, kas viņam ir šajā tiesas laikmetā, kad 

Tēvam ir pienākums atlīdzināt un garīgi pilnveidoties Tēva priekšā. 

21 Un jums, tauta, ar saviem mīlestības darbiem ir jāliecina par manu mācību, lai arī citas kopienas 

varētu pacelties uz gaismu, kas ir atbrīvošana, patiesība un dzīvība. 

22 Ilgu laiku es esmu jums sagādājis prieku ar šo pasludinājumu, bet es uzskatu, ka tikai daži ir tam 

gatavi. Lielākā daļa no viņiem novirzās no uzdevuma, kuram viņiem vajadzētu veltīt visus savus spēkus, 

mīlestību un ticību, jo tieši krusts ir tas, kas viņus paceļ un tuvina Man. 

23 Ja daži nav sapratuši manu Vārdu, tad ne tādēļ, ka tas nav pietiekami skaidrs, bet gan tādēļ, ka viņi 

nav pratuši trenēt savu intelektu, tādēļ, ka līdz šim nav izjutuši tuvākā mīlestību savā sirdī, tādēļ, ka nav 

ļāvuši mana Vārda nozīmei iekļūt savā sirdī, lai pamodinātu to patiesai mīlestībai. 

24 Jūs dažkārt sūdzaties, ka Mana Vārda sekotāju skaits pieaug lēni. Bet es jums saku, ka jums ir 

jāsūdzas par sevi, jo jūsu uzdevums ir vairot un vairot šo kopienu veidojošos ļaužu pulku. Bet ja jūsu 

sirdīm trūkst ticības, ja jūsu garīgās dāvanas nav attīstītas, ja jūsu prātam trūkst garīgās atziņas gaismas, kā 

jūs pārliecināsiet neticīgos? Kā jūs viņu aizkustināsiet ar savu ticību un mīlestību, ja šie tikumi nebūs 

attīstīti jūsu sirdī? 

25 Tas, kurš nesaprot, nevar novest pie sapratnes; tas, kurš nejūt, nepamodinās jūtas. Tagad saproti, 

kāpēc tavas lūpas kņudzēja un stostījās, kad tev nācās liecināt par Manu Vārdu. 

26 Tam, kas mīl, nav jāņirgājas, tam, kas tic, nav jābaidās. Tam, kurš jūt, ir daudz iespēju pierādīt 

savu patiesumu un patiesumu. 

27 Es nemitīgi runāju, ka jums ir jāsagatavojas, rūpīgi studējot manas mācības, lai jūs īstenotu manus 

vārdus, jo Es gribu, lai jūsu soļi šajā ceļā būtu droši. Tie, kas nav Mani patiesi sapratuši vai nav patiesi 

garīgi pilnveidojuši sevi līdz laikam, kad Mans Vārds vairs neparādīsies šajā formā un Mana garīgā 

pasaule vairs nerunās caur Maniem izredzētajiem, un arī starp Maniem ļaudīm vairs nebūs simbolu un 

rituālu, būs briesmās pakļauties maldiem, paliks uz bezdibeņa robežas. Bet kāpēc gan baidīties, ka tas 

notiks, ja Es tik ilgi un tik daudzkārt esmu jūs brīdinājis, lai jūs izvairītos no briesmām, kritieniem un 

apmeklējumiem? 

28 Ir pienācis laiks pārdomāt, kādi soļi jums ir jānoiet pa šo ceļu, lai izpildītu savu misiju tīrākajā un 

Man patīkamākajā veidā. Jo patiesi, es jums saku, tie, kurus iedvesmo šie ideāli, iegūs patiesu nākotnes 

redzējumu un pārliecību par visu, kas viņiem dzīvē ir jāsasniedz. Viņiem nebūs ne bezdibeņu, ne tumsas, 

ne neskaidrību. 

29 Es vēlos, lai jūs visi būtu tik stipras dvēseles. Tāpēc es jums nepārtraukti runāju par gatavošanos, 

garīgo iegremdēšanos un izpēti. 

30 Es redzu jūs nožēlojošus, klusi raudošus, klausošos manos vārdos, un Es svētīju jūs par to, ka esat 

ļāvuši manas mācības dievišķajai būtībai iespiesties jūsu sirdīs, kas līdz šodienai vēl nebija pamodušās 

mīlestībai, žēlsirdībai, labestībai. 

31 Tavam garam ir bijis atpūtas brīdis, kas bija atelpa no smagajiem pārbaudījumiem, ko tas piedzīvo, 

atrodoties miesā uz zemes. 
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32 Cik daudz dvēseļu no tām, kas nāk uz šo manifestāciju, kopš dienas, kad tās inkarnējās šajā 

ķermenī, nav mirkli atpūtušās, līdz brīdim, kad tās pirmo reizi dzirdēja manu Vārdu! Cik daudz būtņu 

atrod mieru tikai īsajos manas manifestācijas periodos! Viņiem un jums visiem Es saku, ka jūs varat 

turpināt priecāties par Manu Vārdu, bet jums arī jāatceras, ka pienāks diena, kad jūs to vairs nedzirdēsiet; 

tad jums būs jācenšas pierādīt savu ticību, savu garīgumu un paklausību, būdami pārliecināti, ka tad jūs 

redzēsiet, ka jūsu (garīgais) progress tiks atalgots ar tiešu gara dialogu ar garu. 

33 Esmu redzējis, kā jūs cīnāties ar savu ķermeni, lai saliektu tā nepakļāvību. Jums ir nācies iziet 

cauri lielām cīņām ar savu sirdi, lai panāktu paklausību un nodošanos Viņam. Viņa daba pretojas 

sirdsapziņas prasībām. Bet, ja jūs neatlaidīgi lūgsieties lūgšanā, ja jūs lūgsieties, tad jūs no viņa iegūsiet 

vislabāko garīgā piepildījuma līdzstrādnieku. Šobrīd šī cīņa ir daļa no jūsu atmaksas. 

34 Visas tavas īpašības ir apslēptas kopš brīža, kad tu esi radīts. Inteliģence, empātija un saprāts 

vienmēr ir bijuši jūsu rīcībā, lai cīnītos pēdējā cīņā. Kad būsiet uzvarējuši ļaunumu un jūsu gars būs kuģa 

stūrmanis, jūs varēsiet meklēt savu līdzcilvēku un būt viņam spilgts piemērs, patiess liecinieks. Bez 

lielīšanās ar savu dvēseles spēku un autoritāti jūs parādīsiet savus darbus, un tie atklās paklausību un 

paklausību maniem likumiem un būs piemērs, kas mudinās jūsu līdzcilvēkus sekot jums uz attīstības ceļa. 

35 Kad jūs vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu caur balss nesējiem un jūsu gars sajutīs vēlmi īstenot to, ko 

Es jums mācīju šajā laikā, lai katrs no Maniem mācekļiem uzskata sev piešķirto cilvēku grupu par savu 

ģimeni, lai tos mācītu un vadītu. Uzturieties pret viņiem žēlsirdīgi, labojiet viņus ar mīlestību un gudrību, 

ļaujiet viņiem elpot tādu miera gaisotni, kādu jūs šodien esat radījuši, un tad mans Gars pats pielāgosies, 

lai jūs visus iedvesmotu un svētītu. 

36 Nejautājiet viņiem, no kurienes viņi nāk, nedz kāpēc viņi mani meklē. Elija tos vadīs, kad pienāks 

viņu stunda. Jau šodien Es gatavoju tos, kas nāks pēdējā stundā, un Es aicinu svētīt tos, kas tic šim 

Vārdam, kuru Es jums esmu devis caur cilvēku. 

37 Es jūs mācu, lai jūs būtu zemes garšviela, lai jūs iepriecinātu cilvēku dzīvi ar Labo Vēsti, ka 

Skolotājs ir atklājis Sevi šajā ciešanu laikā un atstājis Savu Vārdu kā mantojumu, lai visi ar to varētu 

baroties un dzīvot mūžīgi. 

38 Es neuzticu jums pilnīgi pārveidot šo cilvēci, bet nesiet manu Vārdu uz sirdīm ar dedzīgām pūlēm, 

un tas darīs brīnumus. Cik lielu mierinājumu saņems jūsu tuvinieki pārbaudījumu dienās, ja jūs iemācīsiet 

viņiem skaidrot manu mācību, un kā jūs ilgosieties pēc tām stundām, kuras pavadījāt manā tuvumā, dzerot 

šo dievišķo būtību, jūtoties kā bērni, kas saņem visu Tēva maigumu un mīlestību. 

39 Mūsdienās cilvēce ir auglīgs lauks darbam. Lauki ir ļoti lieli, un strādnieku trūkst. Kā jūs man 

piedāvāsiet garīgo progresu paaudzei, kas šodien dzīvo šajā pasaulē, ja jūs cītīgi nestrādāsiet? Jūsu rīcībā 

ir tikai ierobežots laiks, un jums ir tik daudz ko sagatavot. Stunda ir labvēlīga! Atjauno svētnīcas, kas ir 

sabrukušas cilvēku sirdīs. Palīdziet atjaunot mājas, savā ceļā sludiniet garīgumu. Lieciniet ar saviem 

darbiem. 

40 Pielūkojiet, lai tikumība pārveidotu jūsu brāļus un māsas, lai bērni būtu mīļa saikne starp tēvu un 

māti un pusaudži - stingrs pamats jaunajām paaudzēm; lai vīrs un sieva būtu pēc Dieva tēla un Viņa 

radības un lai visi kopā ar sargeņģeļiem, kas jums palīdz, sasniegtu pilnīgu harmoniju ar jūsu Tēvu. 

41 Tavi lūgumi sasniedz mani, gaisma, ko esmu izlējis tavā garā, apgaismo tavu būtību. Visi jūsu 

darbi ir klāt, un jūs varat novērtēt savus nopelnus. Ciešanas, ko jūs tagad pārdzīvojat, pāries, un Visumā 

iestāsies miers. 

42 Lūdzieties par tautām, kas cīnās savā starpā karā. Dalieties ar tiem, kas ir nelaimē, ar savu maizi un 

drēbēm. Atveriet savas klētiņas un pabarojiet tos ar patiesu mīlestību. Šajā ciešanu stundā parādiet savu 

brālību ar pasauli. Praktizējiet aktīvu žēlsirdību pret slimajiem, sagatavojiet dvēseles, kurām jāaiziet uz 

aiziešanu, stipriniet cietušo ticību un nesiet mieru visiem. Lūdziet, un Es darīšu brīnumus cilvēces vidū, 

kam Es esmu palīdzējis visos laikos. Jo, 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 cilvēkiem. Saprotiet, ka mans gars nedzīvo kādā noteiktā vietā. Tā kā tā ir bezgalīga un 

visur klātesoša, tā ir visur, visās vietās, garīgajā, materiālajā un visā radītajā. 

43 Kur tad ir tas tronis, ko tu novieto zem manis? 
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44 Neuztveriet Manus vārdus kā pārmetumu par jūsu vāju izpratni un patiesības atzīšanu, jo Es 

neparādos pie jums, lai pazemotu jūs jūsu nenobriedušajos uzskatos, bet gan lai paceltu jūs uz gaismu. 

45 Vai jūs domājat, ka es nepazīstu, kā ir attīstījušās un mainījušās jūsu zināšanas un pārliecība, kopš 

jūs dzirdējāt šo vārdu? Patiesi Es jums saku: Es zinu, kādus soļus jūs sperat garīgajā ceļā. 

46 Kad jūs nonācāt pie manas parādīšanās, jūs neticējāt manai klātbūtnei caur cilvēku, jo jums bija 

ieaudzināts uzskats, ka jūs varat mani atrast tikai tēlos, simbolos un priekšmetos, kurus iesvētījušas jūsu 

baznīcas. Pēc tam, kad jūs, neraugoties uz ticības trūkumu, sapratāt, ka manā mācībā ir jēga, kas 

apgaismoja un deva mieru jūsu sirdīm, jūs sapratāt, ka dievišķā gaisma izpaudās caur šīm būtnēm, kurām 

bija lemts nodot manu vēsti. 

47 Jūsu sirdīs dzima jauna ticība, jauna gaisma, kas deva jums atziņu, ka cilvēks var tieši sazināties ar 

Dievu. Taču tas vēl nebija viss; jums vēl bija jāsaprot, ka cilvēciskais intelekts nav nepieciešams, lai Tēvs 

varētu ar jums runāt. Un tad jūs zinājāt, ka šī dievišķā izpausme caur balss nesēju būs īslaicīga, jo vēlāk, 

kad cilvēki no sava dievkalpojuma, ticības un pielūgsmes būs atmetuši pēdējās materiālisma, fanātisma un 

nezināšanas pēdas, kad viss viņos būs garīgi pārvērsts. 

48 Daži no jums jau ir sapratuši, citi jau dzīvo saskaņā ar to, bet jums vēl daudz kā pietrūkst, lai 

sasniegtu mērķi, no kura jūs varētu saprast Mani Manā patiesībā, Manā realitātē, nevis jūsu cilvēciskās 

iztēles radītajās fantāzijās. 

49 Neiedomājieties mani vairs uz troniem, kādi ir uz zemes. Atbrīvojieties no cilvēciskās formas, ko 

jūs vienmēr piedēvējat man. Nemēģiniet iztēloties debesis, jo jūsu prāts nekad nespēs tās aptvert visā to 

pilnībā. Kad jūs atbrīvosieties no visa materiālā, jūs jutīsieties tā, it kā jūs pārrautu ķēdes, kas jūs saistīja, 

it kā jūsu acu priekšā sabruktu augsts mūris, it kā izšķīdinātu biezu miglu un ļautu jums ieraudzīt 

bezgalīgo horizontu un nezināmu, dziļu un gaišu debesu, kas vienlaikus ir pieejams labestīgai dvēselei. 

50 Vieni saka: Dievs ir debesīs, citi saka: Dievs dzīvo aizsaulē. Bet viņi nezina, ko viņi saka, un 

nesaprot, kam viņi tic. 

51 Es patiešām dzīvoju debesīs, bet ne tajā vietā, ko jūs esat iedomājušies. Es dzīvoju gaismas, spēka, 

mīlestības, zināšanu, taisnīguma, svētlaimes, pilnības un harmonijas debesīs. 

52 Jā, es esmu ārpusē, bet ārpus cilvēciskā grēka, ārpus materiālās verdzības, ārpus lepnības, 

nezināšanas un ierobežotības. Tādēļ Es jums saku, ka Es nāku pie jums, jo Es nāku pie jūsu ierobežotības, 

jo Es runāju ar jums tā, ka jūsu maņas Mani uztver un jūsu prāts Mani saprot, nevis tāpēc, ka Es nāku no 

citām pasaulēm vai mājokļiem: Mans Gars mājo visā radībā. 

53 Jūs esat daudz cīnījušies un veltījuši daudz laika, lai pārveidotu savus uzskatus un priekšstatus, un 

jums ir jācīnās vēl vairāk, lai sasniegtu garīgo mērķi, kuram Es esmu jūs ievirzījis, proti, iepazīt savu 

Tēvu, mīlēt Viņu un pielūgt Viņu ar garu. Tad jūs sāksiet sajust patiesās gara "debesis", to pacilātības, 

harmonijas, miera un labklājības stāvokli, kas ir īstā paradīze, uz kuru jums visiem ir jātiecas. 

54 Spiediet roku kā draudzības zīmi, bet dariet to patiesi. Kā jūs būsiet brāļi un māsas, ja vēl nespējat 

būt draugi? 

55 Ja vēlaties, lai Tēvs mājo jūsu vidū, jums jāiemācās dzīvot kā brāļiem un māsām. Ja jums izdosies 

spert šo soli ceļā uz brālību, jūsu uzvara tiks atalgota ar gara dialogu ar garu. Jo, ja jūs mīlat cits citu un 

esat vienoti savā gribā un domās, Es jums došu, ka caur iedvesmu jūs varēsiet stāties sadraudzībā ar 

saviem brāļiem un māsām, kas dzīvo ārpus jūsu pasaules. 

56 Mans darbs ir pilns gaismas, Mana patiesība ir skaidra, tāpēc neviens nevar staigāt tumsā, 

apgalvojot, ka Es esmu tur. 

57 Kad es toreiz dzīvoju starp jums, bieži naktī, kad visi gulēja, cilvēki, kas mani lūdza, nāca slepeni, 

jo baidījās tikt atklāti. Viņi mani meklēja, jo izjuta nožēlu par to, ka bija klieguši pret mani un sašutuši, 

kamēr es runāju pūlim. Viņu nožēla bija vēl spēcīgāka, kad viņi saprata, ka Mans Vārds bija atstājis miera 

un gaismas dāvanu viņu sirdīs un ka Es biju pārpildījis viņu ķermeņus ar Savu dziedinošo balzāmu. 

58 Apbēdināti viņi parādījās man priekšā un sacīja: "Skolotāj, piedodiet mums, mēs esam atklājuši, ka 

jūsu vārdos ir patiesība." Es viņiem atbildēju: "Ja jūs esat atklājuši, ka es runāju tikai patiesību, kāpēc jūs 

slēpaties? Vai jūs neiet ārā, lai saņemtu saules starus, kad tā parādās? Kad jūs esat par tiem kaunējies?" 

59 Patiesi es jums saku: kas mīl patiesību, tas nekad to neslēpj, nenoliedz un nekaunas no tās. 
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60 Es jums to saku tādēļ, ka daudzi nāk slepus, lai klausītos mani, noliedzot, kurp dodas, un 

noklusējot, ko ir dzirdējuši, un dažkārt noliedzot, ka ir bijuši kopā ar mani. No kā jums vajadzētu 

kaunēties? 

61 Jums ir jāiemācās runāt par manu mācību tā, lai nekad neradītu iemeslu izsmieklam. Jums ir arī 

jākopj sirsnība, lai, liecinot par mani, jūs to darītu ar vārdiem, kas ir jūsu sirds izpausme. Tā ir sēkla, kas 

vienmēr dīgst, jo tai piemīt pārliecinošs patiesības spēks, kas aizskar sirdi un sasniedz garu. 

62 Kad Es jūsos noenkuroju Savu dievišķo vēsti, tai jākļūst par brālīgu vēsti. Bet, lai tā iespaidotu un 

aizkustinātu šīs cilvēces materiālistisko sirdi, tai ir jābūt ar patiesības zīmogu, ko Es jums atklāju. Ja jūs 

kaut ko slēpjat, ja kaut ko noklusējat, jūs neesat snieguši patiesu liecību par to, kāda ir bijusi Mana 

atklāsme Trešajā Laikā, tāpēc jūs neatradīsiet ticību. 

63 Es jums esmu pierādījis, ka tumšo apsēju var noņemt no nezinoša vai akla cilvēka acīm, nekaitējot, 

neaizvainojot un nesāpinot viņu. Es vēlos, lai arī jūs darītu tāpat. Es esmu jums pierādījis, ka mīlestībai, 

piedošanai, pacietībai un pacietībai ir lielāks spēks nekā bargumam, nosodījumam vai spēka pielietošanai. 

64 Paturiet prātā šo mācību, mācekļi, un neaizmirstiet, ka, ja vēlaties sevi pamatoti saukt par savu 

tuvāko brāļiem, jums ir jāpiemīt daudz labestības un tikumības, ko viņiem parādīt. Es jums apsolu, ka Es 

darīšu savu klātbūtni jūtamu jūsu garā pārpilnā veidā, kad brālības gaisma spīdēs uz zemes. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 173 
1 Jūs vairs neesat mazi bērni uz garīgā ceļa, jūs esat attīstītas dvēseles. Vai jūs zināt, ko nozīmē 

"spirituālists"? Es jums pateikšu vienā īsā teikumā: spirituālists nozīmē "Svētā Gara māceklis". 

2 Jūs visi būsiet lieli, kad sasniegsiet patiesu pazemību, kad praktizēsiet patiesu mīlestību. Kamēr 

jūsu sirdīs būs ļaunums, jūs nesaņemsiet augsto atalgojumu, ko Es jums esmu apsolījis. Tāpēc Es jūs 

mācu, laboju un šķīstu Dzīvības upes dzidrajos ūdeņos, lai jūs kļūtu cienīgi nākt pie Manis. 

3 Es ar mīlestību labosim jūsu kļūdas, Es celšu jūs, kad kritīsiet, un mierināšu jūs jūsu ciešanās. Es 

neļaušu jums iet bojā un nekad jūs nepametīšu. Es jūs vedīšu aiz rokas pa pilnības ceļu, līdz jūs nonāksiet 

Manā Valstībā. Ja neesat skatījies - es esmu skatījies. Mana žēlastība un žēlastība ir ar jums, lai jūs 

mīlestībā pievērstos citām zemes tautām. Es esmu jūs mācījis kalpot Manai Dievišķībai tīkamu 

dievkalpojumu. Es esmu atklājis Sevi vārdos caur jūsu intelektu, intuīciju un atklāsmi. Es esmu runājis ar 

jums arī caur savu garīgo pasauli. Visos jūsu pārbaudījumos, sāpēs un pārdzīvojumos Es esmu parādījis 

Sevi kā Tēvu. 

4 No visām pasaulēm, no visām debesīm es esmu saņēmis veltījumu. Bet, kad Es pievērsu Savu 

skatienu šai planētai, Es pārmeklēju visas sektas un reliģiskās kopienas, bet esmu saņēmis tikai sāpes un 

ārējus kultus, kas vairs nav piemēroti šim laikam. Bet Es visus aplaistīju ar Savu žēlastību un mīlestību un 

pieņemu labo sēklu. 

Es esmu pievērsies (arī) saviem garīgajiem cilvēkiem un atklāju, ka arī jūsu Dieva pielūgsme ir nepilnīga. 

5 Es esmu jums Sevi atklājis caur cilvēka intelektu, lai parādītu jums (pareizo) ceļu, un esmu jums 

teicis: "Garīgojiet sevi, atsakieties no visa nevajadzīgā. Es vēlos jūs atbrīvot no elkdievības, fanātisma, 

materiālisma, likvidējot tradīcijas un rituālus ar Savu mācību palīdzību. Jo jūs esat pievienojuši manām 

mācībām kaut ko no savām agrākajām paražām, esat ieviesuši tajās tradīcijas un rituālus, kas sakņojas jūsu 

sirdīs un ir jūsu senču mantojums. 

6 Jūs esat izraēliešu tauta, ar kuru Es runāju caur cilvēka saprašanas orgānu, lai pēc 1950. gada jūs 

varētu komunicēt ar Mani no gara uz garu un mācīt pasaulei patiesu pielūgsmi. 

7 Sagatavojiet savus bērnus, jo viņi ir rītdienas paaudzes, kas sēj manu patiesību, nesajaucot to ar 

fanātismu vai elkdievību. 

8 Cik liela un skaista ir mana mācība un cik tālu tā ir no visa liekā! Izprotiet to, lai neiekristu 

fanātismā. Pienāks laiks, kad jūs spēsiet to pilnībā izprast un ar savām domām sasniegt to, kas ir ārpus tās. 

Cik skaisti būs, kad būsiet sasnieguši šo garīgumu! 

9 Tad jūs sapratīsiet, ka jūsu atpalicība bija liela, lai gan jums bija vislielākais Skolotājs. Tad jūs 

sapratīsiet arī tik daudzo pārbaudījumu, attīrīšanu un apmeklējumu iemeslu. 

10 Nebaidieties no pasaules, apgaismojiet tās ceļu ar sava gara gaismu, dematerializējiet to un 

atbrīvojiet no tās grēka. 

11 Es nedalu jūs klasēs; šīs atšķirības izzūd, kad esat kopā ar mani. Es nepazeminu to, kurš ir labi 

ģērbies, jo viņš ar savu tērpu negrib pazemot citus. Es cildinu nabagu un nostādu viņu blakus tam, kuru 

viņš vienmēr uzskatījis par augstāku, un no šīs garīgās savienības es radīšu patiesu brālību, dodot jums 

visiem vienu un to pašu vārdu. Jo tāpat kā zinātniekā var būt maz nobriedusi dvēsele, tā arī vienkāršā 

cilvēkā var būt liela dvēsele. Bet to atzīstu tikai Es. Tādēļ es aicinu visas rases un ciltis dzirdēt vienu un to 

pašu vārdu, lai jūs visi būtu Svētā Gara mācekļi. 

12 Nāks 1950. gads, bet mana garīgā pasaule no jums neatdalīsies. Tam vairs nebūs piekļuves jūsu 

prātam, bet tas turpinās jūs aizsargāt un iedvesmot. Es runāšu caur to mutēm, kas ir aprīkoti. Es bruģēšu 

jums ceļu, lai jūs varētu iet un nest cilvēkiem Labo vēsti. Tā kā jūs esat sazinājušies ar savu Tēvu un 

saviem garīgajiem brāļiem un māsām, kā gan jūs nevarētu šķērsot zemes un jūras, lai sazinātos ar citu rasu 

un citu valodu brāļiem? Es jums došu autoritāti un universālo valodu, kas ir mīlestība. 

13 Es gribu, lai jūs būtu spilgts spogulis, piemērs, ko ir vērts rādīt. Es nevēlos, lai jūs būtu vēl viena 

sekta uz zemes. Es gribu, lai tu būtu drošs patvērums kuģa avārijā cietušajam, zvaigzne apmaldījušajam 

tuksnesī, koks nāves nomocītajam un nogurušajam klejotājam. 

14 Lai palīdzētu jums pildīt jūsu uzdevumu, Es svētīju jūs, mīļotā tauta. Es redzu, ar kādu dedzību jūs 

pulcējaties un gaidāt manu vārdu. Jūs nevēlaties palaist garām nevienu no manām mācībām, jo tajās jūs 
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atradīsiet barību, kas stiprina garu un atdzīvina ķermeni, un jūs esat pārliecināti, ka nav mantojuma, kas 

būtu salīdzināms ar to, kas sniedz jums zināšanas, kuras ietver šis Darbs. 

15 Šajā vārdā jūs atradāt augšāmcelšanos un dzīvību, un jūs pievērsāties Viņam, kā tas notiek ar kuģa 

avārijā cietušo, kad viņš atrod glābšanas laivu. 

16 Cilvēka dzīve ir kā vētra, un jūs vēlaties glābt sevi no bojāejas karu, nevaldāmu kaislību un 

nelaimju dēļ. 

17 Jūs vēlaties dzīvot mierā, jūs ilgojaties pēc taisnīgas pasaules, jūs sapņojat par cilvēku brālību, un 

tādēļ, kad dzirdat manu Vārdu, jūs tajā atklājat dievišķo apsolījumu par pasauli, pēc kuras ilgojaties. Jūs 

esat sapulcējušies ap šo manifestāciju, lai justos droši un apbruņoti, un cerībā, ka sasniegsiet mani, šķīstīti 

ar saviem labajiem darbiem. 

18 Es svētīju šo paaudzi, kas prata klausīties manī un ticēt manam pasludinājumam, tāpat kā Es 

svētīšu nākamās paaudzes, kas savu dievkalpojumu un kalpošanu veiks ar patiesu garīgumu. 

19 Manu mācību cilvēce atkal sadzirdēs, bet ne tāpēc, ka Mans Likums ir atgriezies pie cilvēkiem, jo 

tas vienmēr ir bijis ierakstīts viņu sirdsapziņā. Tie būs cilvēki, kas atgriezīsies pie Bauslības ceļa. Šī 

pasaule būs mana līdzībā aprakstītā blēdīgā dēla tēls. Tāpat kā Viņu, tā atradīs Tēvu, kas gaida to savā 

īpašumā, lai ar mīlestību to apskautu un apsēdinātu pie sava galda, lai ēstu. 

20 Šīs cilvēces atgriešanās stunda pie Manis vēl nav pienākusi, un tai nav palikusi daļa no tās 

mantojuma, ko tā izšķērdēs mielastos un baudās, līdz tā būs kaila, izsalkusī un slima, un tad pacels acis uz 

savu Tēvu. 

21 No bezdibeņa līdz bezdibenim cilvēks garīgi nogrima līdz tādam līmenim, ka noliedza un aizmirsa 

mani, līdz galējībai, ka noliedza pats sevi, noliedzot savas būtības kodolu, savu garu. 

22 Tikai mana žēlsirdība spēs pasargāt cilvēkus no sāpēm, ka viņiem atkal jānoiet šis ceļš, lai 

atgrieztos pie manis. Es vienīgā savā mīlestībā varu nodrošināt līdzekļus savu bērnu ceļā, lai viņi atklātu 

pestīšanas ceļu. 

23 Vai jūsu sirds nav pārņemta ar prieku, domājot par Tēva namu, ko redzat savu acu priekšā? Vai jūs 

nesat satriekti par morālo un garīgo traģēdiju, kurā dzīvo zemes tautas? 

24 Ak, ja vien jūs jau būtu sapratuši, kāda misija jums ir jāizpilda šajā laikā! Kā tad jūs rūpētos par 

saviem līdzcilvēkiem un kā tad aizmirstu savas rūpes! Bet es redzu, ka jums joprojām nav ne jausmas par 

dāvanām, kas piemīt katram no jums. Kā jūs apvienosieties, lai darītu cilvēcei zināmu, ka glābšana ir 

tuvu? 

25 Taisnība, ka viena uzdevums nav otra uzdevums, bet jums ir jāapvienojas, lai visi harmonijā 

veidotu vienotu "ķermeni "* un vienotu gribu, un tādējādi, vienoti, piepildot Manu mīlestības likumu, jūs 

cīnītos par labāku pasauli. Kā jums būs tiesības sapņot par pasauli, kurā valda miers, harmonija un brālība, 

ja jūs neizmantosiet līdzekļus, lai to sasniegtu? 
* Šeit ķermenis simboliski apzīmē kopienu. 

26 Jūs neesat vieni kaujā, nedz akli pastaigās, nedz arī jums trūkst ieroču, lai sevi aizstāvētu. Es esmu 

licis jūsu garam izprast garīgās dzīves skaistumu, Es esmu atvēris jūsu garīgo skatienu uz nākotni, Es 

esmu atklājis jums dāvanas un spējas, kuras jūs nesat apslēptas savas būtības dzīlēs. 

27 Es esmu izdzēsis no jūsu prāta ideju par nelietderību, par nespēju, neveiklību, neveiklību un 

nabadzību, ko jūs bijāt par sevi izveidojuši, lai jūs saprastu, ka jūs visi varat būt noderīgi un jums visiem ir 

jāattīstās, līdz jūs sasniegsiet Māju, kur jūs gaida jūsu Tēvs. 

28 Daži man saka: "Kungs, kāpēc Tu neļauj mums visiem redzēt Tevi, kā mūsu brāļi un māsas, kas 

apliecina, ka redz Tevi?" 

29 Ak, jūs, vājās sirdis, kam jāredz, lai ticētu! Kādu nopelnu jūs saskatāt, redzot Jēzu vīzijā cilvēka 

veidolā, ja jūsu gars ar mīlestību, ticību un jūtām var bez ierobežojumiem un pilnīgi saskatīt mani Manā 

dievišķajā būtībā? Jūs darāt ļaunu, kad skaudināt tos, kam ir dāvana saskatīt garīgo skaitļos vai simbolos 

ierobežotā veidā, jo tas, ko viņi redz, nav tieši Dievišķais, bet gan alegorija vai simbols, kas viņiem runā 

par garīgo. 

30 Esiet apmierināti ar savām dāvanām un iedziļinieties liecībās, ko saņemat, vienmēr meklējot jēgu, 

gaismu, pamācību, patiesību. 

31 Nesiet savu krustu līdz galam ar pacietību un nodošanos, un tad tas būs mans likums, kas to no 

jums atņems, kad jūs nonāksiet pie mājas vārtiem, ko Es jums apsolīju, kur jūs baudīsiet patiesu mieru. 
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Šobrīd jūs joprojām esat ceļotāji, jūs esat karavīri un cīnītāji, kas tiecas uz augstu mērķi, kas gatavojas 

iekarot labāku tēvzemi. 

32 Jūs neesat viens savā cīņā, cilvēks nekad nav bijis, jo es vienmēr esmu rādījis viņam labāko ceļu, 

esmu viņu pavadījis un iedrošinājis drosmi. 

33 Ja kāds Man jautātu, kā cilvēki vadījās pirms Mozus Bauslības, ko tie saņēma no Kunga, Es viņam 

atbildētu, ka pirms Mozus Es sūtīju visus garus ar Bauslību, kas bija ierakstīta viņu sirdsapziņā, lai visi 

viņu dzīves darbi būtu patīkami Manai Dievišķībai. Pēc tam Es sūtīju pasaulē lielus gaismas garus, 

patriarhus un praviešus, lai tie ar saviem darbiem mācītu visiem saviem līdzcilvēkiem, kā piepildīt Manu 

Bauslību. 

34 Šie vīri godināja mani ar savu dzīvi; viņi nebija elku pielūdzēji, jo viņi jau zināja garīgumu, viņiem 

bija mīlestības un žēlsirdības jūtas pret citiem, viņi bija gatavi svešinieku uzņemt savā zemē un mājās. 

Viņi bija viesmīlīgi pret svešinieku un nogurušu ceļotāju. Visiem viņiem bija labs vārds un gudrs padoms. 

35 Taču ne visi cilvēki ir ļāvuši sev vadīties pēc savas sirdsapziņas iekšējās balss. Tas prasa 

garīgumu, bet miesas sajūtas to apiet. Tāpēc jūsu Tēvam bija jādara Sevi zināmu cilvēkiem dažādos 

veidos, lai izskaidrotu viņiem Bauslību un atklātu Dievišķo. 

36 Jūs, cilvēki, kas Trešajā Laikā dzirdat Manu Mācību un kas joprojām saglabājat kaut ko no sēklas, 

ko Es jums uzticēju pagātnē, saprotiet, ka jums ir jāattīra savas sirdis no egoisma un materiālisma, lai jūs 

varētu sagaidīt laimīgo brīdi, kad jūs atkal orientēsiet savu dzīvi saskaņā ar sirdsapziņas norādījumiem kā 

tie pirmie apgaismotie, kā Ābrahāms, no kura cēlušies cilvēki, kas ir bijuši visu Manu atklāsmju glabātāji 

gadsimtu gaitā. 

37 Es gribu, lai tad, kad pienāks laiks, kad mana manifestācija beigsies tādā formā, kādā jūs to redzat 

šodien, jūs būtu sagatavoti tā, ka ikviens gars no tiem, kas veido šo kopienu šeit, būs kā templis man, 

ikviena sirds - kā svētnīca, ikviena māja - kā altāris, kā tēva māja, viesmīlīga un pilna aktīvas labdarības. 

Cik dziļš tad būs tavs miers, cik stipra tad būs tava sirds, lai izkļūtu no visiem pārbaudījumiem kā 

uzvarētājs. 

38 Maizi svētīšu ne tikai es, bet arī jūs, jo tad jūs būsiet iemācījušies to gatavot ar mīlestību, ar ticību, 

miera gaisotnē. 

39 Garīgā žēlastība, ar kuru Es esmu jūs apveltījis, ir garīguma sēkla. Tas, kurš ar mīlestību kultivē šo 

sēklu savā sirdī, nekļūs par sērgu upuri vai nevaldāmo stihiju upuri, nedz arī viņu apspiedīs materiālās 

grūtības. 

40 Jums nevajadzētu gaidīt, ka šīs dienas pie jums atnāks pašas no sevis. Nē, cilvēki, jums ir jāpalīdz 

viņiem nonākt garīgajā garīgumā, lai jūs varētu piedzīvot to brīnumus un spētu novērtēt, uz ko spējīgs 

gars, kad tas spēj pacelties virs materializētās un netīrās dzīves dubļiem, putekļiem un netīrumiem. 

41 Neaizmirstiet, ak, mācekļi, ka spiritualizācija nevar pieļaut nekāda veida fanātismu, elkdievību vai 

aizspriedumus, jo tad tā vairs nebūtu spiritualizācija. 

42 Tam, kurš savā sirdī nes šķīstību un cenšas mani godāt ar savas dzīves darbiem, nav vajadzīgas 

saprātīgas kulta formas, lai sajustu, ka viņš ir izpildījis sava Tēva un Kunga baušļus. Savukārt tas, kurš 

savā sirdī jūt sirdsapziņas nemieru, kas viņu tiesā, dedzīgi vēlas rituālus un redzamas kulta formas, jo 

maldīgi tic, ka ar to palīdzību viņš var samierināt sevi ar Tēvu. 

43 Esiet vienkārši kā ziedi un tīri kā putni. Esi caurspīdīgs kā gaiss un dzidrs kā tīrs ūdens, tad tu būsi 

sasniedzis to tīrību un pacēlumu, kas ļaus tev iepazīt dzīves patiesību. 

44 Ikviens, kurš apgalvo, ka mana mācība apdraud cilvēces materiālo attīstību, pieļauj smagu kļūdu. 

Es, visu Meistaru Meistars, rādu cilvēcei ceļu uz augšupejošu attīstību un patiesu progresu. Mans Vārds 

runā ne tikai uz garu, tas runā arī uz prātu, saprātu un pat uz maņām. Mana mācība ne tikai iedvesmo un 

pamāca jūs garīgajā dzīvē, bet tā ienes gaismu ikvienā zinātnē un visos ceļos. Jo mana mācība 

neaprobežojas tikai ar visu dvēseļu virzīšanu ceļā uz mājām, kas ir ārpus šīs eksistences, bet tā sasniedz arī 

cilvēka sirdi un iedvesmo viņu dzīvot patīkamu, cilvēcīgu un lietderīgu dzīvi uz šīs planētas. 

45 Ja Otrajā Laikā Es jums teicu, ka Mana valstība nav no šīs pasaules, tad šodien Es jums saku, ka 

arī jūsu valstība nav no šīs pasaules, jo šī pasaule, kā jūs jau zināt, ir tikai pāreja cilvēkam. 

46 Es mācu jums patieso dzīvi, kas nekad nav balstīta uz materiālismu. Tāpēc zemes varenie atkal 

sacelsies pret manu mācību. Es nāku pie jums ar savu mūžīgo mācību, ar savu mūžīgi derīgo mācību, kas 

sastāv no mīlestības, gudrības un taisnīguma. Taču tas netiks uzreiz saprasts, cilvēce mani atkal nosodīs, 
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atkal mani sistu krustā. Taču es zinu, ka manai mācībai ir jāiziet cauri tam visam, lai mani atzītu un mīlētu. 

Es zinu, ka mani niknākie vajātāji turpmāk būs mani uzticīgākie un atteikušies sējēji, jo es viņiem došu 

ļoti lieliskus pierādījumus savai patiesībai. 

47 Tas Nikodēms no otrās ēras, priesteru priesteru vidus, kurš meklēja Jēzu, lai runātu ar Viņu par 

gudrām un dziļām mācībām, atkal parādīsies šajā laikā, lai skrupulozi izpētītu manu Darbu un vērstos pie 

Viņa. 

48 Tas Sauls, saukts par Pāvilu, kurš pēc tam, kad mani nikni vajāja, kļuva par vienu no maniem 

lielākajiem apustuļiem, atkal parādīsies manā ceļā, un visur parādīsies mani jaunie mācekļi, vieni dedzīgi, 

citi sevi noliedzot. Pašreizējā stunda ir ļoti nozīmīga, laiks, par kuru es jums runāju, tuvojas un tuvojas. 

49 Vai šis ideju karš, sadursmes, kuru liecinieki esat šobrīd, un notikumi, kas notiek katru dienu, 

nerunā jums par kaut ko, kas tuvojas, vai tie nerada jums sajūtu, ka laiks tuvojas beigām un jauna ēra sāk 

izplatīt savu gaismu? 

50 Es tikai vēlos, lai jūs, mana Vārda liecinieki šajā laikā, paliktu nelokāmi pārbaudījumu brīžos, kam 

jānotiek pirms mana Likuma izpildes. Jo mana atjaunotā parādīšanās jūsu vidū būs kā viesuļvētra, kuras 

ietekmē zeme un jūras, kurās šī cilvēce dzīvo un kustas, tiks satricinātas un sakustinātas, lai tās izspraustu 

visu, ko tās sevī glabā no netīrības. 

51 Kad pienāks šie pārbaudījumi, nebaidieties, jo, kad tie būs klāt, jūs sapratīsiet, ka ir sācies 

valdīšanas beigas un tuvojas jauna, laimīgāka laika sākums. 

52 Ļaunums, netaisnība, augstprātība, augstprātība, kalpība, nezināšana un zemes vara kritīs, lai 

atbrīvotu vietu mīlestības, gaismas un miera valdīšanai starp cilvēkiem. Jūs nepadomāsiet un neļausiet 

savam lukturim izdzist, pat ja jums šķiet, ka pārbaudījums ir ļoti smags un kauss, kas jums jādzer, ir ļoti 

rūgts. Gluži otrādi, tad jūs iedegsiet cerības liesmu un iedegsiet to, kā to dara kareivis kaujas laikā, kad jūt, 

ka drīz pārspēs ienaidnieku un uzvara ir tuvu. 

53 Kad jūs redzēsiet, ka jūs ieskauj naidīgi noskaņoti ļaudis, kuru mēles izplata pret jums indi, 

nešaubieties par Maniem apsolījumiem, jo tajos brīžos Es jums liku sajust Manu mierinošo klātbūtni un 

dzirdēt Manu mīlošo balsi, kas jums no jauna saka: "Es esmu ar jums." 

54 Tad jūs bieži pieredzēsiet, kā starp šīm ordām parādīsies sirds, kas jūs sapratīs un kas jums būs kā 

vairogs. Bet jūs to sasniegsiet tikai tad, ja uzticēsieties un ticēsiet man. 

55 Atcerieties Daniēlu, pravieti, kurš tik ļoti aizstāvēja savu apspiesto tautu Babilonijas verdzībā. 

56 Ļaujiet cīņai sākties. Jums ar savu mīlestību no jauna jāapūdeņo sēkla, ko Mūžīgais ir iesējis 

cilvēka garā. Ļaujiet, lai ar mana taisnīguma sirpja sitienu tiek nopļautas nezāles un lauki tiek apgriezti, lai 

tie būtu piemēroti apstrādei. 

57 Cilvēkiem, kas dzenas pēc pasaules labumiem, ir jāpiešķir vēl daži mirkļi, lai tad viņu vilšanās 

būtu pilnīga, lai viņi beidzot pārliecinātos, ka miesas zelts, vara, tituli un baudas nekad nedos viņiem 

garīgo mieru un labklājību. 

58 Visai cilvēcei tuvojas pašpārbaudes stunda sirdsapziņas gaismā. Tad zinātnieki, teologi, zinātnieki, 

valdnieki, bagātnieki un tiesneši jautās sev, kādi bija garīgie, morālie vai materiālie augļi, ko viņi ievāca 

un ko viņi var dot cilvēkiem ēst. Pēc tam daudzi atgriezīsies pie manis, jo sapratīs, ka, neraugoties uz 

prestižu, ko viņi baudīja uz zemes, viņiem trūka kaut kā, kas aizpildītu tukšumu, kurā bija iekritusi viņu 

dvēsele, kas var sevi pabarot tikai ar garīgās dzīves augļiem. 

59 Es esmu radījis šīm dvēselēm oāzi tuksneša vidū, jo Es zinu, ka viņu dzīves laikā uz zemes viņi ir 

klauvējuši pie vienām durvīm pēc otām un gājuši vienu ceļu pēc otra - daži patiesības meklējumos, citi - 

varas meklējumos, vēl citi - laimes meklējumos. Bet ceļa, ko viņi ir mērojuši uz zemes, beigās, kad viņi 

būs gatavi visu atmest, Es ļausim viņiem atpūsties Savā klēpī, Es viņus mierināšu un rādīšu viņiem patieso 

ceļu, lai viņi varētu atrast laukus, kur sēt auglīgas savas pieredzes sēklas. 

60 Oāze ir garīgā oāze, uz kuru pa visdažādākajiem tuksneša ceļiem ieradīsies dažādu rasu cilvēki - 

vieni noguruši, citi brūču pilni, sirmi un daudzi ar tukšiem klejojumu maisiem, kaunēdamies par savas 

cīņas neauglību. Tur viņi dzirdēs manu balsi, uzreiz to atpazīs un sauks: "Tas ir Kungs!" Ar šo teikumu 

viņi izteiks pazemību, ar kādu viņi beidzot mani atradīs. Jo viņiem visiem būs jānonāk pie manis ar saviem 

nopelniem. 
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61 Šī bezgalīgās svētības, izlīgšanas un pazemības stunda atnesīs dievišķu piedošanu arī 

pazudušajiem bērniem, kuri beidzot atgriezīsies Tēva mājā, ilgojoties pēc Tā, kas viņiem devis dzīvību un 

mantojumu. 

62 Jūs esat atvēlējuši šo novembra dienu, lai pieminētu būtnes, kas aizgājušas aizsaulē. Jau no pirmās 

rītausmas daudzas dvēseles ceļas lūgšanā par tiem, kurus tās sauc par saviem "mirušajiem". Es jums saku, 

ka ir ļoti labi, ka jūs viņus atceraties un domājat par viņiem ar pateicību, mīlestību un apbrīnu. Bet nav 

labi, ka jūs raudājat par viņiem kā par zaudētu mantu, nedz arī domājat, ka viņi ir miruši. Jo, ja jūs varētu 

tos ieraudzīt brīžos, kad jūsu acis izplūst asaras par viņiem un jūsu krūtis aizsmaida par aizgājējiem, jūs 

būtu pārsteigti par gaismu, kas tos izgaismo, un par dzīvību, kas tajos plūst. Tad jūs sauktu: "Patiesi, tie ir 

tie, kas dzīvo, un mēs esam mirušie!" 

63 Patiesi, jūs dzīvojat nepareizi, ja liežat asaras par nedzīvu ķermeni un aizmirstat, ka tā dvēsele ir 

pilna pulsējošas un vibrējošas dzīvības. 

64 Ja tā vietā, lai tradicionāli veltītu vienu dienu tiem, kas pārgājuši garīgajā dzīvē, jūs vienmēr būtu 

ar viņiem saistīti lūgšanas saitēm, viņu neredzamo, bet reālo klātbūtni savā dzīvē un viņu labvēlīgo 

ietekmi jūs izjustu visā savā eksistencē - cīņās, pārbaudījumos un arī patīkamās stundās. 

Un šīm būtnēm, savukārt, būtu iespēja sadarboties jūsu cēlajos darbos un pasākumos, tādējādi iegūstot 

vairāk gaismas. 

65 Es reiz teicu: "Ļaujiet mirušajiem apglabāt savus mirušos," un, ja jūs uzmanīgi un ar mīlestību 

izpētīsiet šos manus vārdus, jūs sapratīsiet, cik daudz iemeslu man bija to jums teikt. 

66 Jūs visi savās sirdīs un acu priekšā redzat savu aizgājušo tuvinieku pēdējo tēlu, viņu fizisko 

izskatu. To, kurš nomira ķermenī kā bērns, jūs atceraties kā bērnu; to, kurš aizgāja no šīs dzīves ķermenī 

kā vecs cilvēks, jūs atceraties kā vecu cilvēku, tāpat kā jūs vienmēr šajā stāvoklī atceraties to, kurš atstāja 

sāpju iztukšotu ķermeni vai nomira mokošās agonijā. Bet jums ir jāpārdomā atšķirība starp to, kas ir miesa 

un kas ir dvēsele, lai jūs saprastu, ka tur, kur cilvēks nomirst, dvēsele piedzimst jaunai dzīvei, kur tā vairs 

neredz pasaules gaismu, bet dievišķo gaismu, kas apgaismo dvēseles mūžīgo dzīvi. 

67 Es jums jau reiz teicu, ka cilvēks ir elku pielūdzējs savas atkarības no materiālām lietām dēļ, un 

mirušo pielūgsmē viņš sniedz spilgtu piemēru savai elkdievībai. Bet mana mācība kā bezgalīga skaistuma 

rītausma ir uzaususi jūsu dzīvēs un kliedējusi ilgās nezināšanas nakts ēnas, kurā cilvēki ir dzīvojuši 

maldos. Un šī gaisma, kas paceļas bezgalībā, kā dievišķa zvaigzne sūtīs uz jūsu garu savus skaistākos 

gaismas starus, sagatavojot jūs drošam solim, lai baudītu to dzīvi, kurā jums visiem ir iespēja ieiet caur 

savu augstāko evolūciju. 

68 Jūs vairs rūgti raudāsiet par tiem, kas ir aizgājuši un tagad dzīvo labāku dzīvi, nedz arī vēlāk 

raudāsiet kā dvēseles par tiem, kurus esat atstājuši, vai arī par to, ka esat atstājuši ķermeni, kas visu mūžu 

kalpojis jums kā čaulas. 

69 Ir būtnes, kas cieš un baidās, kad piedzīvo ķermeņa, kuru tik ļoti mīlēja, sabrukumu. Bet jūs būsiet 

starp tiem, kas dziedās pateicības dziesmu savam Radītājam, kad viņi redzēs, ka ir beidzies uzdevums, ko 

bija uzņēmies šis cilvēka ķermenis. 

70 Šodien Es piedodu un piedodu visas jūsu vainas un tajā pašā laikā parādīšu jums vienu lappusi no 

Dievišķās Dzīvības Grāmatas, kurā jūs varat apgaismot savu garu un prātu, lai jūs varētu darīt darbus, kas 

būtu cienīgi Tam, kurš jums tos iemācīja. 

71 Šobrīd jūs uzņematies lielu atbildību pret cilvēci, un jo vairāk mācību jūs saņemsiet no Manis, jo 

lielāka būs šī atbildība, jo jūs esat tie cilvēki, kuriem jārunā ar cilvēkiem par garīgumu. Starp jums Es 

atstāju stingri iesakņojušos perfektu veidu, kā komunicēt ar Mani - bez rituāliem vai elku pielūgsmīgām 

formām, vienkārši no gara uz garu. 

72 Šī svētītā sēkla, kas jau ir jūsu sirdīs, būs maize, ar kuru dalīties ar saviem brāļiem un māsām, un tā 

būs arī garīgais mantojums, ko nodot saviem bērniem. 

73 Kad Es jums teicu: "Mīliet cits citu", es negribēju teikt, ka tas būtu jādara tikai starp cilvēkiem, bet 

arī no vienas pasaules uz otru. Bet tagad es jums saku, ka, domājot par tiem, par kuriem jūs sakāt, ka viņi 

ir aizgājuši mūžībā, jums nevajadzētu iedomāties viņus ne tālu no jums, ne bez jūtām. Nemīliet mirušos un 

neatcerieties viņus kā mirušos; atcerieties viņus tikai kā dzīvos, jo viņi dzīvo mūžībā. 

Mans miers lai ir ar jums! 



U 174 

176 

Instrukcija 174 
1 Mīļotie mācekļi, katrs mirklis jūsu dzīvē ir vēl viens solis, kas jūs tuvina jūsu Tēvam. Lēnām, soli 

pa solim, jūs ejat ceļu, kas ved uz gaismas valstību. 

2 Tuvojas laiks, kad jūs zināsiet, kā taisnīgi dot savam garam un pasaulei to, kas tai pienākas. Tas 

būs patiesas lūgšanas laiks, Dieva pielūgsme bez fanātisma, kad jūs lūgsieties pirms katra darba, kad 

zināsiet, kā saglabāt to, kas jums uzticēts. 

3 Kā gan cilvēks varētu apmaldīties, ja, tā vietā, lai darītu savu gribu, viņš vispirms lūgšanā lūgtu 

savu Tēvu? Tas, kurš prot lūgt, dzīvo vienotībā ar Dievu, zina, cik vērtīgi ir labumi, ko viņš saņem no sava 

Tēva, un tajā pašā laikā viņš izprot to pārbaudījumu nozīmi vai mērķi, kurus viņš izcieš. 

4 Cilvēks, kurš lūdzas tieši Dievam, ir garīgi apveltīts cilvēks, kuram acu priekšā nav tumša pārsega 

un kurš ir gatavs atklāt sevī un ārpus sevis nezināmas gudrības un patiesības pasaules, kas pastāv cilvēka 

dzīvē, viņam pašam to neapzinoties. 

5 Kas atklāj šo ceļu, vairs nevar stāvēt uz vietas, jo, tā kā viņa maņas un garīgās dāvanas ir 

pamodušās un kļuvušas uztverošas, šodien viņš dzird dabas balsis, rīt viņš saņem vēstījumus no garīgās 

valstības, un vēlāk viņš dzirdēs sava Kunga balsi garīgajā dialogā starp gariem, kas ir Tēva un Viņa bērnu 

mīlestības auglis. 

6 Ļaudis, neaizdusmojiet balss nesējiem, caur kuriem Es daru Sevi zināmu, jo, ja jūs patiesi 

sagatavosieties fiziski un garīgi, jūs viņus pārspēsiet pat pēc tam, kad šī manifestācija būs beigusies. 

7 Šai tautai ir paredzēts zīmju, brīnumu un pierādījumu laiks - manas parādīšanās liecinieks šajā 

trešajā laikmetā. 

8 Es vēl neesmu teicis savu pēdējo vārdu, kurā Es jums sniegšu lielas atklāsmes. Bet mana griba un 

mani norādījumi ir ierakstīti visas šīs tautas sirdsapziņā, lai tā pilnībā zinātu, kā beigsies mana parādīšanās, 

kā arī to dienu, kas izvēlēta un noteikta maniem pēdējiem norādījumiem. 

9 Jums jāsaprot, ka Es vēlos jums iemācīt visu, kas jums jāzina, lai ieietu tajās pasaulēs vai mājās, 

kas jūs gaida. Jo tāpat kā jūsu garam bija jāsagatavojas pasaulē, kurā tas dzīvoja tieši pirms tam, lai 

iemiesotos un dzīvotu uz zemes, tāpat tam ir jāsagatavojas atgriezties mājās, kuras tas atstājis, kaut arī tās 

ir mājas, kas ir pārākas mīlestībā, šķīstībā un gudrībā. 

10 Nešaubieties par manu vārdu. Es (arī) Pirmajā Laikā piepildīju Savu apsolījumu atbrīvot Izraēlu no 

Ēģiptes verdzības, kas nozīmēja elkdievību un tumsu, lai aizvestu jūs uz Kanaānu, brīvības un dzīvā Dieva 

pielūgsmes zemi. Tur arī tika pasludināta mana nākšana kā cilvēkam, un pravietojums vārds vārdā 

piepildījās Jēzū. Skolotājs, kurš dzīvoja un mīlēja jūs, apsolīja, ka Viņš kļūs pazīstams Garā, un šeit jums 

ir šī apsolījuma piepildījums. 

11 Šodien Es jums pasludinu, ka Es jūsu garam esmu sagatavojis brīnišķīgus reģionus, mājvietas, 

garīgas mājas, kur jūs varat atrast patiesu brīvību mīlēt, izplatīt labestību un radīt gaismu. Vai jūs par to 

šaubāties pēc tam, kad Es esmu izpildījis visus Savus iepriekšējos jums dotos solījumus? 

12 Ziniet, ka manā darbā vienmēr darbojas lielie gari: Elija, kuram ir lemts pasludināt Skolotāja 

atnākšanu mācekļu vidū, ir gaisma, kas dara caurrāvumu gariem, nolaižas pie tiem, kas ir novirzījušies no 

ceļa, pie tiem, kas ir aizmiguši vai zaudējuši ticību garīgajai dzīvei, lai apvītu tos mīlestības ugunī, kas no 

viņa izstaro - uguns, kas ir ticība, ļaunuma iznīcināšana un šķīstīšana. Viņa aicinājums izskan visās tautās, 

Viņa attīrošā uguns izplatās. Tiesa, šķīstīšanās atstāj sāpju pēdas, bet drīz vien dievišķais mierinājums, kas 

iemiesojas Marijā, nāk, lai izlietu savu balzāmu uz katru raudošo sirdi, uz katru sāpju nomocīto būtni. 

13 Pēc tam Es meklēšu vienu sirdi pēc otras, lai ļautu cilvēkiem sadzirdēt Manu dievišķo aicinājumu, 

kas tiem saka tikai: sekojiet Man! 

14 Mana mācība ļauj cilvēkam attīstīties visos savas būtības aspektos: Tā padara sirdi jūtīgu un 

padara to cildenāku, atmodina prātu, pilnveido un pacilā garu. 

15 Rūpīgi izpētiet manu mācību, kas ļaus jums izprast pareizo veidu, kā praktizēt manu mācību, lai 

jūsu attīstība būtu harmoniska, tas ir, lai jūs neattīstītu tikai intelektu, nerūpējoties par emocionālo dzīvi, 

kas jums ir jāattīsta, vai par gara ideāliem, kas jums ir jāiedvesmo. 

16 Visas jūsu būtnes spējas manā Vārdā var atrast gaismas ceļu, pa kuru tās var attīstīties un 

pilnveidoties līdz bezgalībai. 
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17 Es jums esmu devis pietiekami daudz laika, lai apgūtu un saprastu manu mācību, tā ka daudzi no 

jums, kas šeit ieradās kā bērni, tagad ir jaunieši, bet citi, kas ieradās kā jaunieši, tagad ir veci cilvēki. Daži 

no viņiem ir izauguši un tagad pieder pie maniem "strādniekiem", bet citi ir atvilkuši savu pēdējo elpu un 

tagad ieņem savu vietu manu izredzēto vidū. 

18 Es esmu devis šai tautai pietiekami daudz laika, lai viņos varētu rasties stipras un patiesas ticības 

gaisma un lai viņu gars varētu dziļi iepazīt Manu Darbu. Mans Vārds sagatavo jūs, lai jūs varētu sajust 

Manu Klātbūtni un saņemt Manu iedvesmu pat tad, kad jūs vairs nedzirdat šo balsi un jums ir 

jākoncentrējas uz savas būtības kodolu. 

19 Mana mācība ir ierakstīta jūsu sirdsapziņā. Tur ir šķirsts, kas vislabāk glabā manu likumu, lai tad, 

kad laika gaitā šīs garīgās atspirdzinājuma stundas, ko jūs pavadāt kopā ar savu Skolotāju, attālināsies, 

mana vārda būtība turpinās vibrēt jūsu dvēselē, pilna dzīvības, svaiga un pulsējoša ar mīlestību un gudrību. 

20 Savā Vārdā Es jums atkal un atkal saku, ka jums ir jāiegūst garīgums, jo tas būs tas, kas jūs atšķirs 

uz zemes. Bez garīgās pilnveidošanās jūs nespēsiet sniegt saviem līdzcilvēkiem liecību, kāda jums būtu 

jāsniedz. 

21 Nebīstieties, jo Es pabeidzu Savu Vārdu jūsu vidū. Mans darbs nepazudīs, un tavs gars neies 

izmisumā. Es garīgajā ielejā turu gatavībā būtnes, kas iemiesosies, lai kļūtu par tautu gidiem un praviešiem 

- gaismas būtnes, spirituālisti, kas mācīs jums spert soli uz priekšu pa Mana Vārda atklāto ceļu. 

22 Šodien Es gribu jums teikt, ka tāpat kā jums ir vajadzīgas gaismas būtnes, kas nāk pie jums no 

garīgās ielejas, lai palīdzētu jums jūsu ceļā, ir arī garīgās mājas, kurām ir vajadzīgs, lai kāds no jums nāktu 

pie tām ar manu pamācību gaismu. Jūs nepazīstat tos no jums, kuri mani dzird šajā brīdī un kuriem drīz 

būs jādodas garīgajā misijā. Tas ir iemesls, kāpēc daudzas sirdis jau ilgu laiku attīra sevi un kāpēc viņu 

gars ar katru dienu jūtas arvien vairāk saistīts ar manu darbu. 

23 Es gribu, lai manu garīgo saimnieku vidū būtu daži no jums, kas pievienotos tiem, kuri sadarbojas 

ar mani šajā svētlaimīgajā atjaunošanas un taisnības darbā, lai glābtu visas būtnes, kas iet tālu no dzīves un 

patiesības ceļa. 

24 Glabājiet šo vārdu savā garā, jo tas var jums palīdzēt sagatavoties tam lielajam brīdim, kad 

atstāsiet šo eksistenci, lai kļūtu garīgi brīvi. 

25 Šis ir krāšņs atklāsmju laiks, mīļotā tauta! Gaismas laiks, kas paceļ dvēseles. Svētīgi tie, kas 

gatavojas, jo viņi saņem manu gaismu pārpilnībā. 

26 Taču paturiet prātā, ka šis nebūt nav jaunā laikmeta sākums, ka Es jums neesmu atklājis visu, kas 

šajā laikā sagaida cilvēkus, nedz arī jūs jau esat sapratuši visu, ko esat saņēmuši. 

27 Vēl paies dienas, gadi un veseli gadsimti, kuros šī cilvēce būs lieciniece brīnumainām gaismas 

izpausmēm un vēl nezināmām garīgām atklāsmēm. 

28 Šie laiki tuvojas, tāpēc jums ir jāsagatavo ceļš tiem, kas ieņems jūsu vietu. Tu svētīsi ceļu ar 

saviem labajiem darbiem. Tad jūs būsiet sākuši patiesā tempļa celtniecību, kuru turpinās citi, un vēlāk 

nāks citi un to pabeigs. 

29 Es jums esmu devis savu mācību uz ilgu laiku, lai tā dziļi iesakņotos jūsu sirdīs kā laba sēkla un lai 

jūs vienmēr savā dzīvē būtu gatavi to izplatīt starp saviem līdzcilvēkiem. 

30 No maniem vārdiem sastādiet grāmatu, ņemot no tiem būtiskāko, lai jūs varētu gūt patiesu 

priekšstatu par manas mācības tīrību. Jūs varat atklāt kļūdas balss nesēja pārraidītajos vārdos, bet ne to 

nozīmē. Mani raidītāji ne vienmēr ir bijuši sagatavoti. Tāpēc es jums esmu teicis, lai jūs to nelasītu 

virspusēji, bet iedziļinātos tās jēgā, lai atklātu tās pilnību. Lūdzieties un meditējiet, lai jūs to saprastu. 

31 Lai dzīvotu, jums visiem ir vajadzīga ticība. Bēdas tam, kas dzīvo tikai pasaules tukšumu dēļ, jo 

viņa dvēsele būs tukša, un, beidzoties viņa zemes ceļojumam, viņam nebūs ražas, ko parādīt. Atcerieties, 

ka esat sūtīti uz zemi, lai izpildītu garīgu uzdevumu, ka pēc tam jūs atgriezīsieties pie manis, bet ķermenis 

saplūdīs ar zemi, no kuras tas radies. Ļaujiet manas mīlestības iedvesmoti sasniegt lielu ticību, veidojiet no 

savas sirds templi. Aizveriet ķermeņa acis un atveriet gara acis, lai jūs varētu redzēt ārpus savas pasaules. 

Es esmu tevī un ārpus tevis, tavas būtības dziļākajā iekšienē, sargājot un saglabājot tavu garu. Es zinu 

visas jūsu vēlmes un cerības, un Es jums saku: pacietīgi un upurējoties kāpt pilnības kalnā. Kad jūs būsiet 

tuvu mērķim, tad es nedaudz atvēršu savas valstības vārtus, lai jūs varētu ieraudzīt manu mieru un būt 

stipri pēdējā stundā. 
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32 Viss attīstās. Cilvēks progresē zinātnē, bet viņš neizmanto iegūtās zināšanas, lai darītu labu; viņš 

nezina, kā iepriecināt vai pasargāt savu tuvāko. Vēlme pēc varas un kļūdaina brīvas gribas izpratne ir 

izraisījusi jaunu karu, un tā sekas ir sāpes. Es visur redzu bāreņus, postu, postu, postu un nāvi, un par to 

visu jūs man atskaitīsieties. Ko tu esi darījis ar manu vārdu? Jūs neesat tajā ieklausījušies un esat 

apmaldījušies sāpju un iejušanās jūrā, un tomēr tas nebūs pēdējais karš, ko jūs izcīnīsiet. - Bet tiesa nāk 

visiem. Manā klātbūtnē ir tiesneši un apsūdzētie, katli un upuri. Visas tautas sadzirdēs manu aicinājumu. 

Es jūs aicinu lūgties šajā izšķiršanās stundā, un es jums dodu sava Gara gaismu. 

33 Mana radība ir nemainīga, un nekas nepazūd. Kad sāpes iznīcinās miesu un dvēsele paliks kaila un 

kaila, neizpildījusi savu uzdevumu uz zemes, Es tai dāvāšu jaunu miesas tērpu un ļausim tai atgriezties tajā 

pašā. 

34 Es jūs mudinu darīt garīgus darbus, kas izturēs laika pārbaudi. Būvējiet uz stingra pamata, lai 

dabas spēki nevarētu iznīcināt jūsu radīto. 

35 Jūs stāvat mana galda priekšā. Sēdiet man apkārt un klausieties mani. 

36 Tā ir mana griba, lai šajā laikā katrs cilvēks un katra garīgā būtne saņemtu šīs dievišķās zināšanas, 

ko Svētais Gars jums tagad ir atklājis. 

37 Mans vārds šajā laikā ir bijis kā gudrības grāmata, kas atvērta cilvēku priekšā. 

38 Jūs, kurus Es esmu aicinājis par Saviem mācekļiem, Es daru par šīs mācības modriem sargiem. 

39 Jūs esat pazemīga Jēzus ģimene, kurai uzticēts mantojums. Saprotiet, ka Es, Skolotājs, esmu jums 

atklājis savu gribu. 

40 Neviens zemes cilvēks nepazīst debesu pasauli. Jūs joprojām esat klejotāji dzīves tuksnesī. Daži 

klīst, nezinādami, kurp dodas. Bet mūžībā jūs gaida jūsu Tēva mīlestība. Tāpēc Es nāku, lai palīdzētu jums 

jūsu grūtajā dzīves ceļā, lai jūs varētu atgriezties dzemdē, no kuras esat nākuši. 

41 Pirms tam es vēlos jūs apvienot mīlestībā, lai nopelni, ko jūs iegūsiet, jūs tuvinātu man, kad jūs 

pieliksiet pūles, lai tuvotos viens otram, piedodot viens otram un sniedzot viens otram roku kā brāļi. Es 

esmu sagatavojis ceļu, lai jūs varētu sasniegt manu valstības mieru - to mieru, ko jūs neatradāt šajā dzīvē, 

jo tajā esat piedzīvojuši tikai sāpes. Kāpēc jūs nesekojāt tam ceļam, ko Es jums iezīmēju Otrajā laikmetā? 

Tu nebūtu paklupis vai kritis. Tagad jūs esat Mani mācekļi, jo Es jūs mīlu un gribu jums dot jaunu iespēju 

sevi glābt. Vai jūs to izmantosiet, vai arī atkal paliksiet stagnācijā? Atcerieties, ka tas, ko Es jums tik 

vienkārši atklāju, pieder pie Tēva gudrības slepenajiem dārgumiem, kas bija apslēpti pat no zinātniekiem 

un teologiem. Bet tāpēc, ka jums ir dota šī žēlastība, nekļūstiet līdzīgi zinātniekiem, kuri ir kļuvuši 

iedomīgi un akli savu atklājumu dēļ, noliedzot To, kas visu ir radījis. 

42 Šodien jums pieder tas, ko citi ir nepareizi novērtējuši vai nicinājuši. Bet, kad jūs sākat izplatīt 

manu mācību, neapstājieties, lai spriestu, vai tas, ar ko jūs runājat, ir vai nav cienīgs saņemt manu mācību, 

pat ja tie ir tie, kas mani ir noraidījuši visstingrāk. 

43 Tu, kura gars mirdz priekā, klausoties mani, darīsi zināmu manu darbu. Tuvojas mana aiziešanas 

stunda, un tad jūs būsiet sagatavoti. 

44 Otrajā laikmetā Es izvēlējos divpadsmit vīrus, lai pēc Manas aiziešanas izplatītu Labo vēsti visā 

pasaulē. Lai paveiktu šo darbu, pietika ar divpadsmit vīriem. Šajā laikā Es mācīju tūkstošiem vīriešu un 

sieviešu un sūtīju jums palīgā savus garīgos saimniekus, jo jūs atrodaties dvēseļu atbrīvošanas laikā. Manu 

kareivju skaits ir tik liels, jo cilvēce ir kļuvusi lielāka un arī tās grēki un pārkāpumi ir lielāki. 

45 Esiet pazemīgi un vienojieties ar savu likteni. 

46 Reizēm jūsu sirdīs rodas jautājums: "Vai es esmu garīgi progresējis, vai arī esmu apstājies?". Un 

tad Es, Skolotājs, saku saviem mācekļiem, ka, ja viņi ir gatavi izjust līdzcilvēku sāpes, viņi ir spēruši soli 

uz priekšu; ja viņi ir spējuši piedot tiem, kas viņus ir sāpinājuši, viņi ir spēruši vēl vienu soli; un, ja viņu 

sirds ir vienota ar visiem cilvēkiem bez rases vai sabiedrības šķiras atšķirības, viņi ir ievērojami 

pavirzījušies uz priekšu garīgās attīstības ceļā. 

47 Bet kāda ir bijusi šo jūtu un darbību motivācija? - Mīlestība, ko mans Likums spēja tev iedvest. 

Tikai mīlestība var jums sniegt manu mācību, jo visi tikumi rodas no tās. Cilvēki velti cenšas atrisināt 

savas problēmas ar citiem līdzekļiem. Tas ir veltīgi, ka viņi vēlas ieviest pasaulē mieru, ja tas nav balstīts 

uz savstarpēju mīlestību. 
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48 Tomēr es redzu, ka cilvēki, kuri uz dzīvi raugās ar jūtu, ko viņiem ieaudzinājusi materiālistiska un 

egoistiska sirds, manu mācību joprojām uztver vienaldzīgi un dažkārt pat ar izsmieklu. Bet es jums saku, 

ka arī viņi galu galā nonāks pie secinājuma, ka tikai augsta morāle, skaidras zināšanas un pareizs saprāts 

var glābt cilvēci no bezdibeņa, kurā tā ir iekritusi. Un šī augstā morāle var tikai piešķirt tai to garīgumu, ko 

es jums mācu. Jūsu darbu tīrību sirdsapziņas gaismas priekšā un saprātīgu taisnīgumu jūs atradīsiet tikai 

Manā Vārdā, jo Es nerunāju par neiespējamām lietām un nemācu jums nekādas fantāzijas. Mana mācība ir 

balstīta uz realitāti, uz patiesību. 

49 Cilvēks ir mēģinājis sasniegt neiespējamo ar līdzekļiem, kurus Mans mīlestības un taisnīguma 

likums jums nepiedāvāja, un, ja Es ļāvu viņam darboties brīvībā, tad tas bija tādēļ, lai viņš varētu gūt savu 

pieredzi, lai gan viņa sirdsapziņā vienmēr bija klātesošs Mans likums. 

50 Ja cilvēka sirds nebūtu tik nocietināta, kara sāpes būtu bijušas pietiekamas, lai viņš pārdomātu 

savas kļūdas, un viņš būtu atgriezies uz gaismas ceļa. Taču, lai gan viņam joprojām ir rūgtas atmiņas par 

šīm cilvēku slepkavībām, viņš gatavojas jaunam karam. 

51 Kā jūs varat domāt, ka Es, Tēvs, Dievišķā Mīlestība, varētu jūs sodīt ar kariem? Vai jūs patiešām 

ticat, ka tas, kurš jūs mīl ar perfektu mīlestību un vēlas, lai jūs mīlētu viens otru, var jums dot noziegumu, 

brālības slepkavību, slepkavību, atriebību un iznīcību? Vai jūs nesaprotat, ka tas viss ir saistīts ar 

materiālismu, ko cilvēki ir uzkrājuši savās sirdīs? 

52 Cilvēki ir novirzījušies no ceļa, ko viņiem rāda sirdsapziņa, viņi ir apmaldījušies un novirzījušies 

no morāles un labu jūtu ceļa. Viņi nevēlējās apstāties laikā, viņi neiegāja sevī un dreifē pretī dziļajam 

bezdibenim, ko paši radīja, pretī sastapšanai ar tumsu. Tomēr mana mīlestība ir piedevusi viņu 

pārkāpumus, un mana gaisma ir centusies viņus aizturēt, parādot, ka viņi ir apmaldījušies. Bet mans 

likums respektē gribas brīvību, ko esmu viņiem devis, lai gan mans taisnīgums ļaus viņiem pļaut augļus, 

ko viņi sēj savā dzīvē. 

53 Bet tad, kad šķiet, ka cilvēkam viss ir beidzies, ka nāve ir uzvarējusi vai ļaunums triumfē, būtnes 

no tumsas celsies gaismā. No nāves viņi celsies patiesai dzīvei un no sabrukuma bezdibeņa viņi celsies, lai 

paklausītu mūžīgajam Dieva likumam. 

54 Ne visi iepazīs bezdibeni, jo daži ir centušies izvairīties no kaislību, varaskāres un naida kara un 

dzīvojuši tikai jaunās Sodomas nomalē, bet citi, kas ir daudz grēkojuši, laikus apstāsies un ar savlaicīgu 

nožēlu un pilnīgu atjaunošanos izglābs sev daudz asaru un sāpju. 

55 Jūs, kas mani uzklausāt, nekādā veidā nedrīkstat barot vai veicināt šos karus. Uzstājieties manā 

ceļā, lai jūsu dzīve, jūsu vārdi un darbi kalpotu tam, ka daudzas sirdis apstājas savā elpu aizraujošajā 

skrējienā, lai tās varētu piedzīvot manu mieru un izvairīties no piespiedu dzeršanas no šī ciešanu kausa. 

56 Izmantojiet šo dienu, kuru jūs veltāt savam Radītājam. Jūsu sirds gatavojas un pukst mīlestībā uz 

manu Dievišķību, un jūs esat piepildīti ar manu žēlastību, jo jūs pierādāt, ka esat cienīgi pieņemt manu 

Klātbūtni. 

57 Lai jūsu gara prieks atspoguļojas jūsu miesā, lai tas nekļūst par viltus prieku. Kā tavs prāts varētu 

būt priecīgs un sirds skumja vienlaikus, ja abi dzīvo harmoniski? 

58 Šis stāvoklis ir skaists, ja tas rodas no gara svētlaimes. Tiecieties pēc savu darbu pilnības, jo 

pilnība ir visaugstākā laime. 

59 Kādu nepilnību jūs atrodat radībā? - Jūs man sakāt, ka nav. Tomēr ir daudz nepilnību, un tās ir 

atrodamas cilvēku darbos. Izpildiet manu gribu, jo viss, kas tiek darīts ārpus Bauslības, ir nepilnīgs. 

60 Izpratne: Jums ir jākontrolē sava iztēle. Jūs nedrīkstat tiesāt savu līdzcilvēku darbus. Es gribu, lai 

jūs būtu labi, turklāt Mana vēlēšanās ir, lai jūs kļūtu pilnīgi, jo, lai gan jūs ārēji esat nenozīmīgi, jūs esat 

lielāki par materiālām lietām un pasaulēm, jo jums ir mūžīgā dzīvība, jo jūs esat Manas gaismas un garīgās 

būtnes dzirksts. Jums ir jāsaprot, kas ir gars, lai jūs saprastu, kāpēc Es jūs aicinu uz pilnības ceļu. 

61 Es esmu tevi meklējis tavās sāpēs, lai glābtu tevi. Tā ir jūsu Tēva mīlestība, kas vēl nav nogurusi 

klauvēt pie jūsu siržu durvīm. 

62 Kopš 1866. gada Es esmu jums Sevi darījis zināmu caur Manis iedvesmotiem cilvēkiem, lai 

parādītu jums labestības un taisnīguma ceļu. 

63 Skolotājs jums saka: Mana griba ir apliecināt, ka šis ir Trešais Laiks. 
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64 Pirmajā reizē Ābrahāms noslēdza derību ar Tēvu. Otrajā Laikā Kristus ar savām asinīm 

apzīmogoja derību, ko Viņš noslēdza ar cilvēci, jo ar savām asinīm, kas nozīmē mīlestību, dzīvību, upuri 

un piedošanu, Viņš parādīja pasaulei ceļu uz izpirkšanu no tās vainas, tādējādi dāvājot garam pestīšanu un 

mūžīgo dzīvību. 

65 Šajā laikā Es izlieju Savu gaismu garā, jo, ja jūs kā cilvēki gribat Mani sasniegt, jūs to nekad 

nesasniegsiet, jo apsolītā Māja mūžībā ir paredzēta garam. 

66 Es jums uzticu Savu mācību, lai jūs to nodotu saviem līdzcilvēkiem tādā pašā veidā, kādā Es jums 

to dodu. Taču, mācot to, nekad neapspriežiet vardarbīgā veidā. Sargieties no tā, ka jūs netiesājat to, ko 

nepazīstat, bet saprotiet, ka pietiek ar tīru piemēru, lai pievērstu cilvēkus garīgumam. 

67 Manā bauslī, kas jums saka: "Mīliet cits citu!", ir apkopota mana mācība. Kāpēc visi mani nav 

sapratuši, lai gan Es jums visiem devu vienādu izziņas pakāpi jūsu radīšanas brīdī? Kāpēc vieni prot dot 

Dievam to, kas Viņam pieder, un pasaulei to, kas tai pieder, bet citi visu atdod pasaulei, no kuras viņi 

veido savu Dievu, savu paradīzi un savu Debesu valstību? - Jo tie ir aizmirsuši, ko Es jums teicu Otrajā 

Laikā: "Mana Valstība nav no šīs pasaules." 

Mans miers lai ir ar jums! 
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 Ticība, mīlestība un zināšanas  24-26 

Norādījumi misijas darbiniekiem  33-43 Kļūdainu priekšstatu labošana par Dievu48-52  Drosmes 

trūkums atzīties  57-62 

Instruējot brālīgā garā, bez 

 Morālā piespiešana  63-64 

Instrukcija 173 

 Ko nozīmē vārds "Spirituālists"? 1 

Eksternalizētās kulta formas ─ pat tad, ja 

 Atklāsmes grāmatas  4.-9. nodaļa 

 Cilvēku vienlīdzība Dieva priekšā  11 

"Blēdīgais dēls" kā līdzība cilvēcei  19-23 Iekšējā vadība caur sirdsapziņu ─ reiz un šodien  32-36; 42 

 Sākotnējā cīņa pret mācībām par garu  45-46 

Pāvils un Nikodēms reinkarnējas kā 

 Atzīstieties Tā Kunga darbā  47-48 

 Zemes satricinošās miera valstības dzimšanas sāpes  49-52 



Informācija par saturu 

Verša nr. 
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 Pašpārbaudes stunda sirdsapziņas gaismā  57-58 

 Viltus sērošana par "mirušajiem"  62-66 

Mīlošs savienojums ar garīgi dzīvajiem 

 Miris  67-73 

Instrukcija 174 

Izvairīšanās no kļūdām ar lūgšanu ─ pirms 

 Darbība ir jautājums par Dieva gribu  1-3 

 Garīgās sajūtas uztveres pamodināšana caur lūgšanu  4-7 

 Apsolījums par brīnišķīgām garīgām mājām9-11 

 Elijas darbs sirdīs un tautās 12 

Cilvēka visu aspektu attīstība 

 caur gara mācību  14-16 

 Dieva jauno atklāsmju krāšņais laiks.  25-27 

Pasūtīts uzrakstīt grāmatu, kas aptvertu būtiskākos  

 Norādījumu nozīme ir  30 

Dzīves uzdevuma izpilde ar pacietību 

 un pašaizliedzība  31 

 Garīgā progresa raksturojums  46-47 

 Cilvēces pašiznīcināšanās draudi  48-55 

 Ceļš uz pilnību  57-60 
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Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: 

+49 (0) 7371 929 66 42, E-pasts: manfredbaese@gmx.de  
Dievišķā mīlestība, mūsu dzīves un visas esamības izcelsme, būtība un mērķis. 

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Patiesās dzīves grāmata, VII, VIII, IX, X, XI sējums Trešā Derība 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-

pasts: info@unicon-stiftung.de Ievads "Īstās dzīves grāmatā" (bez maksas). 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Tīmekļa vietnes 

www.reichl-verlag.de  

www.das-dritte-testament.com (spāņu, vācu, angļu, franču, vācu valodā)  

www.unicon-stiftung.de   

www.drittes-testament.de  

www.drittetestament.wordpress.com (daudzvalodu)  

www.tercera-era.net (spāņu valodā)  

www.144000.net (daudzvalodu)  

www.dritte-zeit.net 

http://www.reichl-verlag.de/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittes-testament.de/
http://www.dritte-zeit.net/
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