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

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

numuriem 26002, 20111 un 83848. 
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Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera 

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

Tulkojums: Traugott Göltenboth 

Statuss: 2016. gada oktobris 
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Piezīme par šo jautājumu: 
 

Šis sējums tika precīzi apstrādāts atbilstoši iepriekš minētā vācu oriģināla saturam tulkošanas 

programmai DeepL, ProVersion, kas tulko 12 valodās.  

Līdz šim ar to ir iztulkoti šādi sējumi:   

Statuss 2020. gada decembris  

 

Trešā Derība  

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

Japāņu un ķīniešu 

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

Grāmata par patieso dzīvi 

No vācu valodas oriģināla: IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII sējums - pārējie 5 sējumi jau bija pieejami. 

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 

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  (daudzvalodu) 

E-pasts: a.m.hosta@web.de   
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Priekšvārds 
 

Visos laikos Dievs Savā bezgalīgajā mīlestībā ir atklājis Sevi cilvēkiem, lai parādītu tiem ceļu uz garīgo 

attīstību: Bībeles laikos, Pirmajā Laikā, caur saviem praviešiem; Otrajā Laikā caur Jēzu Kristu un Viņa 

apustuļiem; tagad, Trešajā Laikā, caur tā sauktajiem balss nesējiem ─ vienkāršiem cilvēkiem, kas tic 

Dievam. 

Gatavošanās tam sākās Meksikā 1866. gadā, un no 1884. gada vienkāršo ļaužu ļaudis svētdien pēc 

svētdienas vienkāršās sapulču vietās pulcējās, lai klausītos dievišķo vārdu. 

Sākumā bija tikai daži cilvēki vienā vietā. 1950. gada beigās dievišķais gars svētdienās parādījās vairāk 

nekā simts dažādās sapulču vietās Meksikā. 

Šāda veida atklāsme beidzās 1950. gada 31. decembrī, kā tas bija paziņots jau vairākas reizes iepriekš. 

Pēdējo piecpadsmit gadu laikā šie Kunga vārdi tiek kopīgi pierakstīti un ierakstīti. 

No šī milzīgā protokolu skaita pēc 1950. gada tika atlasīti 366 protokoli, kas 1960. gadu sākumā tika 

publicēti 12 sējumu darbā Libro de la Vida Verdadera (Patiesās dzīves grāmata). 

Plašāka informācija un vēsturiskā informācija par dievišķo atklāsmju izcelsmi Meksikā atrodama šī 

darba I sējumā, kā arī Unicon fonda grāmatā "Ievads patiesās dzīves grāmatā". 

Turpmākie oriģinālie fragmenti sniedz lasītājam pirmo ieskatu par dažām svarīgām šī sējuma tēmām: 

Es atgriezos pie cilvēkiem kara ziņu, notikumu un zīmju vidū, ar kurām Es pareģoju Savu atnākšanu. 

Tomēr cilvēki Mani nejuta. 

Šajā klusumā, šajā nabadzībā, šajā zemes nostūrī (Meksikā) Es šobrīd caur cilvēka intelektu izskanēju 

Savu Vārdu, aicinu cilvēkus, modinu viņus jaunai dzīvei, atjaunoju viņus ar Savu pārliecinošo un mīlestības 

pilno pamācību, modinu viņos viņu snaudošās spējas, lai celtu viņus ceļā uz sekošanu savam Skolotājam. 

Man jums jāsaka, ka šajā laikā es esmu atklājis, ka jūs esat vairāk nekā jebkad agrāk ieslīguši reliģiskajā 

fanātismā un elkdievībā un ka jūsu dvēsele ir nabadzīgāka tikumos nekā jebkad agrāk. Tagad Es jums 

jautāju, kad gadu pēc gada dzirdat Mani ar šo pasludinājumu: kurš jūt, ka Es esmu iznīcinājis viņa dzīves 

principus? Kurš jūtas apjucis vai uzskata, ka viņa kristīgā ticība ir sagrauta? Patiesi, Es jums saku: Es jums 

esmu atgādinājis to, ko jums atklāju pagātnē, tikai tāpēc, ka jūs to bijāt aizmirsuši vai izkropļojuši. To, ko 

cilvēki no jums bija slēpuši, Es jums atklāju, un to, kas bija glabāts Manā slepenajā dārgumu krātuvē, Es 

jums atklāju. Šis laikmets ir garīgās brīvības laikmets. Vīrieši ir apgaismoti ar savu garu un zina, kā 

izvēlēties drošu ceļu. (188, 33-35) 

Nejauciet šo saziņu ar to, ko cilvēki rada pēc savas brīvas gribas ─ vienus virza zinātne, citus zinātkāre, 

bet vēl citus māņticīgi priekšstati. (188, 45) 

Es, Tēvs, nevienu neesmu atstumis no sava mīlestības un piedošanas loča, pat tos, kas ļāvušies 

kārdinājumam un iekrituši bezdibenī. Es nevienu neesmu nosodījis. Ne uz zemes, ne "garīgajā ielejā" nav 

neaizsargātu būtņu. Kurš no jums varētu tikt izstumts no mana krūtīm, jo viņš ir grēcinieks un nav cienīgs 

saņemt manu žēlastību? Es dzīvoju nocietinātā grēcinieka sirdī, kurš nevarēja saņemt Mana Dievišķā Gara 

gaismu, jo viņš neklausīja aicinājumam, kas nāca no viņa sirdsapziņas balss. Vai jūs domājat, ka Es esmu 

atkāpies no viņa, jo viņš ir izdarījis virkni pārkāpumu? Nē, lai nu kā. Es esmu visu radību Tēvs, neatmetot 

nevienu no saviem bērniem. Es esmu Mīlestība, un kā mīlošs Tēvs Es nevienu, Savu tautu, nepametu 

novārtā. 

Jums ir jālūdzas par maldīgo, jālūdz, lai mana Gara gaisma apgaismotu viņa dvēseli, lai viņš pamostos, 

salauztu kārdinājumu važas un izkliedētu tumsu, kas viņu ir apžilbinājusi. (206, 36-37) 

Labie spirituālisma sējēji nekad neatšķirsies pēc kaut kā ārēja vai materiāla. Viņiem nebūs nekāda 

izlikšanās, nekādu nozīmīšu, nekāda īpaša runas veida. Viss viņu darbības veids būs vienkāršs un skaidrs. 

Tomēr, ja viņi ar kaut ko izceļas, tad tikai ar savu aktīvo labdarību un garīgumu. 

Patiesie spirituālisma sludinātāji neatšķirsies ar daiļrunību, bet gan ar savu vārdu gudrību un 

vienkāršību, bet galvenokārt ar savu darbu patiesumu un dzīves taisnību. 
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Atcerieties, ka uz zemes man nebija nepieciešams ārēji skaists runas veids, lai iekarotu ļaužu sirdis, 

bet gan es zināju, kā sasniegt tos ar mīlestību, patiesumu, dziedinošu spēku un gudrību. Šis ir piemērs, kas 

jums jāņem pie sirds un jāseko Manai gribai. 

Es arī nevēlos, lai jūs ierobežotu savu reliģisko praksi ar materiālām dievnamiem, jo tad jūs ieslodzīsiet 

savu dvēseli cietumā un neļausiet tai izplest spārnus, lai iekarotu mūžību. 

Altāris, kuru Es jums atstāju, lai jūs uz tā svinētu dievkalpojumu, kuru Es sagaidu, ir dzīve bez 

jebkādiem ierobežojumiem, ārpus visām konfesijām, visām baznīcām un sektām, jo tā ir balstīta garīgajā, 

mūžīgajā, dievišķajā. (194, 24-28) 

Es esmu pieļāvis, ka uz zemes pastāv reliģijas, kas ir dvēseles ceļi, kas ved pie Dieva. Katra reliģija, kas 

māca par labestību un mīlestību un slavē žēlsirdību, ir laba, jo tajā ir gaisma un patiesība. Kad cilvēki tajās 

nokalst un pārvērš to, kas sākotnēji bija labs, par sliktu, ceļš pazūd materiālisma un grēka varā. 

Tāpēc šajā laikā Es jums no jauna atklāju Savu Patiesību, kas ir ceļš, dzīves būtība un likums, lai jūs 

varētu meklēt šo likumu, kas ir bāka un vadošā zvaigzne, kas ir ārpus formām un rituāliem, ārpus visa 

cilvēciskā. Kas meklē Mani šādā veidā, tas būs garīgais cilvēks. (197, 10-11) 

Reliģiju apvienošanās notiks tad, kad cilvēka gars pacelsies pāri materiālismam, tradīcijām, 

aizspriedumiem un fanātismam. Tad cilvēki būs garīgi apvienojušies vienotā dievkalpojumā - labestības 

pielūgsmē no mīlestības pret Dievu un tuvāko. Kad tas notiks, cilvēce nonāks pilnības periodā. Tāpēc Es 

no jums prasu, lai jūs parādītu Manu darbu ar labu un godprātīgu uzvedību. 

Nebēdājiet par to, ka jūs nedzīvosiet, lai redzētu, kā tas viss tiks īstenots. Bet jebkurā gadījumā jums 

būs gandarījums par to, ka jūs ar savu sēklu veicināsiet miera valstības izveidi - sēklu, kas nesīs augļus 

nākamo paaudžu sirdīs. (187, 43) 

Es jums esmu teicis, ka pienāks laiks, kad gaisma parādīsies visās vietās, visās valstīs, visos 

kontinentos. Šī gaisma spīdēs atbilstoši cilvēka garīgajai sagatavotībai. Bet caur to pašu tiks veidots jauns 

un precīzāks radīšanas jēdziens, jauns garīguma jēdziens. Tādējādi sāksies jauns garīgās attīstības posms. 

(200, 41) 
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Instrukcija 175 
1 Mana Gara gaisma ir atnākusi, lai atklātu jums visas dāvanas, kas mīt jūsu būtībā ─ visu to, ko esat 

nesuši sevī no savas izcelsmes, paši to neapzinoties. Es jums esmu licis zināt, ka tagad ir pienācis laiks 

jums patiesi iepazīt sevi, atklāt sevi un zināt, kas ir jūsu mantojums, lai jūs varētu būt garīgi lieli. 

2 Laiku pa laikam esmu jums devis atklāsmes: Vispirms tas bija likums, pēc tam mana mācība un 

visbeidzot - pilnīgas zināšanas par jūsu garīgo misiju. 

3 Jūs sakāt, ka esmu bijusi ar vīriešiem trīs reizes, bet tā ir taisnība, ka es vienmēr esmu bijusi ar 

jums. Es esmu tas Tēvs, kas pirmajā laikā atklāja cilvēkiem Savu taisnības likumu, kas otrajā reizē padarīja 

Savu Vārdu par cilvēku Jēzū, Savā Dēlā, un kas tagad dara Sevi garīgi zināmu pasaulei. Tā Es jums esmu 

devis dievišķu līdzību cauri gadsimtiem, kuras jēga runā jums par jūsu garīgo attīstību un ļauj jums zināt, 

ka Tas, kas ir runājis ar jums visos laikos, ir bijis viens Dievs, viens Gars un viens Tēvs. 

4 Jūs Man jautājat, ko Es gribu sasniegt, garīgi atklājot Sevi šī laika cilvēcei? Uz to es jums atbildu: 

Tas, pēc kā Es tiecos, ir jūsu atmoda Gaismai, jūsu garīgā pilnveidošanās un apvienošanās, jo jūs vienmēr 

esat bijuši sašķelti. Jo, kamēr vieni ir meklējuši gara dārgumus, citi ir veltījuši sevi mīlestībai uz pasaules 

bagātībām ─ spirituālisms un materiālisms mūžīgā cīņā; spirituālisti un materiālisti, kas nekad nav spējuši 

saprast viens otru. 

5 Atcerieties: Kad Israēls, gaidīdams Mesiju, Viņu redzēja savu acu priekšā, viņi sadalījās Manas 

patiesības ticīgajos un noliedzējos. Izskaidrojums ir vienkāršs: ticīgie bija tie, kas gaidīja Mani ar garu, bet 

noliedzēji bija tie, kas gaidīja Mani ar "miesas" sajūtām. 

6 Šiem diviem spēkiem atkal būs jāsastopas vienam ar otru, līdz šajā cīņā atklāsies patiesība. Cīņa 

būs sīva, jo jo vairāk laika paiet, jo vairāk cilvēki mīl zemes pasauli, jo viņu zinātne un atklājumi dod 

viņiem sajūtu, ka viņi dzīvo savā valstībā, pasaulē, kuru paši ir radījuši. 

7 Mūsdienu cilvēki ir paplašinājuši savas ietekmes sfēras, viņi valda un apceļo visu zemi. Nav vairs 

nezināmu kontinentu, valstu vai jūru. Viņi ir izveidojuši ceļus uz zemes, jūrā un gaisā. Taču viņi 

neapmierinās ar to, kas viņiem pieder kā mantojums uz viņu planētas, viņi pēta un meklē debess debesis, 

ilgojoties pēc vēl lielākām sfērām. 

8 Es svētīju savu bērnu vēlmi pēc zināšanām, un viņu centieni būt gudriem, vareniem un stipriem 

atrod manu bezierunu atbalstu. Taču mans taisnīgums neatbalsta to iedomību, kas bieži vien ir viņu 

ambiciozo mērķu pamatā, vai arī to, ka viņi reizēm cenšas sasniegt savtīgus mērķus. 

9 Es netraucēju cilvēkiem papildināt savas zināšanas, kā arī neslēpju no viņiem zinātnes gaismu. 

Kad Es ieliku cilvēka sēklu zemē un teicu tai augt un vairoties, Es tai teicu arī pakļaut zemi, tas ir, lai 

starp visām radībām, kas to ieskauj, cilvēks būtu apzināta būtne, kas pārzina cilvēciskos likumus, dievišķo 

taisnīgumu un izkopj tikumus, ap kuru visas būtnes un stihijas harmoniski rotētu. 

10 Cik tālu no harmonijas cilvēks ir dzīvojis kopš savas pastaigas pa zemi! Par to liecina viņa nemitīgie 

kritieni, neizsmeļamais ciešanu kauss, ko viņš ir pārcietis, un miera trūkums. 

11 Tagad es jums dodu jaunu mācību, kas paredzēta visiem cilvēkiem. Ne visi ir lūguši, gaidot Manu 

atnākšanu, bet sāpes ir turējušas viņus nomodā un gatavus Mani uzņemt. 

Cilvēce jau ir guvusi pieredzi, ko tai ir atstājusi Izraēla tauta kopš Otrā laikmeta, lai nevienam nebūtu 

nodoma neuzticēties Dievišķajai Taisnībai. Vai jūs nezināt, ka pravietošanas, dievišķās zinātnes un garīgā 

spēka dāvanas tika dotas "garīgi nabadzīgajiem", kuri ilgojās pēc Tā Kunga atnākšanas, lai saņemtu no 

Viņa cerības un atziņas gaismu? 

Ja jūs Man jautāsiet, kur atrodas šīs dvēseles, Es jums atbildēšu, ka tagad tās dzīvo mājās, kur visas 

lielās lietas, kas pastāv uz šīs planētas, viņu acīm šķiet kā parastie zemes putekļi. Bet, ja jūs Man jautāsiet, 

kas notika ar tiem, kuri neko nepieņēma no Manas Valstības, jo Mans Vārds un Mani apsolījumi viņiem 

šķita nabadzīgi, tad Es jums atbildēšu, ka viņi ir starp tiem, kuri inkarnējas un reinkarnējas līdz pilnīgai 

savas dvēseles attīstībai. Jo viņi pieprasīja zeltu un varu, un pamatoti par savu garīgo gandarījumu viņi 

saņēma pasauli ar tās šaubīgajām bagātībām un viltus varu. Viņus piemeklēja dievišķā taisnība, bet viņi 

nekad netika izstumti no pestīšanas ceļa, kas ved uz patiesības valstību. 
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Tādēļ šodien, kad Es jums bagātīgi sūtīšu Savu Gara gaismu, Es nenogurstoši meklēšu viņus, lai viņi 

saprastu, ka tagad ir beidzies tiem atvēlētais pārbaudījuma laiks, un lai viņi saprastu, ka tagad ir Trešais 

Laiks, tieši tas laiks, kurā beidzas Laikmeti, par kuriem Es runāju, kad runa bija par jūdu tautas tiesāšanu. 

12 Jums visiem ir "tikšanās" ar Mani, un jums visiem būs sapulcēties, lai Mani uzklausītu, jo jums 

visiem Mani ir jāuzklausa. 

13 Viss tiks likts uz maniem taisnības svariem, uz kuriem tiks svērti visi darbi, kas vēl nav tiesāti. 

Mana klātbūtne un mans spēks būs jūtami tā, kā nekad agrāk. Jo pēc haosa viss atgriezīsies uz pareizā 

ceļa. 

14 Lūdzieties un nepārtraukti vērojiet, lai jūs netiktu pārsteigti, tauta! Bet patiesi Es jums saku: ja jūs 

lūgsieties un lūgsieties par pasauli, tad jums būs neredzams apmetnis, kas jūs aizsargās, jo jūs esat 

mīlējuši savu līdzcilvēku un izjutīsiet viņa sāpes kā savas. 

15 Es jums vēlreiz saku, ka Es darīšu jūtamu Savu Klātbūtni, Savu Spēku un Savu Taisnīgumu. Ja Es 

esmu pieļāvis, ka cilvēks savā ļaunumā zaimo visu, kas viņa dzīvē ir svēts, tad Es noteikšu robežu viņa 

izvirtībai. Ja esmu ļāvis viņam klīst pa savas brīvas gribas ceļu, es viņam pierādīšu, ka viss, kas attiecas uz 

viņu, ir "līdz šim un ne tālāk". Ja Es esmu ļāvis viņam izdzīvot savu tieksmi pēc varas un varenības pasaulē, 

Es viņu apturēšu un liksim viņam pārdomāt savu darbu caur savu sirdsapziņu, lai viņš varētu atbildēt uz 

Maniem jautājumiem. 

16 Es esmu ļāvis, lai sāpes, iznīcība un nāve jūsu dzīvēs kļūtu jūtamas, lai šie rūgtie augļi liktu jums 

saprast, kādus kokus jūs esat audzējuši. Bet Es arī liku pazust sāpēm un ļausšu dvēselei atpūsties un 

apcerēt, jo no tās izskanēs mīlestības himna tās Radītājam. 

Ir teikts un arī pierakstīts, ka tā diena pienāks, kad cilvēki būs ietērpuši savu garu baltā 

paaugstinājuma tērpā, kad viņi mīlēs cits citu. 

17 Visi tiks glābti, visiem tiks piedots, visi tiks mierināti. Kur tad ir nāve, kur ir mūžīgais nolādējums 

un elle bez gala? 

18 Es neesmu radījis ne nāvi, ne elli, jo, kad mans gars iedomājās par radīšanu, es jutu tikai mīlestību, 

un no manām dzemdēm nāca tikai dzīvība. Ja nāve un elle pastāvētu, tiem būtu jābūt cilvēku darbiem, jo 

tie būtu nožēlojami, un jūs jau zināt, ka nekas cilvēcīgs nav mūžīgs. 

19 Patiesi Es jums saku: brīžos, kad Mans Vārds izskan caur balss nesēju, dreb ne tikai šīs tautas gars, 

bet arī visas tās būtnes, kurām "garīgajā ielejā" ir vienlīdz nepieciešama dievišķā gaisma. 

20 Cilvēka vārda skaņa viņus nesasniedz, bet manu vēstījumu nozīme un iedvesma tos sasniedz, jo 

mana balss ir universāla, un tās atbalss sasniedz visas pasaules un mājas, kurās dzīvo Dieva bērns. 

21 Es sūtu Savas gaismas staru uz katru pasauli. Jums Es esmu sūtījis šo gaismu cilvēku vārdu veidā, 

bet uz citām mājām tā nonāk caur iedvesmu. 

22 Šī dievišķā stara gaismā visas dvēseles tagad apvienosies, veidojot no tā debesu kāpnes, kas tās 

aizvedīs uz garīgo valstību, kas apsolīta jums visiem, kuri esat mana Dievišķuma garīgā daļiņa. 

23 Iedomājieties, kā priecāsies visas tās būtnes, kurām bija materiālas attiecības ar jums uz zemes un 

kuras tagad dzīvo ārpus jūsu pasaules, kad uzzinās, ka balss, ko tās dzird, ir dzirdama arī uz zemes. Viņi 

nav novērsušies no jums, viņi neaizmirst jūs, nedz arī atturas lūgt par tiem, kas palika dažus mirkļus ilgāk 

zemes ielejā. Viņu glāsti un svētības vienmēr ir ar jums. 

24 Tur dzīvo tie, kas bija jūsu vecāki, bērni, brāļi un māsas, laulātie, draugi vai labvēļi, kuri tagad ir 

vienkārši jūsu brāļi un māsas kā garīgās būtnes. Taču viņu mīlestība pret jums ir tāda pati vai pat lielāka, 

tāpat kā viņu spēks jums palīdzēt un aizsargāt. 

25 Lūdzieties par viņiem, cilvēki, nepārstājiet viņus mīlēt un atcerēties, jo jūsu piemiņa un lūgšanas ir 

salds mierinājums viņu cīņā. Nekad neiedomājieties, ka viņi ir nomākti vai dzīvo tumsā, jo tas nozīmētu, 

ka jūs jūtaties pilnvaroti viņus tiesāt. Ja cilvēki šeit, uz zemes, parasti ir pārāk nepilnīgi un netaisnīgi, lai 

pareizi spriestu par savu tuvinieku lietām, tad kā gan viņiem būtu jāspēj spriest par kādu garīgu būtni? 

26 Es jums vēlreiz saku, ka tikai jums ir jāpalīdz viņiem pasaulē ar savām lūgšanām un labiem 

darbiem. 
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27 Neizjūtiet vajadzību, lai tās izpaustos jūsu dzīvē jebkādā materiālā veidā, izmantojot smadzenes 

vai kā citādi, jo tādējādi jūs noliegtu garīgumu, ko Es jums esmu mācījis. Nav noteikta arī konkrēta gada 

diena, kad to piezvanīt. Ņemiet vērā, ka garīgais cilvēks dzīvo tālu no zemes laika, un tāpēc katrs brīdis 

var būt piemērots, lai pietuvotos tam ar garīgu lūgšanu. 

28 Cik daudzas no tām būtnēm, par kurām jūs bieži esat uzskatījuši, ka tās cieš grūtības, ir tieši tās, 

kas ir cīnījušās, lai jūs tuvinātu šim Gaismas ceļam, kuru tās pašas nevarēja atrast, kad atradās uz Zemes. 

Tāpēc nevajag raudāt par viņiem, un, protams, nevajag skumt par to, ka viņi aizgājuši uz "garīgo ieleju". 

Viņi "nemira", viņi tikai par dažiem mirkļiem apsteidza laiku, kad jums ir jāaiziet. Tā tas bija Manis 

noteikts, lai viņi jums sagatavotu ceļu. 

29 Cilvēki, vai man tiešām jums jāsaka, ka jums nav nekāda sakara kapsētās un ka asaras, ko jūs liežat 

pār kapiem, ir nezināšanas, materializēšanās un stūrgalvības asaras? 

30 To cilvēku dvēseles, par kuriem jūs raudājat, ir dzīvas, bet jūs uzstājat, ka viņi ir miruši tajā 

ķermenī, kas pazudis zem zemes. Jūs uzskatāt viņus par pazudušiem, bet viņi gaida jūs mīlestības pilni, lai 

liecinātu jums par patiesību un dzīvību. Jūs domājat, ka viņi ir attālināti vai nejūtīgi un kurli pret jūsu 

cīņām un bēdām, un nezināt, cik daudz akmeņu viņi novērš no jūsu ceļa un no cik daudzām briesmām viņi 

jūs glābj. 

31 Neziņa liek jums būt nelietīgiem un pat nežēlīgiem pret sevi un citiem, lai gan man jums jāsaka: 

Kurš vēl var būt nezinošs pēc tam, kad ir noklausījies kādu no Manām mācību runām? 

32 Mans Vārds ir gaismas stars, kam jūs visus jāaptver, lai jūs paliktu saplūduši Manas mīlestības 

ugunī. Ja pēc tam, kad to dzirdēsiet, jūs tam ticēsiet un īstenosiet, tad no tā brīža jūs būsiet vienoti ar 

visiem, kas Mani mīl, Man tic un Mani slavē. 

33 Savās mācībās Es jums esmu teicis, ka zemes dzīve ir dvēseles ciešanu ceļš un tās eksistences 

beigas uz zemes ir Golgāta, lai jūs varētu censties sekot Man, ņemot par paraugu Manus priekšzīmīgos 

darbus. 

34 Svētīgas ir tās dvēseles, kas ar ticību un tikumu sasniedz virsotni, jo mirklī, kad tās atmetīs 

ķermeni, tās piedzīvos Tēva glāstu kā atlīdzību par savu spēku un mīlestību. Tie ir tie, kas ieiet mūžībā bez 

paklupšanas. 

35 Mans vārds šajā laikā palīdzēs cilvēkiem izprast mana likuma un manas mācības nozīmi. Atzinība, 

ko cilvēce viņiem var sniegt, nedos viņiem svētlaimi, sirds svētlaimi un dvēseles mieru. Jo dvēsele atradīs 

pilnīgu laimi tikai tajā dzimtenē, kurai tā pieder. 

Cik daudz jums ir iespēju būt labiem un noderīgiem savam tuvākajam! Katras mājas ir piemērots 

lauks, lai sētu manu sēklu. Katra pilsēta un katra tauta ir kā zeme, kas slāpst pēc labdarības un mīlestības, 

un Es jūs darīšu par sējējiem, lai jūs laistītu pasauli ar mīlestību un mierinājumu un sētu tajā mieru. 

36 Darbi, vārdi un lūgšanas ir tie līdzekļi, kurus jūs varat un jums vajadzētu izmantot, lai pildītu misiju 

kalpot un mīlēt savus līdzcilvēkus. 

37 Es esmu jums iemācījis perfektu lūgšanu, kas ir patiesā gara valoda, kas cilvēkam nodrošina tiešu 

kontaktu ar Mani. 

38 Es jums esmu devis Vārda dāvanu, kas ir garā esošās gaismas un sirdi vienojošās mīlestības 

izpausme. 

39 Cilvēki, kas Mani klausās: nesakiet, ka Es no jums pārāk daudz prasu, jo Es zinu labāk par jums 

pašiem, uz ko jūs esat spējīgi. Šodien tu jūties vājš, neveikls, nespējīgs un necienīgs, jo pārbaudi savu 

iekšpusi un atklāj daudz vājību, daudz trūkumu, kas neļauj tev sajust svešas sāpes. Bet vispirms es jūs 

dziedināšu, liku jums sajust manu mieru, lai stiprinātu jūsu sirdis un bruģētu jums ceļu. Tad jums vairs 

nebūs ne baiļu, ne šaubu, ne arī sajūtas nespējīgi. 

40 Tāpēc Es esmu atstājis jums laiku, lai jūs Mani uzklausītu un pakāpeniski nostiprinātos pie Mana 

Vārda, nesūtot jūs uz plašajām zemēm, lai izpildītu savu misiju. Bet tad, kad jūsu gars būs piesātināts ar 

Manu būtību, tas negaidīs ne pierādījumus, ne zīmes, lai dotos ceļā, jo tas saņems iedvesmu, kas tam 

jādara. 
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41 Lūdzieties, tauta, un, kad jūs lūgsieties, Es sūtīšu Savu mieru visām zemes tautām, Es svētīšu jūsu 

mājas un apgaismošu jūsu ceļus. 

42 Es jums pierādīšu, ka viss, ko esmu jums apsolījis, ir taisnība. Kādi būs šie pierādījumi? Lai jūsu 

dzīvē piepildītos kaut kas tāds, uz ko jūs jau sen esat cerējuši, kaut kas tāds, ko dažiem ir neiespējami 

sasniegt. Dažiem tas, ko esmu piešķīris, drīz piepildīsies, bet citiem es liku gaidīt. Bet patiesi, Es jums saku, 

nebūs neviena, kas nesaņems Manu mīlestības pierādījumu. Tad, kad šī žēlastība sasniegs katru no jums, 

jūs atcerēsieties Manu Vārdu un jūsu ticība pieaugs. 

43 Neesiet izmisuši, nelieciet asaras, bet ziniet, kā sagaidīt šo stundu, kamēr dzīvojat, lūdzieties un 

vērojiet saskaņā ar manu mācību. 

44 Vai jūs redzat, kā brīžos, kad jūs paceļat savu dvēseli, jūs aizmirstat savas ciešanas un esat 

piepildīti ar manu mieru? Pārliecinieties, ka jūs vienmēr esat kopā ar Mani, sekojiet Manai mācībai, un jūs 

redzēsiet, ka Mans miers un gaisma uzvarēs jūsu likteņa triecienus un grūtības. 

45 Saprotiet, ka jūsu ciešanas nav bezjēdzīgas, ka jums ir uzdevums sevi garīgi un fiziski kontrolēt, lai 

jūs varētu piederēt manu sējēju skaitam. 

46 Tiem, kas sniedz mierinājumu cilvēkiem, kas paceļ tos, kuri ir krituši, kas dod spēku vājajiem, ir 

jābūt pieredzes gaismas apgaismotiem un stipriem cīņās un pārbaudījumos. Viņus nedrīkst iebiedēt 

nekāds sāpju tēls, viņi nedrīkst trīcēt tuvākā nelaimes priekšā, viņi nedrīkst sarauties no sāpēm, kad 

līdzcilvēku rokas stiepjas pret viņiem žēlastības ilgās. 

47 Tur, starp tiem, kas sevi ir nocietinājuši netikumos un sāpēs, jūs redzēsiet daudzus, kas pacelsies 

gaismā ar vēlmi pēc atjaunošanās un garīgās pilnveidošanās. Bet, lai šī iedvesma viņus sasniegtu, jums 

viņu sirdīs ir jāieliek patiess brālības apliecinājums, darbība, kas ir gaismas stars, kas izgaismo šo cilvēku 

tumsu. 

48 Tad saproti, ka sāpes, kas tevi ir pavadījušas daudzos veidos, ir bijušas kalts, kas ir veidojis tavu 

dvēseli, lai veiktu smalku misiju. 

49 Norādījumi, ko Es jums esmu devis šajā trešajā laikmetā, ir jauns Testaments, kas jāapvieno ar 

iepriekšējo laiku norādījumiem, jo šie trīs ir viena atklāsme. 

50 Mana gaisma apgaismos to prātus, kuriem ir lemts apvienot visas manas mācības vienā grāmatā. 

51 Mani garīgie kalpi vadīs manu izredzēto roku tā, lai šajā grāmatā nebūtu neviena plankuma. 

52 Strīdi, kas ir pastāvējuši šajā ticīgo kopienā, viņu diskusijas un domstarpības izzudīs, kad jūs 

iegremdēsieties šīs grāmatas izpētē un sapratīsiet mana darba patiesību. 

53 Šodien jūs vēl neapzināties, kādas sekas jums radīs jūsu šķelšanās. Bet patiesi, es jums saku, rīt jūs 

par to raudāsiet. Cik daudz reižu Es esmu lūdzis jūs apvienot savas domas, rīcību un dvēseles, bet tikpat 

bieži jūs neesat klausījuši Manam Dievišķajam padomam! 

54 Es esmu iedvesmojis jūs veidot vienu tautu un devis jums vārdu "Jaunais Izraēls". Es jums esmu 

devis dažādus uzdevumus un uzdevumus, lai jums būtu viss nepieciešamais jūsu dzīves ceļojumā un 

cīņās, kā tas notika ar Izraēlu Pirmajā Laikā, kad tas, tiecoties pēc Apsolītās Zemes, klīda pa tuksnesi. 

Tomēr jūs vēl neesat centušies saprast manus rīkojumus, nedz arī esat vēlējušies ņemt vērā vienotības 

piemēru, ko šī tauta ir atstājusi rakstveidā ─ neizdzēšamu piemēru; jo tieši harmonija un vienotība bija 

tas, kas ļāva viņiem pārvarēt visas grūtības, ar kurām viņi saskārās savā ceļā. 

55 Jūs gaida jauna "apsolītā zeme", bet jūs joprojām esat tālu no tās. Jūs joprojām klīstat pa plašo 

tuksnesi, bet esat atstājuši "faraona" verdzību un jau esat saņēmuši Bauslību. Tomēr jūs neesat pilnībā 

atteikušies no elkdievības un, paši to neapzinoties, pielūdzat Zelta teļu. 

56 Vispirms jums ir jāsaskaras ar pārbaudījumiem, pretestību un vajāšanām, lai jūs varētu pamosties 

no miega. Tikai tad jūs būsiet gatavi pildīt Manas pavēles un labprāt uzraudzīsiet darbu, ko Es jums esmu 

atklājis, gluži tāpat kā izraēlieši radīja telti un Derības šķirstu, lai saglabātu Bauslību, jo pārbaudījumi bija 

pamodinājuši viņus uz gaismu. 

57 Tagad tava dvēsele būs tava telts un Gars tavs derības šķirsts. Tur mans likums apgaismos Tā 

Kunga tautas ceļu. 
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58 Šajā laikā nav parādījies neviens cilvēks, kas, līdzīgi Mozum, stātos šīs tautas priekšā un stiprinātu 

tās ticību ar brīnumiem. Taču, nedaudz sagatavojoties, jūs varēsiet sajust Elijas garīgo klātbūtni, kas jūs 

vadīs, iedrošinās un iedvesmos šajā ceļojumā. 

59 Tie ļaudis, kas Mani klausās, tagad līst asaras. Es vienīgais zinu viņu vaimanāšanas iemeslu, es 

vienīgais zinu visus šķēršļus un grūtības, ar kurām viņi ir saskārušies savā ceļā un kas viņus aptur. 

60 Stāviet stingri, ļaudis, esiet uzticīgi Man, un jūs redzēsiet, kā šķēršļi kritīs. Lūdzieties un strādājiet 

ar aizvien lielāku patiesumu, sirsnību un pilnību, lai, pildot savu misiju, jūs rastu mierinājumu un spēku, 

kas nepieciešams, lai izturētu dzīves pārdzīvojumus. Ja jūs dzīvosiet šādā veidā, tad tad, kad vismazāk to 

gaidīsiet, jūs redzēsiet, ka ceļš ir tīrs un klupšanas akmeņi ir pazuduši. 

61 Jūs esat mani lauki, kur pašlaik blakus aug kvieši un rauši. Pļāvēja stunda vēl nav pienākusi, bet, 

kad tā pienāks, tad tiks tiesāti katra no jums darbi. Tad Es atstāju jums labos mācekļus uz zemes un 

paņemšu no šīs pasaules tos, kas nav nesuši vienotības un garīguma augļus. 

62 Vērojiet un pievērsiet uzmanību manam vārdam. Neesiet paštaisni, jo esat saņēmuši manus ļoti 

lielos uzdevumus un misijas, domādami, ka mans spriedums nekad nevar jūs sasniegt. 

Atcerieties Dāvidu un Salamanu, kuri, lai gan bija lieli savas tautas acīs, aizmiga savā varenībā, pārkāpa 

likumu un redzēja, kā mana dievišķā taisnība, nepielūdzama un gudra, nāk pār viņiem, kad viņi ticēja, ka 

tāpēc, ka Tēvs viņus tik ļoti mīl, viņi nekad netiks no Viņa ciesti. 

63 Domājiet, tauta, par jaunajām paaudzēm, domājiet par saviem bērniem, kā to darīja patriarhi, kas 

sagatavoja savas tautas Mesijas atnākšanai. 

64 Lūdzieties par pēcnācējiem, sagatavojiet viņiem ceļu ar rūpēm un mīlestību. Saprotiet, ka viņiem 

ir vēl augstākas misijas nekā jums, un būs labi, ja viņi atradīs garīguma ceļu, kam sekot. 

65 No kā sastāv šīs pēdas? Savā dzīvē, savos darbos. 

66 Katrai dvēselei ir liels parāds savam Tēvam. Mana mīlestība pret jums un Mans taisnīgums ir 

piedāvājis jums jaunu iespēju uz zemes attaisnoties Man, garīgi laboties un šķīstīties, lai jūs varētu doties 

uz nākamajām mājām. 

67 Ak, svētītais Trešais Laiks, tu esi visa, kas vajadzīgs pasaulei, lai izglābtu sevi no verdzības. Svētīgi 

tie, kas lieto jūsu gaismu, jo viņi atradīs pestīšanu. 

68 Visa jūsu garīgā dzīves ceļojuma laikā Es esmu jūs vadījis, pārbaudījis un sagatavojis šī laika 

atklāsmei. Tā nav tauta, kas dzemdēs jauno Izraēlas tautu: Es būšu tas, kurš to veidos, attīrīs, pacels un 

sūtīs pasaulē, lai tā pildītu savu misiju. 

Kad šī tauta augs un gatavosies, Es izlīdzināšu ceļus, atvēršu durvis un noņemšu šķēršļus, lai tā varētu 

virzīties uz priekšu. To pašu Es darīju ar Izraēlu, kad izglābināju viņu no Ēģiptes un izvedu pāri jūrai un 

cauri tuksnesim. 

69 Šīs tautas uzdevums ir garīgi atmodināt cilvēci. Bet, kad tas būs piepildījies un cilvēki apzināsies 

laiku, kurā viņi dzīvo, jūs izdzēsīsiet no viņu sirdīm vēlmi pēc gaismas un no viņu prātiem - ideālu par to, 

kā dzīvot. 

Mēs pieredzēsim augšupejošu attīstību, kas līdz pašiem pamatiem satricinās cilvēku dzīvi un pārveidos 

pasauli. 

70 Tiks uzklausīta un paklausīta sirdsapziņa, tiks saprasti Gara aicinājumi, tiks ņemtas vērā un 

respektētas garīgās vajadzības, un visur spīdēs dedzīga vēlme iepazīt Dievu, sajust Viņu, tuvoties Viņam 

un izplatīt Viņa patiesību. 

71 Šie pravietojumi piepildīsies cilvēku vidū, kad garīgais izsalkums un slāpes būs novedušas viņus 

līdz viņu pretestības spēju robežām, kad viņi pazemotā lepnumā atzīs savu vainu sava Kunga priekšā, kad 

viņi nokāps no saviem troņiem, tiesnešu krēsliem un goda vietām, no kurām viņi ir centušies Mani 

ignorēt, no kurām viņi ir tiesājuši un nolieguši Mani, un nožēlojot savas vainas, viņi vērsīs savas acis pret 

Mani un runās ar Mani kā bērni ─ ar Tēvu, kas tos ir gaidījis gadsimtiem ilgi. 
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72 Cik zemu cilvēks ir noslīdējis savā materiālismā, ka beidzot noliedzis To, kas visu radījis! Kā cilvēka 

prāts var tik ļoti aptumšot? Kā jūsu zinātne varētu noliegt Mani un apgānīt dzīvību un dabu, kā tā to ir 

darījusi? 

73 Katrā darbā, ko atklāj jūsu zinātne, es esmu klātesošs; katrā darbā atklājas mans likums un ir 

dzirdama mana balss. Kā tas ir iespējams, ka šie cilvēki nejūt, neredz un nedzird? Vai tā ir progresa un 

civilizācijas pazīme - noliegt manu eksistenci, manu mīlestību un manu taisnīgumu? Tad jūs neesat 

progresīvāki par pirmatnējiem cilvēkiem, kuri visos dabas spēkos un brīnumos prata atklāt dievišķas, 

augstākas, gudras, taisnīgas un varenas Būtnes darbu, kurai viņi piedēvēja visu labo visā, kas eksistē, un 

tāpēc to pielūdza. 

74 Ar pieaugošā intelekta palīdzību viņi centās izprast to, ko uztvēra viņu fiziskās maņas. Kādu 

perfektu pielūgsmi viņi varētu Man piedāvāt? Kāda varētu būt viņu izpratne par patiesību? Tomēr viņu 

brīnumu, viņu uzticību un viņu pielūgsmi Es pieņēmu kā pirmos augļus plašā laukā, kas Manam Garam 

bija jākopj cauri gadsimtiem. 

75 No tā laika līdz šim brīdim ─ cik daudz mācību Es esmu devis cilvēcei un cik daudz atklāsmju Es tai 

esmu dāvājis! Un tomēr, lai gan šai cilvēcei jau vajadzētu būt sasniegušai sapratnes virsotni un tās 

reliģiskajai praksei vajadzētu būt pilnīgai, tās savtīgā, lepnā un necilvēcīgā zinātne ir uzpūtusies, lai Mani 

noliegtu, un esošie reliģiskie kulti dzīvo rutīnas un tradīciju miegā. 

76 Es esmu jums dāvājis gribas brīvību un esmu cienījis šo svētīgo brīvību, ko esmu piešķīris Saviem 

bērniem. Bet Es arī ieliku jūsu būtībā dievišķo sirdsapziņas gaismu, lai tās vadīti, jūs virzītu savas spējas 

pareizajā virzienā. Bet es jums saku, ka cīņā starp dvēseli un matēriju dvēsele ir cietusi sakāvi, sāpīgu 

kritienu, kas to arvien vairāk attālina no patiesības avota. 

77 Taču viņas sakāve nav galīga, tā ir tikai īslaicīga, jo viņa celsies no bezdibeņa dziļumiem, kad vairs 

nespēs paciest badu, slāpes, kailumu un tumsu. Jo sāpes būs viņas glābiņš, un, ieklausoties sirdsapziņas 

balsī, viņa celsies stipra un starojoša, ugunīga un iedvesmota, un atkal izmantos savas dāvanas, taču vairs 

ne ar to brīvību, ka tās var izmantot labam vai ļaunam, bet veltot tās tikai dievišķo likumu izpildei, kas ir 

vislabākais dievkalpojums, kādu jūs varat sniegt savam Tēvam, kurš jūs tik ļoti mīl. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 176 
1 Esiet stipri pret pasaules un miesas kārdinājumiem. Ikreiz, kad kāds pārbaudījums jums sagādā 

sāpes, atcerieties manas mācības Otrajā laikmetā un sekojiet manam piemēram. 

2 Jūs Man jautājat, kā tas bija iespējams, ka Jēzu varēja skart pasaules kārdinājumi? Uz to es jums 

atbildu, ka ne jau zemiski kārdinājumi bija tie, kas nomocīja jūsu Skolotāja sirdi. 

3 Ķermenis, kas viņam bija pasaulē, bija cilvēcīgs un jutīgs, viņš bija mans Gars, ko izmantoja, lai 

nestu cilvēcei manu mācību. Viņš zināja, kāds pārbaudījums viņu sagaida, jo mans Gars viņam to atklāja, 

un šī materiālā būtnes puse cieta sāpes, kas viņu sagaidīja. 

4 Es gribēju, lai šis ķermenis jums sniegtu cilvēcības pazīmes, lai jūs pārliecinātos, ka manas sāpes 

bija īstas un mans upuris kā cilvēciska būtne bija patiess. 

5 Ja tā nebūtu, tad mans upuris cilvēku acīs nebūtu vērtīgs. Tāpēc Jēzus trīs reizes aicināja uz mana 

Gara spēku, kas Viņu pamudināja uz uz uzvaru grūtajā pārbaudījumā: Pirmo reizi tas notika tuksnesī, otro 

reizi - olīvu dārzā, trešo reizi - pie krusta. 

6 Bija nepieciešams, lai Es kļūtu par cilvēku un dotu jums Savu 

miesu un Manas asinis, lai šajā miesā iedarbotos sāpes, ko cilvēki tai nodarītu. Ja es būtu atnācis garā, 

kādu upuri es būtu nesis par jums? No kā Es būtu atteicies un kādas sāpes Tu man būtu licis izjust? 

7 Dievišķais gars ir nemirstīgs, tas nepazīst fiziskas sāpes. Bet miesa ir jutīga pret sāpēm, tās spējas 

ir ierobežotas, tā pēc savas dabas ir mirstīga. Tāpēc Es izvēlējos šo līdzekli, lai atklātu Sevi pasaulei un 

piedāvātu tai Savu patieso upuri, lai parādītu jums ceļu uz jūsu pestīšanu. 

8 Paturiet prātā šo Kaislību, kamēr vien esat grēcinieki, un atcerieties šīs Asinis, lai jūs varētu 

šķīstīties nožēlojot savus pārkāpumus un censtos sekot Man šajā bezgalīgās mīlestības piemērā, ko Es 

jums devu. 

9 Kamēr vien esat cilvēki, atcerieties mani pie krusta ─ piedodot maniem katariem, svētījot un 

dziedinot viņus, lai arī jūs savā grūtajā dzīves ceļā svētītu tos, kas jūs sāpina, un darītu visu iespējamo 

labo tiem, kas jums nodarījuši ļaunu. Kas šādi rīkojas, tas ir Mans māceklis, un Es viņam patiesi saku, ka 

viņa sāpes vienmēr būs īsas, jo Es liku viņam izjust Manu spēku viņa pārbaudījumu brīžos. 

10 Ļoti maz ir to, kas cenšas pamācīt savus brāļus un māsas ar Skolotāja piemēru. Šajā kopienā, tāpat 

kā lielākajā daļā reliģisko kopienu, pamācība tiek sniegta ar vārdiem, kuriem nav spēka, jo tiem trūkst 

apstiprinājuma ar darbiem un mīlestības piemēriem. 

11 Tagad jums ir iespēja dzirdēt Manas Doktrīnas skaidrojumu, kas pakāpeniski slīpēs jūsu sirdi, līdz 

tā būs gatava pildīt misiju, ko Es esmu uzticējis jūsu garam. 

12 Nebaidieties sekot Maniem soļiem, jo Es nevienam neprasīšu, lai Viņš darītu to pašu Manā upurī. 

Turklāt man jums jāsaka, ka tikai šī miesa iztukšoja kausu, ko tai pasniedza Mans Gars ─ cits cilvēks to 

nebūtu izdzēris. Jo mans ķermenis saņēma dzīvību un nostiprinājās tās tikumībā un šķīstībā, kas piedāvāja 

savu dzemdi, lai to pieņemtu: Marija. 

13 Meditējiet, cilvēki, un izmantojiet šo svētīgo klusumu, kurā jūs nonākat, kad klausāties manu 

mācību. Patiesi, es jums saku, ka šajos pārdomu un garīguma brīžos jūsu sirdīs dīgst mana sēkla. 

14 Šajā dienā jūs panākat vienotību un mieru savās sirdīs, lai parādītu sevi Manā priekšā kā vienotu 

būtni, kas apzinās notikumu, kura lieciniece tā ir, kad tā dzird Manu Vārdu caur balss nesēju. Un es 

saņemu jūsu garu. Visu to, ko jūs tīri un vienkārši ziedojat Man savā lūgšanā un pielūgsmes darbos, Es 

pieņemu kā bērnu taisnīgu veltījumu savam Debesu Tēvam. 

15 Vissteidzamākā jūsu prasība ir, lai šajā pasaulē būtu miers, lai cilvēkos atgrieztos citu laiku 

patriarhālā dzīve, bet Es jums saku, ka šis miers neatgriezīsies, kamēr jūs, Mani jaunie mācekļi, nebūsiet 

likuši pamatus jaunai pasaulei, kurai Es jūs mācu. 

16 Ja jūs katrā tuvākā saskatīsiet brāli, ja jūs atmetīsiet viņu atšķirīgo spriedumu un mīlēsiet Mani 

viņos, jūs ieraudzīsiet jauna laika sākumu. Tad dzīve cilvēkam būs priecīga, un Mani atzīs un mīlēs kā 

Tēvu. 
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17 Mans Vārds šajā laikā ir tas pats, ko Es jums devu Jēzū. Tā ir tā pati kristāldzidrā straume, kas 

atsvaidzināja jūsu dvēseles, kad jūs Man sekojāt cauri Palestīnas ainavām. Tās būtība jums ir zināma, jūs 

nekad nevarēsiet sajaukt tās "garšu", jo tās dievišķais zīmogs ir iespiests jūsu garā. Un tagad, kad Es esmu 

nācis, lai caur šiem vīriem un sievietēm darītu Sevi zināmu, un jūs dzirdat vārdu, kas nāk no viņu lūpām, 

jūs saprotat, ka tas var nākt tikai no Manis, un jūs jautājat Man, kāpēc Es neizvēlējos citu formu, lai nestu 

cilvēcei Savu vēstījumu šajā laikā. 

18 Jūs Man sakāt, ka jūsu vidū nav nevainojamu tikumības vīru, kas varētu Man kalpot. Nav ne 

Mozus, ne pirmās ēras praviešu, ne Pētera, ne Jāņa. Bet patiesi Es jums saku: visos laikos Es esmu sūtījis 

tikumīgus garus, un viņu vidū ir tādi, kas kalpojuši Man pazemībā. Mīliet un atbalstiet viņus, jo viņu 

uzdevums ir ļoti liels. Es esmu uzturējis viņu prātus un sirdis kā tīru avotu, un bieži vien sāpes ir bijis 

labākais līdzeklis, lai tos attīrītu. Viņu dzīves ir līdzīgas maniem sūtņiem citos laikos. Es tos svētīju. Svētīgi 

tie, kas ir sekojuši Man šādā ceļā un izjutuši pilnu nozīmi kalpošanā, ko Es viņiem esmu devis. 

19 Es jūs aicinu ieiet Manā Valstībā, mīļotā tauta! Tāpat Es aicinu visas zemes tautas bez jebkādām 

priekšrocībām, bet Es zinu, ka ne visas Mani uzklausīs. Cilvēce ir nodzēsusi savu lukturi un staigā tumsā. 

Bet tur, kur būs tikai apjukums, parādīsies kāds no Maniem apgaismotajiem, kas izplatīs gaismu savā 

apkārtnē ─ garīgais sargs, kas vēro un gaida Manu zīmi, lai atskanētu modinātāja zvans, kas pamodina un 

uzmundrina viņa līdzcilvēkus. 

Ļaujiet šo sūtņu mīlestībai būt auglīgai sēklai jūsu sirdīs. Nenosodiet viņus nepareizi, kad viņi jums 

parādās materiālā nabadzībā, ieklausieties viņos, jo viņi strādā manā vārdā, lai jums nodotu spēku, ko jūs 

vēl nepazīstat. Viņi iemācīs jums perfektu lūgšanu, viņi atbrīvos jūs no materiālisma saitēm, kurām esat 

piesaistīti, lai dotu jums garīgu brīvību un lai jūs varētu pacelties pie Manis. 

20 Jūs, kas Mani klausāties, ar nepacietību gaidāt visu Manu vārdu piepildījumu. Jūs vēlaties redzēt 

cilvēci pārveidotu par Maniem mācekļiem, lūdziet Mani būt starp tiem, kurus Es sūtīšu uz citām zemēm 

ar grūtām misijām. Bet patiesi, es jums saku, ka jums ir jātrenējas jau iepriekš, jo cīņa, kas jūs gaida, ir 

liela. 

Bet ne visi sūtņi, par kuriem Es jums runāju, ir jūsu vidū, un ne visi ir dzirdējuši Manu Vārdu caur balss 

nesējiem. Daudzi, daudzi no viņiem runās intuitīvi, jo es viņus esmu sagatavojis garīgi. Es tos esmu 

sadalījis gudri, lai mana gaisma sasniegtu visus jūsu brāļus un māsas. 

21 Kā jūs varat domāt, ka Es varētu atstāt novārtā citas tautas, ja jūs visi esat Mani bērni? Vai jūs 

domājat, ka kāds ir attālināts vai ārpus Manis, lai gan Mans Gars ir universāls un aptver visas radītās 

lietas? Viss dzīvo un barojas no Manis. Tāpēc mans Universālais stars ir nolaidies pār visu zemeslodi, un 

gars ir saņēmis manu ietekmi šajā pasaulē un citās pasaulēs, jo Es esmu nācis glābt visus Savus bērnus. 

22 Es negribu, lai jūs izniekotu šo laiku, lai jūs ejat cauri pasaulei, neatstājot pēdas savā dzīves ceļā, 

bet lai jūs būtu patiesi audzinātāji sēklai, kuru Es jums uzticu un par kuru jūs turpināsiet cīnīties, kad 

atstāsiet šo pasauli, līdz jūsu sēkla uzziedēs jūsu brāļu un māsu dvēselēs. 

23 Es negribu jūs saistīt ar Saviem rīkojumiem, Es tikai iedvesmoju jūs to darīt, jo Es nepieņemšu citu 

piepildījumu kā vien to, kas dzimis no jūsu apzinātās un sagatavotās dvēseles. Esiet brīvi Manu likumu 

robežās, bet pieradiniet sevi pie paklausības. Izpildiet abus likumus, kas pārvalda cilvēku, kuri pēc būtības 

ir vienoti, jo abi nāk no Manis. 

24 Lūdzieties par visām būtnēm, ilgojoties pēc harmonijas un visu sapratnes pret Mani, un lai jūsu 

lūgšana varētu pacelties kā dziesma, kā līksma himna, kas paceļ dvēseles un rāda tām ceļu, pa kuru tās 

sasniegs sava likteņa mērķi. 

25 Mana mācība ļauj cilvēkam attīstīties visos savas būtības aspektos: tā uztver un pilnveido sirdi, 

modina un padziļina prātu, pilnveido un pacilā dvēseli. 

26 Rūpīgi izpētiet manu mācību, kas ļaus jums saprast, kā pareizi praktizēt manu mācību, lai jūsu 

attīstība būtu harmoniska, lai jūs neattīstītu tikai intelektu, neveicinot dvēseles ideālus, kurus jums ir 

jāstimulē. 

27 Visas jūsu būtnes spējas manā Vārdā var atrast gaišu ceļu, pa kuru tās var augt un pilnveidot sevi 

līdz bezgalībai. 
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28 Es jums esmu devis pietiekami daudz laika, lai apgūtu un saprastu manu mācību. Tikmēr daudzi 

no jums, kas kādreiz ieradās kā bērni, tagad ir pusaudži, tāpat kā citi, kas ieradās kā pusaudži, tagad ir 

pieaugušie. Daži no viņiem ir izauguši un tagad ir starp maniem "strādniekiem", bet citi ir atvilkuši savu 

pēdējo elpu, un tagad viņiem ir vieta starp maniem izredzētajiem. 

29 Es esmu devis šai tautai pietiekami daudz laika, lai viņos dzimtu stingra un patiesa ticība un lai viņi 

savā garā iegūtu dziļas zināšanas par Manu Darbu. Mans Vārds sagatavo jūs laikam, kad jūs vairs 

nedzirdēsiet šo balsi un jums būs jākoncentrējas uz savas sirds dziļāko daļu, lai sajustu Manu klātbūtni un 

saņemtu Manu iedvesmu. 

30 Mana mācība ir ierakstīta jūsu sirdsapziņā; tur ir šķirsts, kas vislabāk glabā manu Bauslību, lai tad, 

kad paiet laiks un garīgās atspirdzinājuma stundas, ko pavadījāt kopā ar savu Skolotāju, ir tālu, mana 

Vārda būtība vibrētu jūsu dvēselē pilna dzīvības, caurvīta ar mīlestību un gudrību. 

31 Visās manās nodarbībās jūs atklāsiet, ka Es jums nepārtraukti saku, lai jūs sasniegtu garīgumu, jo 

tas ir tas, kas jūs uz zemes atšķirs. Bez garīguma jūs nesniegsiet saviem līdzcilvēkiem to liecību, kas jums 

būtu jāsniedz. 

32 Nebaidieties no dienas, kad Es pabeigšu Savu vārdu jūsu vidū. Mans darbs nepazudīs, un tava 

dvēsele neies izmisumā. Garīgajā ielejā Es turu gatavas būtnes, kas tiks inkarnētas uz Zemes, lai kļūtu par 

kopienu gidiem un praviešiem ─ gaismas būtnēm, kas mācīs jums spert soli uz priekšu pa Mana Vārda 

iezīmēto ceļu. 

33 Šodien Es vēlos jums pateikt, ka tāpat kā jūs esat atkarīgi no gaismas būtnēm, kas nāk no garīgās 

pasaules, lai palīdzētu jums jūsu ceļā, arī garīgās mājas ir atkarīgas no tā, vai kāds no jums nāks pie tām ar 

manu pamācību vēstījumu. 

Jūs nezināt, kuram no tiem, kas Mani klausās šajos brīžos, drīz būs jādodas prom, pildot savu garīgo 

misiju. Tas ir iemesls, kādēļ daudzām sirdīm jau sen vajadzēja attīrīties un kādēļ ar katru nākamo dienu 

tās jūt, ka mana mācība arvien vairāk apgaismo viņu dvēseles. 

34 Es vēlos, lai jūs apvienotos ar garīgajiem saimniekiem, lai ar savu mīlestību pret visiem saviem 

brāļiem un māsām jūs varētu strādāt visu to būtņu glābšanai, kas iet malā no dzīves un patiesības ceļa. 

35 Glabājiet šo vārdu savā dvēselē, kas var kalpot jums nāves stundā, kad atstāsiet šo eksistenci, kā 

sagatavošanās, lai jūs garīgi atbrīvotu. 

36 Mīļotie cilvēki, saprotiet, cik skaists atklāsmju laiks ir bijis ─ gaismas laiks, kas paceļ dvēseles! 

Svētīgi tie, kas gatavojas, jo jūs saņemat manu gaismu pārpilnībā. 

37 Bet atcerieties, ka tas vēl ir tikai laikmeta sākums, ka jums vēl nav atklāts viss, ko šis laiks piedāvā 

cilvēkiem, un jūs neesat sapratuši visu, ko esat saņēmuši. 

38 Paies dienas, gadi un gadsimti, kuru laikā šī cilvēce būs lieciniece brīnišķīgiem gaismas 

vēstījumiem un garīgām atklāsmēm, kādas tās gars nekad nav pieredzējis. 

39 Šie laiki jau tuvojas, un tādēļ jums ir jāsagatavo ceļš tiem, kas ieņems jūsu vietas. Jums ir svētīt 

ceļu ar saviem labajiem darbiem. Tad jūs būsiet sākuši patiesā tempļa celtniecību, kuru citi turpinās pēc 

savas gribas, un vēlāk citi nāks, lai to pabeigtu. 

40 Es esmu redzējis, kā jūs cīnāties ar savu miesu, lai apspiestu tās nepakļaušanos. Jums ir nācies 

izcīnīt lielas cīņas ar savu sirdi, lai piespiestu viņu paklausīt un pakļauties. Viņa daba dumpojas pret 

sirdsapziņas diktātu, bet, ja jūs būsiet neatlaidīgi lūgšanā, ja būsiet uzmanīgi, jūs padarīsiet viņu par 

vislabāko garīgās piepildīšanās līdzstrādnieku. Šī cīņa ir daļa no jūsu izpirkšanas šajā laikā. 

41 Visas jūsu īpašības ir bijušas jūsos jau no brīža, kad esat radīti. Inteliģence, jūtīgums un saprāts ir 

apgaismojuši jūsu dvēseli, lai jūs varētu cīnīties pēdējā cīņā. Tad, kad būsiet uzvarējuši ļauno un jūsu 

dvēsele kļūs par pilotu, kas vada miesu, jūs varēsiet doties pie saviem līdzcilvēkiem un rādīt viņiem spilgtu 

piemēru, kā sasniegt dvēseles attīstību. Bez lielīšanās ar dvēseles spēku un paškontroli jūs parādīsiet 

savus darbus, un tie atklās paklausību un uzmanību Manam likumam. 

42 Kad jūs vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu caur balss nesējiem un jūsu dvēsele sajutīs vēlmi sekot 

tam, ko Es jums mācīju šajā laikā, lai katrs no Maniem mācekļiem uzskata grupu, kas viņam ir piešķirta, 

par savu ģimeni, un lai pamāca un vada tos. 
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Vienmēr izmantojiet žēlsirdību, labojiet ar mīlestību un gudrību, dariet jūtamu tādu miera atmosfēru, 

kādu jūs šodien radījāt, un tad mans Gars būs jūtami klātesošs, lai iedvesmotu un svētītu visus. 

43 Nejautā nevienam, no kurienes viņš nāk, nedz kāpēc viņš Mani meklē. Elija tos vadīs, un viņa 

stunda būs pienākusi. Jau tagad Es gatavoju tos, kas nāks, un uzņemu tos, kas tic šim Vārdam, kuru Es 

jums esmu devis ar cilvēka saprašanas spējām. 

44 Es jūs mācu, lai jūs būtu zemes "smarža", lai jūs saldinātu cilvēku dzīvi ar labo vēsti, ka Skolotājs ir 

atgriezies pie viņiem šajā skumju laikā un atstājis Savu Vārdu kā mantojumu, lai visi varētu baroties un 

dzīvot mūžīgi. 

45 Es neuzticu jums šīs cilvēces pilnīgu pārveidošanu. Ar pārliecību nesiet manu Vārdu uz sirdīm, un 

tas darīs brīnumus jūsu līdzcilvēku vidū. Cik daudz mierinājuma viņi saņems savās apciemojuma dienās, ja 

viņi zinās, kā dzirdēt un interpretēt manu mācību! Un jūs, kā jūs ilgojaties pēc tām stundām, kuras 

pavadījāt kopā ar Mani un kurās jūs uzsūcāt šo dievišķo būtību, jūtoties kā mazi bērni, lai saņemtu no 

sava Tēva visu Viņa maigumu un mīlestību. 

46 Cilvēce šodien ir auglīgs lauks darbam. Lauki ir ļoti plaši, un strādnieku trūkst. Kā jūs parādīsiet 

Man šo paaudzi pievērstu Manai mācībai, ja jūs nestrādāsiet? Jums ir ierobežots laiks, un ir daudz 

darāmā. Stunda ir piemērota. Atjaunojiet "tempļus", kas ir nojaukti sirdīs! Palīdziet atjaunot mājas, 

sludiniet garīgumu savā veidā ar domām, vārdiem un darbiem! 

47 Pielūkojiet, lai tikumība atgrieztos pie cilvēkiem, un bērni būtu stipra saikne starp tēvu un māti, 

un jaunatne - stiprs pamats jaunajām paaudzēm, vīrs un sieva - Dieva un Viņa radības tēls, un visi kopā ar 

sargeņģeļiem, kas jums palīdz, veidotu pilnīgu harmoniju ar Mani. 

48 Jūsu lūgumi sasniedz Mani, un gaisma, ko Es esmu izlējis, apgaismo jūsu būtību. Visi jūsu darbi ir 

klāt, un jūs varat novērtēt savus nopelnus. Sāpes, ko jūs tagad izjūtat, pāries un visā pasaulē iestāsies 

miers. 

49 Lūdzieties par tautām, kas cīnās savā starpā karā. Dalieties savā maizē un apģērbā ar tiem, kam 

tas ir nepieciešams. Atveriet savas klētiņas un pabarojiet tos. Parādiet savu brālību šajā pasaules ciešanu 

stundā. Praktizējiet aktīvu žēlsirdību pret slimajiem, sagatavojiet dvēseles, kurām jāaiziet uz aiziešanu, 

celiet cietušo ticību, nesiet mieru visiem saviem līdzcilvēkiem. Lūdziet, un es darīšu brīnumus cilvēces 

vidū. 

50 Jūsu pasaule ir pilna ar vergiem. Tas ir iemesls, kāpēc katrā cilvēkā ir dziļas ilgas pēc brīvības. Bet 

jūs par to nedrīkstat vainot ne gara likumus, ne cilvēciskos likumus, bet gan paši sevi. Jo patiesajam 

likumam - gan dievišķajam, gan cilvēciskajam - ir jāvada, jāmāca un jāaizsargā, bet nekad nav jāliek važas. 

51 Saprotiet, ka jūs neesat brīvi garā, jo ─ tālu no dievišķās būtības, no mīlestības likuma pret savu 

Tēvu, kas ir augstāks par visu radīto, no mīlestības vienam pret otru kā brāļiem un māsām Radītājā ─ jūs 

esat kļuvuši par reliģiskā fanātisma, elkdievības un māņticības vergiem. 

52 Jūs arī neesat brīvi cilvēcisko likumu ietvaros, jo tos, kuriem vajadzētu noteikt taisnīgumu starp 

cilvēkiem, ietekmē tautu egoisms, netaisnība un meli. 

53 Arī valdnieki un tie, kuru uzdevums ir vadīt dvēseles, ir manas dievišķības bērni. Likumiem, kurus 

piemēro gan vieni, gan otri, ir jābūt cilvēciskiem. Un tomēr, cik tālu viens no otra viņi staigā un dzīvo. 

54 Kad cilvēce nonāks pie tā, ka "atdos Dievam, kas Dievam pieder, un ķeizaram, kas ķeizaram 

pieder"? 

55 Kamēr vieni apmierināti dzīvo tikai saskaņā ar pasaules standartiem un neievēro visus dievišķos 

likumus, citi cenšas pacelt dvēseli pa dažādu reliģisko kopienu noteiktajiem ceļiem, lai gan sirdī dumpojas 

pret tiem un izvairās pakļauties zemes likumiem. 

56 Patiesi es jums saku: ne viens, ne otrs nepilda savu pienākumu. 

57 Lūk, karaliskā zvaigzne, kas katru dienu uzlec austrumos, 

kā tā spīd un sasilda visus vienādi, nevienu radību neizvēloties labvēlīgāk? 

58 Tāda ir Tēva mīlestība uz visiem Viņa bērniem, un tādai jābūt arī jūsu mīlestībai un jūsu taisnībai, 

lai mani likumi tiktu piemēroti cilvēkiem šādā veidā. 
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59 Vai jūs nepazīstat perfektu harmoniju, kas pastāv starp Dievišķo un visu, ko radījusi jūsu sirds? 

Kāpēc tad arī starp cilvēkiem, kas ir Dieva bērni, nevar būt pilnīga harmonija? 

60 Laimīgs ir tas, kurš sadzird šo aicinājumu un atpazīst gaismas laiku, kurā viņš dzīvo, jo viņš spēs 

virzīties pa dvēseles augšupejošās attīstības ceļu. 

61 Tagad jūs esat pēdējos gados, kad dzirdēsiet manu Vārdu, kas jūsu dzīvē ir bijis kā mana gudrības 

dzirksts. 

62 Šī pamācība paliks pierakstīta grāmatās un kopā ar tiem mācekļiem, kuri patiesi sagatavosies un 

nesīs nesalaužamu ticību savās sirdīs, būs dzīvā liecība, ko Es atstāju ─ kad pienāks Manas aiziešanas 

stunda ─ tiem, kuri Mani neuzklausīja šajā Trešajā Laikā. 

63 Svētīgi tie, kas paliek uzticīgi, neskatoties uz pārbaudījumiem, jo viņi iegūs gudrību un mieru. 

64 Lai katrs varētu izpildīt uzdevumu, ko ir saņēmis, jums ir jāapvienojas vienotā gribā, jāatmet 

miesas inerce, lai saņemtu garīgu pamācību, vairs nenovirziet savu interesi tikai uz to, kas attiecas uz jūsu 

materiālo dzīvi, un domājiet arī par savu dvēseli. 

65 Es esmu mūžīgā dzīvība, un, ja jūs vēlaties to sasniegt, jums tikai jāpilda mans likums. 

66 Atdeve, kas jums ir manā "šķēršlī", kad jūs klausāties manus vārdus, jums ir jāsaglabā arī pēc tam, 

un jūsu dzīvē ir jābūt kārtībai, cieņai, disciplīnai, pazemībai. 

67 Es apgaismoju tavu dvēseli, tavu prātu un tavu sirdi, es atgriežu tavu dzīvi uz pareizā ceļa. 

68 Es gribu, lai mana mācība iesakņotos jūsu sirdīs, lai jūs to neaizmirstu, jo jūs nezināt, cik ļoti jums 

tās pietrūks cīņas laikā, un nezināt, cik ilgi jums būs jāpaliek uz šīs zemes. Tāpēc dariet labu, pamatojoties 

uz manu mācību, lai tad, kad Tēvs jūs aicinās, šis aicinājums jūs nepārsteigtu, bet jūs strādātu kā labi 

strādnieki. 

69 Patiesi Es jums saku: šī mācība atjaunos šīs pasaules morāli, jo tā būs solis ceļā uz garīgumu, tā 

atmodinās sirdis brālībai. 

70 Šobrīd es joprojām esmu nesaprastais, jo, kamēr vienkāršie ļaudis savā nezināšanā piedāvā Man 

fanātiskus kultus, tie, kas tiek uzskatīti par izglītotiem vai vareniem, saka, ka viņi ir pietiekami paši sev. 

71 Cik maz seko Man! 

72 Mīļotie ļaudis, lai mans vārds turpina jūs apgādāt. 

73 Es dodu mieru jūsu sirdij, mieru jūsu mājām un brīvību jūsu garam brīžos, kad ķermenis ļaujas 

miegam. 

74 Saglabājiet šo žēlastību un saņemiet manu svētību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 177 
1 Cilvēce, jūs, ko šajā brīdī pārstāv šī draudze, kas nožēlojot un ar bailēm klūp sava Kunga 

klātbūtnes priekšā: ar ko jūs varat atmaksāt savu mīlestības parādu un būt patiesi tīkami savam Tēvam? 

2 Es jums pateikšu, kā to izdarīt: cīnoties par savu mieru un dvēseles pacēlumu. Šādā veidā jūs 

nomazgāsiet savu vainu un pacelsiet savas dvēseles. 

3 Es dodu jums noteiktu laiku, lai apmierinātu jūsu dvēseles ilgas. Jaunais laikmets paceļas jūsu acu 

priekšā kā spoža diena, pilna solījumu un atklāsmju. Ar savu gaismu tā vēlas jums teikt: Cīnieties! Un šajā 

vārdā ir ietverta Tēva pavēle. Cīnieties par mieru, par atjaunotni, par garīguma uzvaru. 

4 Es iespiežu šos vārdus jūsu sirdsapziņā, lai tā jums tos atkārto ik uz soļa. 

5 Saproti, ka mana mīlestība ir pilsēta, kas tev ir jāuzņem. Ir daudz šķēršļu un daudz ienaidnieku, 

kas tev jāuzvar. Viņi dos jums kaujas, lai jūs apturētu, bet neredzams zobens dzirkstīs jūsu rokās, ja zināt, 

kā to pārvaldīt. Tas ir mīlestības zobens. 

Cīnieties, iekarojiet kopā ar Viņu un nešaubieties, jo beigās jūs redzēsiet pilsētu krītam, jo jūsu 

mīlestība ir uzvarējusi Tēvu. 

6 Es vēlējos jūsu vidū radīt brālīgu un viesmīlīgu ģimeni, lai bezpajumtnieku "karavānas", kas ilgojas 

pēc miera un žēlsirdības, ienāktu jūsu mājās, lai dalītos mīlestībā, ko Es jums esmu dāvājusi. Bet jūsu 

sagatavošanās bija lēna, jūs kavējāties, un bezpajumtnieku karavānas apstājās tuksnesī, kad viņi 

ieraudzīja, ka zvaigzne, kas vadīja viņu soļus, apstājās savā ceļā. Tādēļ Es negribu, lai cilvēki jūs atrastu 

"aizmigušus" vai grēkojušus, kad esat nomodā, jo tad jūs nevarēsiet būt liecinieki Manai atgriešanās 

reizei, bet būsiet nodevuši savu Skolotāju. 

7 Es dodu jums laiku nožēlot savus pārkāpumus un atjaunot savu dzīvi. Lai ģimenes tēvs, kurš ir 

pārkāpis savus pienākumus, atstājot savējos, dodas uz priekšu un atjauno māju. 

8 Ļaujiet tiem, kas pievienojušies tiem, kuri ir iekrituši netikumībā, celties un pārvarēt miesas 

vājības, izmantojot sava gara gribu un spēku, līdz viņi kļūs veseli. Lai visi, kas kalpo šim darbam, ir vienoti 

garā, mīl cits citu un atbalsta cits citu. Tad zvaigzne, kas apstādinājusi savu ceļu un tādējādi apturējusi 

"lielos karavānus tuksnesī", turpinās savu ceļu un rādīs ļaužu pūļiem ceļu, kas ved uz miera zemi. 

9 Kad tie cilvēki, kas šeit ieradušies, bēgot no kara, nāves un iznīcības, nesot savās sirdīs naida un 

noziegumu atmiņas, ieiet kopienas lokā, kur patiesas mīlestības svētnīca paceļas katrā mājā, kur mana 

Likuma gaisma spīd katrā laulībā, kur vecāki mīl bērnus, un bērni mīl un ciena vecākus, kur mazos bērnus 

vada ar maigumu un gudrību un kur vecākos ciena, ─ vai jūs nedomājat, ka, redzot šādas cieņas 

apliecinājumus pret Manu Likumu, viņi atzīs, ka šajā kopienā ir noticis brīnums, ko var piedēvēt tikai Tēva 

žēlastībai? 

10 Ak, tauta, jūs esat bijuši grūti un nepateicīgi līdz šodienai! Es neesmu prasījis no jums nekādus 

upurus un neesmu prasījis no jums neiespējamo. Ja jums dažkārt šķiet grūti sekot manai mācībai, tad tas 

ir tāpēc, ka jums trūkst mīlestības. Tam, kurš mīl, nav ne šķēršļu, ne bezdibeņu, ne neiespējamā, jo 

mīlestība ir dievišķais spēks, kas visu atdzīvina, kas visu virza. 

11 Nāciet uz maniem laukiem, ļaužu pūļi! Lauks gaida, lai saņemtu no jūsu mīlestības sēklu un vēlāk 

atalgotu jūsu pūles ar saldiem augļiem, kas nāks no tā miesām. 

12 Stipri sasaitiet sevi brālības saitēm, jo manus ļaudis gaida kārdinājums, tuvojas karš, tiecoties uz 

vārtiem, kur guļ sargs, lai sērga, bads un slimības ar jaunām un nezināmām īpašībām varētu ieplūst šīs 

tautas klēpī. 

13 Es jums esmu devis zemes zinātni, lai cīnītos ar šīm nelaimēm un novērstu šīs ciešanas. Bet Es 

jums esmu mācījis augstāku zinātni, kurai pakļaujas visi gaismas ienaidnieki, visi veselības un miera 

postītāji. Šī zinātne ir mīlestības spēks, kas stiprina sevi lūgšanā. 

14 Pārdomājiet šos vārdus, tauta, un tad ieklausieties, ko jums iesaka sirdsapziņa. 

15 Mans Gars sūta jums Savu mieru, kuru jūs ne vienmēr protat saglabāt. Kad jūs iemācīsieties nest 

Mani sevī, lai neviena no jūsu darbībām vai domām Mani neatgrūstu? 
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16 Lai neviens nešaubās, kad Es viņam saku, ka Es gribu, lai jūs Mani nēsātu savas sirds dziļumos, jo 

Es gribu, lai jūsos mājo Mana Gaisma un Mans Miers. 

17 Tā ir Mana sprieduma balss, kas šodien noraida jūsu pienākuma nepildīšanu, jūsu mīlestības 

trūkumu pret šo Darbu, ko Es jums esmu uzticējis un kas ir jūsu liktenis. Tā ir dievišķā balss, kas tagad 

sasniedz jūs caur sirdsapziņu un liek jūsu sirdij drebēt, kad tā jums jautā: Ko jūs esat darījuši ar visu, ko Es 

jums esmu atklājis un mācījis šajā Trešajā Laikā? 

18 Brīžiem jūs apzināties atbildību, kas ir uzticēta jūsu garam. Taču šī sapratne ir tikai kā gaismas 

stars, kas īslaicīgi iespīd jūsu sirdī, un tad jūs atkal iegrimstat vājumā, jo vienmēr domājat par sevi kā par 

nenobriedušiem, slimiem un trūcīgiem, lai gan patiesībā jums ir pieejami dievišķo dāvanu dārgumi. 

19 Ja jūs Manā Vārdā atrodat pārmetumu, tad tas ir no mīlestības. Jums nevajadzētu saukt Mani par 

netaisnu, jo, ja Es patiešām tāds būtu un ja jūs sastaptos ar "dusmām" Manī, kā jūs mēdzat teikt, Mans 

taisnīgums jau sen jūs būtu izdzēsis. Bet Es neiznīcinu Savus darbus, Es jūs novietoju uz evolūcijas ceļa, lai 

jūs uz tā varētu sasniegt pilnību. 

20 Es jums saku, ka patiesā Dieva koncepcija vēl nav zināma uz zemes, lai gan Es sūtīju Jēzu, lai jūs 

varētu Mani iepazīt caur Viņu. Izpratne: Ja es zinātu, ka cilvēks nesasniegs pestīšanu, es nenāktu pie viņa 

ar tādu mīlestību, ar kādu vienmēr esmu viņu meklējis. Mana klātbūtne jūsu vidū ir pārliecinošs 

pierādījums tam, ka jūs nāksiet pie Manis, jo Tēvs ļoti labi zina visu savu bērnu nākotni un likteni. 

21 Es gribu, lai Vārds, ko Es jums esmu devis šajā laikā, tiktu skaidri pierakstīts, lai cilvēce tajā varētu 

atrast skaidrojumu daudzām mācībām, kuras tā nav sapratusi, un pareizo Manas Doktrīnas skaidrojumu. 

Tad no šīm zināšanām radīsies patiesas bailes, nevis bailes no dievišķā soda, bet gan bēdas par to, ka 

cilvēks sevi aptraipa ar grēku, apvaino Radītāju, par to, ka pēcnāves dzīvē atgriezīsies pie Tēva ar 

aptraipītu dvēseli, nepadarījis vēl vienu soli uz priekšu garīguma un patiesas zināšanas ceļā. 

22 Ar ko jūs varēsiet samaksāt mīlestības parādu savam Tēvam? Ar ko jūs spēsiet samaksāt Tam, kas 

pastāvīgi piedod jūsu apvainojumus un jūsu nepateicību? Es jums teikšu: darot darbus, kas ir manas 

Dievišķības cienīgi, kalpojot un mīlot cits citu. 

23 Jūsu priekšā ir jauns gads, un tajā, kas tikko beidzas, es nepieprasu ne dabas, ne tās stihiju 

raksturojumu: Es jūtu Sevi jūsu sirdsapziņā un jautāju jums, ko esat darījuši attiecībā uz savu misiju un kā 

esat izmantojuši laiku un dāvanas, ko Es jums esmu uzticējis. 

24 Gads, kas tuvojas noslēgumam, man runāja par jūsu cīņām, asarām, pūlēm, darbu, bet arī par 

bēdām, asinīm, drupām un naidu. Šis sāpīgais līdzsvars atnesa tagad jau pagājušo gadu manas klātbūtnes 

priekšā. 

25 Jaunais gads, ko es jums dāvāju, un jūsu acu priekšā tas parādās pie apvāršņa kā gaismas stariņš, 

kas iededz jūsu cerības uz nākotni. Šī gaisma ir balss, kas ik dienas jums teiks: Cīnies! 

26 Jā, cilvēki, cīnieties par mieru, cīnieties par atjaunošanu, cīnieties par taisnīgumu! 

27 Četri gadi mans vārds dos jums tikai atvadīties no šīs "dienas". Ziniet, kā izmantot šo dārgo laiku. 

Mans darbs nebeigsies 1950. gadā, jo tas pieder mūžībai, un arī jūsu uzdevums tajā laikā nebeigsies. 

Drīzāk jūsu cīņa sāksies tikai tad, jo mana pasludinājuma laikā jūs tikai gatavojāties. 

28 Saprotiet, kā apvienot garīgo un zemes uzdevumu vienā likumā, lai jūs varētu piedāvāt labu 

piepildījumu Tēvam. 

29 Es jūs mācu ne tikai atdot Man to, kas Man pienākas, bet Es jūs mācu arī atdot ķeizaram to, kas 

pieder ķeizaram. 

30 Pasaule drīz uzzinās par jums, un caur jums cilvēki uzzinās par manu atnākšanu, par maniem 

brīnumiem un par manu mācību. Vīrieši izmeklēs šīs pulcēšanās vietas un spriedīs par jūsu dzīvi. Viņu vidū 

būs varas vīri, sektu un baznīcu garīdznieki, zinātnieki un tie, kas pēta dzīvi pēc nāves. Es ilgojos, lai jūsu 

sapulcēs un jūsu mājās, ja ne pilnība, jūs varētu parādīt tādu pašu harmoniju, morāli, cieņu, savstarpēju 

mīlestību un garīgumu. 

31 Ko domātu tie, kas nāca patiesības meklējumos, ja jūsu garīgajā dievkalpošanā atklātu fanātismu 

un jūsu privātajā dzīvē atrastu šķirtus laulātos vai pamestus bērnus, jo vecāki nezina, kā pildīt savus 

pienākumus? 
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32 Vērojiet putnus, kas būvē ligzdas koku zaros, un, ja nepieciešams, ņemiet no tiem piemēru. 

Nejautājiet Man, kā tiem, kas savienojušies laulībā, vajadzētu mīlēt vienam otru un kā viņiem vajadzētu 

mīlēt savus bērnus. Paceliet acis uz šīm ligzdām, un jūs atklāsiet tajās mācību par uzticību un maigumu. Ja 

vien visi vīrieši tā mīlētu viens otru! 

33 Vērojiet un cīnieties, lai tad, kad beigsies 1950. gads, jūs varētu piedāvāt Tēvam Viņa cienīgus 

augļus. Jo, ja jūs nebūsiet sagatavoti, tad manas aiziešanas brīdī ļaužu vidū būs lielas sāpes. 

34 Ja jūs nesagatavojaties izturēt mana Vārda prombūtni, cik sāpīga jums būs mana atvadīšanās un 

arī tas, ko mana Garīgā pasaule jums saka. 

35 Ko vēl jūs varētu no Manis prasīt šajā dienā, kad Mans Gars ir piepildījis jūs ar mieru un svētībām? 

36 Tagad es esmu tas, kas jūs lūdzu, klauvēju pie jūsu siržu durvīm un lūdzu, lai jūs mīlētu cits citu. 

37 Sirsnīgi lūdzieties par tautu mieru, dziļi izjūtiet cilvēces sāpes. 

38 Patiesi es jums saku, ka sērgas un nāve apņem jūsu tautu. Jums nav zinātnisku līdzekļu, lai 

apturētu sērgu un grūtību invāziju. Bet izmantojiet lūgšanu, un jūs tajā atklāsiet ieročus un spēku, lai 

cīnītos pret šīm postošajām briesmām. Lūdzieties un apvienojiet savu lūgšanu ar labiem darbiem, tad 

jums būs reāli nopelni sava Kunga priekšā, kurš ir visvarens, kurš jūsu pazemības dēļ piešķirs jums 

brīnumus, kas spēj pārsteigt pasauli. 

39 Kad dabas spēki ir atraisījušies, dodot sprieduma zīmes, lūdzieties, saglabājiet savaldību un 

raudājiet ne jūsu, bet citu cilvēku dēļ. Bet nosusini asaras tam, kas tevi lūdz, uzklausi viņa žēlabas un dod 

viņam dziedinošu balzāmu. 

40 Mīļotā cilvēce, nedomājiet, ka Es esmu atgriezies šajā laikā, lai pieprasītu no jums Savas Asinis, 

kas izlietas Otrajā Laikmetā, - nē, šī dzīvības būtība joprojām ir noenkurota jūsu dvēselēs. Šīs asinis runās 

katrā no jums, kad pienāks īstais laiks. Līdz tam laikam daudzi gaida Dieva Dēla atgriešanos, lai atkal 

pieprasītu Viņa asinis no Viņa. Katrā no manu bērnu sirdīm es šobrīd dzīvoju caur savu Dievišķo kaislību. 

41 Es piedzimu cilvēkā viņa nevainībā, kad viņš pamodās ticībā. Es ciešu viņā, kad viņa kaislības ir 

atraisījušās un nomocījušas viņu. Es nesu viņa grēku, viņa nepateicības un lepnības smago krustu. Es 

mirstu viņa sirdī, kad viņš Mani noliedz un paziņo, ka viņam nav cita Kunga un cita Karaļa, bet pasaule. 

Tur, dziļākajā un apslēptākajā viņa būtības daļā, Es atrodu Savu kapu. 

42 Reizēm šī sirds kā tālu atbalss dzird Skolotāja balsi, kuru viņš gribētu sevī nogalināt, lai neliktu 

šķēršļus savā ceļā. Tā ir viņa sirdsapziņas balss, kurai izdodas pārvarēt materiālisma sienu, kas ieskauj 

sirdi, līdz tā beidzot kļūst sadzirdama. 

43 Tāpat kā Es esmu atradis krustu un kapu katrā cilvēces sirdī, patiesi Es jums saku: tāpat arī visās 

tajās būs trešā diena, kad Es augšāmcelsimies gaismas un godības pilns. 

44 Šodien sēklu lauki ir neauglīgi. Dažkārt jūs vēlaties piešķirt vērtību savai dzīvei, sējot labestību 

jebkurā tās izpausmē. Bet pēc tam jūs no tā atsakāties un nožēlojat savu apņemšanos, jo aramzemes 

vietā, kas ļautu sēt, esat sastapušies tikai ar akmeņiem, un tas tāpēc, ka neesat sapratuši, ka pirms sējas 

jums ir jāzina, kurā laukā jūs to gatavojaties darīt. Pastaigājieties pa tām, sagatavojiet tās, attīriet un 

padariet tās auglīgas. To, mani bērni, jūs vēl nezināt, kā to darīt. Tāpēc jūsu labie nodomi, idejas un 

iedvesmas bieži ir cietušas neveiksmi. 

Bet tāpēc nevajag izmisumā izmist savā cīņā; drīzāk jūs varat pamodināt savus līdzcilvēkus, atverot 

viņu acis šī laika patiesībai un gaismai, lai cilvēki apzinātos, ka katra sāpe, ko cilvēki ir spiesti dzert kā 

ciešanu kausu, ir taisnīgumu radošs sirpis, kas izcērt nezāles pie saknēm. Tas ir gudrs un nesaudzīgs 

taisnīgums, kas uzar un sagatavo laukus. 

Jo pēc tam tā atmodinās cilvēkus, tautas un nācijas, un vairs nebūs nepieciešams, lai sāpes nomazgātu 

visus pārkāpumus, jo tās vietā paliks grēku nožēla, pārdomas un atjaunošanās tiem, kas vēlas sasniegt to 

pašu mērķi - šķīstīšanos. 

Bet, kad jūs to būsiet sasnieguši, pienāks laiks, kad šis vārds izskanēs visā pasaulē kā mīlestības 

dziesma un atgriešanās pie miera. 

45 Šodien Es redzu jūs nesaprotam visu to, kas nāk pār jums, jo cilvēku vidū valda pilnīga neziņa un 

apjukums. 
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46 Lielākā daļa cilvēku sauc sevi par kristiešiem, taču vairumā gadījumu viņi ar savu dzīvi un darbiem 

pierāda pretējo. 

47 Kad viņi dara kaut ko labu, viņi to dara zināmu un lielās ar to, bet, kad viņi ir pieļāvuši kļūdu, 

nožēlo to un lūdz Man piedošanu, viņi to dara tā, ka pierāda, ka pat nezina, kas ir Mana piedošana. 

48 Tagad jūs varat pateikt pasaulei, tauta, ka dzirdat šo Vārdu, ka mana gaisma atkal ir atnākusi pie 

cilvēces, jo īpaši tāpēc, ka jūs varat tai arī paziņot, ka cilvēce drīz atbrīvosies no letarģijas. 

49 Es jums vairs nedošu cilvēka asinis, lai jūs glābtu no grēka. Ja manas Dievišķās Asinis, kas tika 

izlietas Otrajā Laikā, runāja jums par Dievišķo un bezgalīgo mīlestību, par cildenu piedošanu un mūžīgo 

dzīvību, tad jūs sapratīsiet, ka šīs Asinis ne mirkli nav pārstājušas izliet sevi uz jums, uz jūsu būtību, lai ar 

savām pēdām rādītu ceļu jūsu augšupejošai attīstībai. 

50 Nevienam nevajadzētu gaidīt vai meklēt Mani kā cilvēku. Jo, ja Es gribētu jums šo vēlēšanos 

piepildīt, šāda izpausme nebūtu savlaicīga, un jums jāsaprot, ka Skolotājs nekad nedarīs neko, kas nav 

perfekts, jo Viņa mācība vienmēr ir perfekta, jo Viņš māca to, kas ir perfekts. 

51 Tāpat arī tad, kad beigsies šī pasludinājuma forma, ko Es jums tagad esmu izmantojis, nebūs 

nekādu lūgšanu un lūgšanu, kas liktu Man neizpildīt to, ko Es jums esmu pasludinājis. Šis pasludinājums 

būs beidzies uz visiem laikiem, jo tā laiks būs beidzies un uzdevums būs izpildīts. 

52 Drīz būs pagājuši 2000 gadu, kopš Es kā cilvēks esmu bijis jūsu vidū, un asinis, ko Es jums esmu 

novēlējušas kā Manas mīlestības apliecinājumu, ir mantojums, kas vēl ir svaigs. 

53 Tomēr pasaule prasa Manas asinis vēl vienu reizi, un Es tai tās došu, bet ne tās, kas atdzīvina 

ķermeni, bet tās, kas dvēselei dod mūžīgo dzīvību. Ar savu gaismu es sūtīšu cilvēkiem dzīvību un veselību. 

Tā būs kā saule, kas ļauj savam siltumam sasniegt šīs cilvēces sasalstošās sirdis. 

54 Pār visu mana žēlastība izplatīsies, it kā tā būtu 

būtu spārni, ar kuriem zvirbuļi sedz savus mazuļus. Mana mīlestība būs maigāka un skaistāka nekā zilais 

debess, ko tik ļoti apbrīno tavas acis. Jūs sajutīsiet manu dzīvības elpu kā debesu vējš, ko spēj uztvert tikai 

jūsu dvēsele. Es esmu laiks, dzīve un arī mūžība. Es esmu jūsu dzīves pavasaris un vasara, rudens un 

ziema, un katrs no šiem dzīves posmiem ir taustāma un dzīva mācība, ko Dievišķais Skolotājs sniedz 

saviem bērniem. 

55 Ļaujiet dievišķajai rīta rasei iekļūt jūsu dvēselē, lai tā piedzīvotu mūžīgo pavasari. Ļaujiet sirdij 

nogurt zem dzīves cīņas dedzinošās saules, bet lai tikumības, ticības un mīlestības ziedi paliek svaigi jūsu 

būtības dzīlēs. 

56 Kāpēc tu esi skumjš?: Jūs nezināt. Es ļoti labi zinu, ka bēdas jūs nomāc, jo esat ļāvuši savai dvēselei 

saslimt vienlaikus ar savu ķermeni. Kad kaislību vai pārbaudījumu vētra jūs nomāc vai "ziemas sniegi" liek 

jums nosalt, jūs zaudējat jebkādu cerību un vēlmi dzīvot. 

57 Arī mans gars ir sarūgtināts, jo Viņš vienmēr redz raudam cilvēci, kas nevēlas pamosties un 

apzināties, ka šī zeme joprojām ir zemes paradīze. Es redzu, ka tu mirsti badā, lai gan tevi ieskauj auglība 

un dzīvība. Tieši šo cilvēcību es domāju, kad jums saku: "Viņiem ir acis, bet viņi neredz." 

58 Cilvēki ir skrējuši pēc zinātnes bez mēra un mērķa, un viņi ir atklājuši daudzus "brīnumus". Bet to 

brīnumu, kas dod patiesu mieru, patiesu veselību un patiesu laimi, viņi nav atklājuši starp visām zemes 

labumiem, jo tas ir ārpus cilvēka, tur, kur cilvēks vienkārši nav vēlējies nokļūt. Šo "dievišķo zinātni" mācīja 

Jēzus, kad Viņš jums sacīja: "Mīliet cits citu. 

59 Meklējiet Jēzus valstību, kas nav no šīs pasaules, un jūs atradīsiet Viņā nepieciešamo gaismu un 

mieru, lai padarītu šo zemes dzīvi skaistāku un vieglāku. 

60 Tagad jūs nācāt saņemt dievišķo mandātu. Es redzu, ka jūs esat gatavi paklausīt manam likumam, 

cenšoties sekot Jēzus atstātajām pēdām. 

61 Es jau sen neesmu bijis jūsu vidū, bet arī tagad es klauvēju pie jūsu siržu durvīm, lai jūs mīlētu cits 

citu. 

62 Svētīgs tas, kurš zināja, kā sagatavoties, lai uzņemtu Debesu Tēvu savā sirdī, jo Viņš dod viņam 

iespēju darīt labu jebkurā laikā, ņemot vērā mācekļa vēlmi būt kopā ar savu Skolotāju. 
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63 Ja jums šajā gadā sākas pārbaudījums, esiet stipri un nekrītiet izmisumā. Tad jūs varēsiet pierādīt 

saviem līdzcilvēkiem, cik liels spēks ir jūsu garā. Tad viņi vēlēsies uzzināt avotu, no kura esat dzēruši, un 

atklās, ka es, Kristus, esmu tas avots, no kura viņi ir tik tālu aizgājuši. 

64 Patiesi Es jums saku: pie šī avota nāks visu rasu un reliģiju cilvēki, jo visās pielūgsmes formās, ko 

cilvēki tad veltīs Man, būs garīgums, un beidzot visi pietuvosies patiesībai, vienotībai. 

65 mācekļi, bija brīži, kad jūs jutāt Manu taisnību un Es redzēju jūs pazemīgi atzīstamies Mana 

Dievišķā Gara priekšā. Tad Es novērsu Savu skatienu no jūsu grēkiem un pievērsu to tikai tam, ka jūs esat 

Mani bērni, kurus Es mīlu un piedodu. Tā es jums mācu mīlēt un piedot saviem tuvākajiem. 

66 Neļaujiet laikam paiet, neizmantojot to, jo neviens nezina, cik ilgi viņš dzīvos šajā pasaulē. Tāpēc 

es jums saku: Negaidiet piemērotāku laiku, lai sāktu darbu. Kamēr gaidāt labākus laikus, neļaujiet sevi 

pārsteigt nāvei, nesaņemot ražu un neizpildot savu misiju. 

67 Tuvojas 1950. gads, kad Es jums atvadīšos no šī pasludinājuma, un šo atvadu jūs izjutīsiet tāpat, kā 

to izjuta Mani mācekļi Otrajā Laikā, kad Es viņiem pasludināju, ka ir pienākusi Manas aiziešanas stunda. 

68 Ja tiem bija mierinājums redzēt Mani atkal pēc Manas nāves, tad tas bija tādēļ, lai viņu dvēselē ar 

uguni iespiestu garīgās dzīves patiesību. Bet no jums tikai daži redzēs Jēzus cilvēcisko veidolu. Pārējie viņu 

dziļi sajutīs, un tas būs veids, kā savienoties ar Mani no gara uz garu. 

69 Esiet nomodā un lūdzieties par mieru zemē, lai beigtos daudzās grūtības, jo uz tās ir jaunu 

paaudžu sēkla. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 178 
1 Cilvēki: Katru reizi, kad sākas jauns gads, es no jums dzirdu šādus jautājumus: "Kungs, vai arī šis 

gads mums nesīs pārbaudījumus?" Uz to es jums atbildu, ka dzīve ir pastāvīgs pārbaudījums, bet jums nav 

jābaidās. Jo, ja jūs zināt, kā vērot un lūgt, jūs varēsiet progresēt savā labā, līdz sasniegsiet sava likteņa 

mērķi. 

2 Šie pārbaudījumi, ko cilvēki piedzīvo, ir augļi, ko viņi pļauj, ir viņu pašu sējas rezultāts ─ raža, kas 

dažkārt ir rezultāts sēklai, ko viņi sēja iepriekšējā gadā, bet citos gadījumos - augļi, ko viņi sēja gados 

senāk vai citās inkarnācijās. 

3 Sākas jauns gads? ─ Tad rīkojieties kā labie sējēji, kas vispirms attīra savu sēklu, gaidot īsto laiku, 

lai to ieliktu auglīgā augsnē. Tāpēc arī jums vispirms vajadzētu attīrīt savu sirdi, lai rīt jūs varētu gūt labu 

ražu - mieru, mīlestību un gandarījumu par saviem labajiem darbiem. 

4 Vai esat redzējuši harmoniju, kurā dzīvo visa radība? Vai jums nešķiet, ka visā, kas eksistē, radības 

mīl viena otru? Paskatieties uz sauli: vai tā nav kā tēvs, kas izpleš savas rokas, lai apskautu visas radības 

dzīvības un mīlestības, gaismas un enerģijas pilnā apskāvienā? Redziet, kā, pieskaroties tās siltajiem 

stariem, atveras ziedi, dzied putni un kustas radības, izrādot pateicību un mīlestību Karaliskajai Zvaigznei. 

5 Tas ir skaists piemērs tam, kā jums jābūt harmonijā ar visu, kas jūs ieskauj dabā, un ar visu garīgo. 

6 No sapratnes, ko cilvēki gūst no šīm mācībām un paklausības Visumu pārvaldošajiem likumiem, ir 

atkarīga viņu laime, kas, kā daži domā, uz zemes neeksistē, bet citi domā, ka tikai man vienīgajam ir 

pārpilnība, bet kas ļoti labi izpaužas jūsu dvēseles mierā. 

7 Tagad jūs zināt, mīļie ļaudis, ka jūsu svētlaime ir jūsos pašos, lai jūs mācītu cilvēkiem, ka tur, kur, 

kā viņi domā, ir tikai rūgtums, naids un aizvainojums, nožēla un asaras, ir gara gaisma, ko nekas nespēj 

nodzēst, un tā ir gara gaisma. 

8 Maldīgos veidos cilvēce ir virzījusi savus soļus, jo katra paaudze kā mantojumu pārņem 

iepriekšējo paaudžu kļūdas, un, laikam ejot pāri, tās kļūdas vairojas. Šī cilvēce tagad pļauj augļus no sāpju 

sēklām, ko tā sēja pasaulē agrāk, tāpat kā nākamās paaudzes pļaus augļus no tā, ko jūs sējat šodien. 

9 Kāpēc jūs nevirzāt savu pārliecību, centienus, zinātni, ideālus un vēlmes uz vienīgo taisnības ceļu, 

ko jums norāda Mana Mācība? Kad cilvēki beidzot sapratīs mana Vārda patiesību? 

10 Mans nemainīgais un mūžīgais likums paceļas cilvēku priekšā un rāda viņiem ceļu uz patiesu laimi 

─ ceļu, kas ved uz laukiem, kur, sējot labo, var iegūt miera ražu. 

11 Svētīgi tie, kas savas sirds dziļumos ir sajutuši manu aicinājumu un steigušies uzklausīt dievišķo 

pamācību, jo tās garīgajā nozīmē viņu zināšanas pieaugs. Viņi būs kā balsti savu radinieku vidū un ar savu 

ticību spēs izturēt pārbaudījumus. 

12 Es novēršu no jums visu netaisnību, lai jūsu darbi būtu Tēva acīs tīkami. 

13 Šajā Kristus skolā ir bijuši daudzi iesācēji, kuri, atnākuši šeit, sacīja visas gudrības Skolotājam: 

"Kungs, ja Tu esi Kristus, kas māca šādā veidā, un atklāj katrā no mums uzdevumu un spējas, kas viņam 

piemīt, tad dāvā mums realizēt savu likteni, lai sasniegtu Tevi." 

14 Tad Es jums parādīju jūsu mantojumu, devu jums uzdevumus un padarīju jūs par "strādniekiem". 

Bet patiesi, Es jums saku, ka Man nav priviliģētu starp Maniem bērniem, jo ikviens, kas pieiet ar vēlmi 

Man kalpot, saņems Manu žēlastību savā sirdī. Bet tāpat pienāks brīdis, kad viss, ko jūs būsiet darījuši ar 

jums uzticētajām dāvanām, tiks vērtēts no Manis puses, un jums būs jāatbild Man. 

15 Tagad Es vēl nepieprasu no jums atskaiti, jo jūs mēģināt piemērot Manu Bauslību savas dzīves 

darbiem un esat vēl pārāk nenobrieduši, lai panestu sodu. Bet ikvienam no jums jābūt dedzīgam manas 

pamācības sargātājam. Šī misijas izpilde neliedz jums pildīt arī savas pasaules pienākumus. ─ Paskatieties 

uz tiem, kas ir noraidījuši šo mantojumu: Tajās ir skumjas un tukšums. Bet mana žēlsirdība ir liela un 

izpaužas, piedodot viņiem. 

16 Kas ir pareizi pildījis, tas jūt Manu mieru, bet, kas nav pildījis, to Es meklēju caur viņa sirdsapziņu, 

lai viņu turētu nomodā, lai dvēseli nepārsteigtu nāves stunda bez labiem darbiem, jo bez tiem tā nespēs 

pacelties. 
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17 Nesiet manu mācību no sirds uz sirdi. Kad jūsu līdzcilvēki to saņems, vieni sacīs: "Šis vārds satur 

pravietojumu"; citi to uzskatīs par maznozīmīgu mācību. Kamēr daži to uzskata par progresīvu, citi to 

uzskata par ļoti atpalikušu. Katrs to interpretēs atbilstoši savām garīgajām spējām un savu darbu tīrībai. 

18 Esiet pazemīgi, lai jūs būtu dzīvs piemērs cilvēkiem un lai mans darbs tiktu atzīts. 

19 Bet esiet pazemīgi ne tikai īsu brīdi, kad Mani dzirdat, bet visu savu dzīvi, lai jūs varētu mainīt savu 

līdzcilvēku prātus, jo vārds vien nepārliecinās. Sagatavojieties piemēram un pat upurim. 

20 Ja tu Mani mīli, tad ej un piedod tam, kas tevi aizvainoja. Ja jūs Mani mīlat, ejiet uz slimnieku 

nometni vai uz cietumnieku cietumu. Mieriniet viņus un lūdziet kopā ar viņiem. Tad jūsu mīlestība nolieks 

jebkādu augstprātību, kas jums varētu būt iekšā. 

21 Mans Vārds ir kā modinātāja aicinājums, jo, kamēr jūs esat kopā ar Mani, jūs esat kā maigi jēriņi. 

Bet, kad jūs atgriežaties ikdienas dzīvē, jūs "saplēšat sevi" un atsakāt sev piedošanu. 

22 Pašapmierinātības laiks ir beidzies, un jums ir jāizkļūst no stagnācijas, lai panāktu lielāku dvēseles 

attīstību. 

23 Iegūstiet garīguma balto tērpu, lai, runājot ar cilvēkiem par maniem vārdiem, jūs to darītu ar 

maza bērna objektivitāti. Tad jums nebūs jābaidās runāt par maniem darbiem, jo jūsu darbi un jūsu dzīve 

runās par jums. 

24 Mana vārda nozīme caur balss nesējiem ir tāda pati. Es runāju ar katru kopienu atbilstoši tās 

izpratnei un spējām. 

25 Šodien, sākoties jaunajam gadam, jūs jau pirmajās stundās esat apvienojuši savus spēkus, lai 

turpinātu savu cīņu. Tā tu esi Man to darījis zināmu. Jūsu apņemšanās ir celties kā labam sējējam, kas sēj 

sēklu sagatavotajā rievā ─ ar vēlmi darba beigās novākt bagātīgu ražu. 

26 Šī sēkla ir gaismas pilns vārds, ko jūs sējat savu līdzcilvēku sirdīs. 

27 Jums nāksies stāties pretī pasaulei, cilvēku izglītotībai, jo tie, kas ir apmācīti, dos jums cīņu, un, ja 

jūs tad nebūsiet stingri savā ticībā, jūs no tās iziesiet kā uzvarētāji. 

28 Es neesmu piepildījis jūsu prātus ar zinātni, lai liktu jums strīdēties ar zinātniekiem. Es esmu 

apgaismojis jūsu dvēseli, lai caur pacēlumu un iedvesmu iekļūtu "neaptveramajā". Neviens nevarēs 

apgalvot, ka šajā laikā jūs jau zinājāt, ko saņēmāt. Jo daudzas no mācībām, ko Es jums esmu devis šajā 

laikā caur cilvēka prātu, ir jaunas atklāsmes. 

29 Jūs runājat par dvēseli, par tās nemirstību, jo tai ir dota mūžīgā dzīvība. Taču, pirms jūs varat 

runāt par šīm atklāsmēm, jums tās vispirms ir jāizjūt. Tikai tad jūs varat saukties par maniem mācekļiem. 

30 Spirituālists nav tas, kurš ienāk šajās sapulču vietās, kur Es jums dodu Savu Vārdu. Spirituālists ir 

tas, kurš garīgi lūdzas un paceļas garā no jebkuras vietas. Spirituālists ir tas, kurš cīnās par savas dvēseles 

pilnību, kā arī tas, kurš dzīvo, lai atvieglotu citu sāpes. 

31 Saprotiet, ka spirituālists var atrasties jebkur. Viņu atpazīs vairāk pēc viņa darbiem nekā vārdiem. 

Tāpēc es jums visu laiku saku: Esiet mīlestības, pazemības un žēlsirdības piemērs. 

32 Atzīstiet, ka ne visi, kas sevi dēvē par spirituālistiem, tādi ir. 

33 Es esmu vienkāršojis jūsu reliģisko praksi un pielūgsmi, nedodot jums jaunus likumus. 

34 Es esmu licis jums saprast, ka manas dievišķības pielūgsme ar attēlu palīdzību ir nepilnīga un ka 

jums jāatsakās no visa fanātisma. 

35 Vai jūs nezināt, ka jūsu Dieva spēks ir ierobežots, lai nāktu pie jums? Vai Es jums neesmu teicis, ka 

tad, kad jūs ticat, Es nāku uz jūsu sirdi, lai dotu tai dzīvību? Vai Es neesmu jums mācījis, ka, ja jūs esat tīras 

sirds un dvēseles, Es mājošu jūsos? 

36 Jūs nevarējāt piedzīvot šo gaismas laikmetu agrāk, jo nelielā attīstība, kas jums bija, to nebūtu 

ļāvusi. Bet tagad, kad jūs to pārdzīvojat un pārdomājat, jums šķiet visdabiskāk piedzīvot pravietojumu 

piepildīšanos. 

37 Pat zinātnieki ir atklājuši "brīnumus" un sasnieguši tādus sasniegumus, kas jums kādreiz šķita 

neiespējami. 

38 Kādēļ gan jums nebūtu jāsaprot, ka visi šie brīnišķīgie darbi ir saistīti ar viņu Kunga žēlastību? 
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39 Spirituālisms māca cilvēkus un aicina viņus atklāt Mani pašiem savos veidos, jo Es izpaužos visā kā 

Radītājs, kā Spēks, kā Dzīve, Pilnība un Harmonija. Un kurš gan var uzturēt šo harmoniju Visumā, ja ne 

Dievs? Šim Dievam nav formas, un jūs nedrīkstat iedomāties Viņu ierobežotās formās, jo tad, pametot šo 

pasauli, jūs sastapsieties ar realitāti, kuru nevarat saprast. 

40 Manas pamācības nav tikai zināšanas, tās ir glāstošas un arī mierinošas. Mana žēlsirdība izplatās 

pār visiem, kas cieš, kas izlej asaras, kas cieš netaisnību. Tā mierina māti un sievu, aizsargā jaunavu, 

stiprina jaunieti un uztur vecu cilvēku. Viņa iededz cerības gaismu uz to neizsakāmo svētlaimi, kas jūs 

visus gaida. 

41 Šajā laikā Es izlieju pār jums Savu žēlastību, lai jūs turpinātu iet pa gaismas ceļu un lai ne sāpes, ne 

sakāve nebūtu pietiekami stipra, lai jūs no tām šķirtos. 

42 Jūsu dvēselē jau dzīvo ilgas sasniegt savas īstās mājas, jūsu Tēva miera pasauli. Šeit jūs esat 

šķīstījušies dzīves cīņas tīģelī, mainīgajos likteņos un pārbaudījumos. Bet Es jums saku: ejiet uz mērķi ar 

izturību un nodošanos, jo, ja jūsos nebūs pacietības, ceļš būs vēl garāks. 

43 Lai cik ilga būtu šī zemes dzīve, tā ir īslaicīga un pārejoša salīdzinājumā ar garīgo dzīvi, kas ir 

nepārejoša. 

44 Es jums apsolīju, ka jūs varēsiet slavēt savu dzīvi, lai jums nebūtu jābaidās zaudēt savu tik ļoti mīļo 

ķermeni. 

45 Es gādāšu par to, lai visi cilvēki, kas ir apdzīvojuši šo zemi, atpazītu viens otru aizsaulē, mīlētu 

viens otru un dzīvotu mierā. Tad tu sapratīsi, kāda ir jēga tai eksistencei, ko esi atstājis aiz sevis, ar visām 

tās ciešanām un pārbaudījumiem, kas reizēm cilvēkam ir nesaprotami. 

46 Garīgā dzīve ir tik tuvu jums, ka dažkārt pietiek aizvērt ķermeņa acis un atvērt gara acis, lai spētu 

ieraudzīt šīs sfēras brīnumus. 

47 Jūs esat tik tuvu "garīgajam ielejai", ka var pietikt ar mirkli, lai pārietu no šīs pasaules uz to. 

Visos laikos Es esmu runājis cilvēkiem par šīm atklāsmēm caur saviem praviešiem, kuri ir apliecinājuši 

Manu patiesību. Šajā laikā Es jums runāju par vienīgo ceļu, kas ved uz Manu Valstību, un Es to daru caur 

vīriešiem un sievietēm, kas tam ir sagatavoti Manas žēlastības dēļ. 

48 Apzinieties, ka šajā dzīvē neesat palikuši vieni. Ja jūs dzīvotu garīgi, jūs varētu redzēt un sajust 

garīgo pasauli ļoti tuvu sev. Ļaujiet, lai šīs pasaules patiesība un godība atspoguļojas visās jūsu dzīves 

darbībās. 

49 Vienmēr veltiet tīrāko domu mirkļus Tēvam, kas ir debesīs, lai bez svārstībām un apgaismoti ar 

sava gara gaismu jūs varētu sasniegt brīdi, kad nonāksiet tiešā dialogā ar Manu garu, kas notiks pēc 1950. 

gada, kad jūs vairs nedzirdēsiet Mani šajā formā. 

50 Bez pacēluma jūs nespēsiet panākt dvēseles dialogu ar savu Radītāju. Padariet savu vēlmi 

pacelties pie Manis par savu un veltiet Man daļu no laika, ko vēl dzīvojat uz zemes, lai jūsu dvēselei būtu 

viegli spert pārejas soli uz aizsauli. 

51 Redziet, kā jūsu sajūtas, sirds un dvēsele ir saskanējušas, klausoties Mani. Ķermenis un dvēsele ir 

dziļi domājuši par savu nākotni. Pirmā zina un pieņem savu galu, bet otra priecājas, skatoties uz bezgalīgo 

horizontu, kas paveras tās skatienam. Bet kurš gan spēj izmērīt garīgo attālumu, kas tam ir jāveic, lai 

sasniegtu Mani, kas esmu jūsu pilnības mērķis? Kurš vismaz var zināt stundu, ko rāda mūžības pulkstenis, 

kad viņš atstāj savu ķermeni uz zemes? 

52 Dzīvojiet gatavi, vērojiet un lūdzieties. Vāc nopelnus, un tev nebūs baiļu no nāves. Jo tad, kad jūsu 

dvēsele atstās ķermeni, tā izpletīs spārnus un pratīs lidot, kā putniņi, kad tie izlido no ligzdas, lai veiktu 

savu pirmo lidojumu. 

53 Jums nevajadzētu skumt, domājot par atteikšanos. Tikai materiālists ilgojas un cieš, kad viņš 

domā par šīs dzīves apmierinājumu. Neesiet materiālisti, rūpējieties par to, kas attiecas uz jūsu dvēseli, 

neizlaižot no uzmanības to, kas jums pienākas jūsu cilvēciskajai būtnes daļai. 

54 Saprotiet, ka viss ir sagatavots jūsu atspirdzinājumam. Kas vēlas ēst šo mīlestības mielastu, lai 

apsēžas pie mana galda un mielo to kā eņģeļi. 
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55 Jūs neesat šeit ieradušies nejauši, jūs Es esmu vadījis, lai apmeklētu Manas manifestācijas. 

Daudzus no jums es esmu atradis mirušus garīgajai dzīvei, bet mans Vārds jūs ir uzmodinājis. Šodien jūs 

elpojat dzīvību, un jūsu sirdī ir cerība. Es uzņemu visus - gan tos, kam ir ticība, gan tos, kam tās nav. 

Cilvēkiem no dažādām baznīcām un sektām Es saku: Svētīgi tie, kas tic Manam Vārdam. 

56 Ja jūs uztverat manu iedvesmu un pārvēršat to par 

Ja vēlaties izteikt savas domas un vārdus, strādājiet pie sevis: Jūs visi varat būt mani starpnieki. Tēvs 

vēlas, lai Viņa bērni Viņu saprastu, un tādēļ Viņš aicina jūs ienākt garīgajā templī. 

57 Meklējiet Mani ar tīru sirdi, vienmēr ieklausoties savas sirdsapziņas balsī, un patiesi Es jums saku: 

jūs Mani drīz atradīsiet. Vēl pirms jūsu dvēsele aizlidos, Es nāksim pie jums, lai aizvestu jūs uz miera 

mājām, kuras Es jums esmu apsolījis. Bet jums ir jāzina ceļš, kas ved pie Manis: Jūsu ceļš ved uz garīgumu. 

Lai uzkāptu virsotnē, ir jālūdz un jāpieliek pūles. 

Zemes tautu vidū es vēl neredzu svētu vēlmi sevi garīgot. Materiālisms vēl nav sasniedzis Manis 

noteikto robežu, taču šī perioda beigas ir tuvu. Pēc tam jūs ar ilgām atgriezīsieties pie mīlestības un 

žēlsirdības prakses, lai ar nopelniem iegūtu savas dvēseles pacelšanos. 

58 Grēka un konceptuālā apjukuma radītais tumšais plīvurs tiks izšķīdināts, un patiesais likums 

izgaismos visas būtnes. 

59 Es jums dāvāju lielas vīzijas, kas runā jums par nākotni, lai jūs varētu tās interpretēt un 

sagatavoties. Lieciniet par tiem saviem līdzcilvēkiem. Bet pienāks laiks, kad dažādu rasu un dažādu tautu 

cilvēki bezgalībā ieraudzīs manas zīmes, un tas būs mierinājums vieniem un laimīgs piepildījums citiem, 

kas tajā saskatīs mana vārda piepildījumu. 

60 Manā mācībā ir visas garīgās zināšanas, ko jūs varētu vēlēties. Savā dvēselē jūs atklāsiet pieredzi, 

ko esat uzkrājuši savā attīstības ceļā, un tā kalpos jums, lai atrastu ceļu uz garīgu augšupejošu attīstību, ja 

zināt, kā sevi sagatavot. 

61 Jūs ar savu lūgšanu sūtāt slavas dziesmu, kas sasniedz Mani. Jūs piedāvājat Man savu cīņu Manā 

darbā un cerat, ka jūsu iesētā sēkla ir laba un patīkama Man. Es jums apstiprinu: Jūs izkliedējat Manu 

sēklu svētītos laukos, jo jūs zināt, ka labumi, ko Es jums esmu devis, nav domāti tikai jums, bet ka tie 

pieder arī jūsu līdzcilvēkiem. 

Šajos centienos Es no jums neesmu prasījis upuri, bet tikai likuma ievērošanu, lai jūs dzīvotu kā Mani 

bērni un apliecinātu tos tikumus, kurus Es esmu jums devis. Esiet šķīsti iekšēji un ārēji, lai dievišķā pilnība 

jūs varētu pārpilnīgi apveltīt. 

62 Dažkārt esmu redzējis protestus un neapmierinātību ar jūsu likteni. Pagaidu dzīve, kas jums ir uz 

zemes, jūs neapmierina. Bet Skolotājs jums saka: Dvēseles patiesās mājas ir aizsaulē. Esiet pacietīgi, 

drosmīgi ejiet cauri pārbaudījumiem un šajā laikā sekojiet maniem likumiem. Rūpējieties par to, lai sliktie 

laiki kļūtu labi, un, kad dzirdat ziņas par karu un iznīcību, lūdzieties un neiejaucieties, nepiedalieties 

nevienā pusē. Šie un daudzi citi postoši notikumi ir izvērsti un veic cilvēces attīrīšanas darbu, bet tas 

notiek dvēseļu labā un attīstībai. Pēc šīs lielās cīņas, kurā cīnās Gars, jūs gaida labāka zeme, un tad jūs 

būsiet sasnieguši augstāku pakāpi, kurā atpūtīsieties no sava darba. 

63 Atveriet savas garīgās acis un pārdomājiet laiku, kurā dzīvojat, un tad jūs varēsiet apstiprināt 

manus vārdus par Otro laikmetu, kas cilvēcei pasludināja lielus pārbaudījumus. 

64 Viss ir noticis, kā rakstīts. Celieties garīgi, ar tīru prātu sekojiet Manai mācībai un neaizmirstiet, ka 

Es jums esmu teicis, ka cīņa ir universāla, ka dvēsele cīnās ne tikai uz zemes, bet arī citos esamības 

līmeņos. 

Palīdziet ar savu piemēru tiem bezķermeņa dvēseļu leģioniem, kas joprojām dzīvo saistīti ar matēriju. 

Sajūtiet, kā viņi tuvojas jums, lūdzot lūgšanu un palīdzību. Nenovērsiet viņus prom, palīdziet viņiem atrast 

izeju no apjukuma stāvokļa, ietekmējiet viņus ar savu līdzjūtību, pirms viņi ietekmē jūs. Tad tie, kas ar 

jūsu mīlestības palīdzību gūs manas mācības gaismu, kļūs par jūsu aizstāvjiem, pilni pateicības, un 

palīdzēs jums pildīt jūsu misiju. Viss notiks saskaņā ar maniem mīlestības un taisnīguma likumiem. Mīliet 

visus Manī, pat ja jūs dzīvojat dažādos garīgos līmeņos. Jums vajadzētu arī piedot vienam otram. 
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65 Cīnieties ar visiem sava gara spēkiem, lai sasniegtu sava likteņa piepildījumu. Atkarībā no jūsu 

lēmuma, jūs dosiet iespēju izpausties jūsu tikumībai, un jūs varēsiet pierādīt savu ticību ar vārdiem un 

mīlestības darbiem. 

66 Šajā laikmetā, tāpat kā Otrajā laikmetā, Skolotājs parādās savu mācekļu vidū un, redzot viņos tik 

lielu vienkāršību un pazemību, Viņš dāvā viņiem žēlastību klausīties Viņa Vārdu. 

67 Atcerieties, ka ikviens darbs nāks pie Manis, ja tā pamatā būs Mans Likums. 

68 Mans Likums ir labā sēkla, ko jūs esat saņēmuši no Manis un ko jums jāievieto jūsu līdzcilvēku 

sirdīs un jūsu bērnu sirdīs. Ir sirdis, kas pēc Mana aicinājuma iedegas kā ticības lāpas un kas paliks Manā 

darbā. 

69 Savās cīņās jūs bieži esat uzvarējuši kārdinājumus, mudināti cēla mērķa, lai mana mācība 

uzplaukst cilvēku vidū. 

70 Es vēlos apgaismot jūsu dvēseli ar savu gudrību, lai tad, kad jūs satiksiet cilvēku, kurš nepiekrīt 

jūsu ticībai, jūs sniegtu viņam pārliecinošus pierādījumus tam, ka jūs zināt patiesību, un tajā pašā laikā 

palīdzētu viņam noticēt. 

71 Viņi jums jautās, vai jūs domājat, ka esat pravieši, un vai jums ir vara pār garu, un pārbaudīs jūs kā 

Eliju Pirmajā laikā. Jūs sniegsiet viņiem pierādījumus. 

Bet tam ir svarīgi, lai jums šajā stundā būtu ticība, lai jūs pildītu manu likumu un pakļautos manai gribai. 

72 Šeit Skolotājs runā caur cilvēka prātu, kas ir dievišķās inteliģences tēls, dāvana, kuru Es esmu 

ielicis vispilnīgākajā radībā, kas dzīvo uz zemes - cilvēkā. Kāpēc šaubīties, ka Es izpaužos šajā formā, ja Es 

esmu izpaudies katrā no jums? Gudrība, kas izstaro no šī vārda, ir bezgalīgais horizonts, ko Es atveru 

garam, lai jūs varētu iepazīt patiesību un tādējādi sajust visaugstāko laimi. 

73 Kas atvērs acis šai gaismai, tas vairs nevarēs Mani meklēt caur pašu rokām radītiem 

gleznieciskiem darbiem, jo viņš piederēs pie tiem, kurus iedvesmo viņu dvēseles pacēlums un kuri 

komunicē ar Manu dievišķību. 

74 Cilvēkam ir jāiemācās atdalīties no ķermeņa viņa pacelšanās brīdī, lai īsais laiks, kurā viņa gars 

uzturas aizsaulē, kalpotu viņam, lai apgaismotu un stiprinātu sevi. Tādējādi viņš vienmēr atradīs ceļu uz 

augšupejošu attīstību un iezīmēs to tam, kurš to nezina. Es došu jums iespēju liecināt par šīm atklāsmēm. 

75 Šodien Es jums saku, lai jūs censtos glābt ne tikai savu dvēseli, bet arī savu līdzcilvēku dvēseli, lai 

cilvēce redzētu piepildītu Manu Vārdu, kas māca jums mīlēt vienam otru. 

76 Daudz ko no tā, ko jūs no Manis prasāt, Es jums piešķiru. Bet, ja jūs lūgtu Mani mainīt savu likteni, 

patiesi Es jums saku: Es jums to nepiešķiršu, jo jūsu likteni, kas jums vēsta par tikumu, pilnību un 

mīlestību, esmu pierakstījis Es. 

77 Tam, kas ir radīts, lai strādātu manos laukos, tajos ir jāsēj, un sēklai ir jābūt ticības, mīlestības un 

labas gribas sēklai. 

78 Dzeriet no šīs strūklakas, izslāpušas dvēseles, jūs, kas esat uz 

Jūs meklējat gaismu, bet neatrodat to. Sajūtiet šo saldo mieru, ko jūsu sirds nepazīst, un, kad jūs to 

sajutīsiet, seciniet, kas ir Tas, kas ar jums runā. Tad jums vairs nebūs jājautā, kāpēc Es atkal esmu nācis 

pie cilvēces, jo atbildi jūs atradīsiet sevī. 

79 Ja pasaulē nebūtu neziņas, ja nebūtu asiņu, ja nebūtu sāpju un ciešanu, nebūtu iemesla Manam 

Garam materializēties, padarot Sevi sajūtamu jūsu maņām. Bet jums esmu vajadzīgs Es. Es zinu, ka šajos 

laikos jūs var glābt tikai Mana mīlestība, un tādēļ Es esmu atnācis. 

80 Ja es tevi nemīlētu ─ ko tas nozīmētu, ka tu sevi izpostītu, un ko nozīmētu tavas sāpes? Bet Es 

esmu tavs Tēvs ─ Tēvs, kas jūt bērna sāpes sevī, jo katrs bērns ir maza daļiņa no Viņa. Tāpēc katrā Manā 

vārdā un katrā iedvesmā Es jums dodu patiesības gaismu, kas ir dzīvība garam. 

81 Jūsu sirds pukst straujāk, dzirdot šo vārdu, un jūs bijāt tuvu tam, lai ar skaļu balsi svētītu Manu 

vārdu. Bet jūsu lūpām nebija nepieciešams izteikt prieka pilno sajūsmu, kas pārņēma jūsu dvēseles, jo Es 

jau iepriekš zināju par jūsu sajūsmu, kad jūs Mani dzirdēsiet. 
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82 Es esmu jūsu Skolotājs, tas pats, kuru pasaule upurēja Otrajā Laikā un kurš tagad nāk pie cilvēces 

ar tādu pašu mīlestību. Es esmu Tas, kas krusta mokās izjuta bezgalīgas slāpes pēc mīlestības un ūdens 

vietā ─ kas būtu bijis līdzjūtības apliecinājums no cilvēku puses ─ uz Savām lūpām saņēma žults un etiķi kā 

nicinājuma, nicinājuma un neziņas zīmi. 

83 Taču es cilvēcei neko neizsaku, gluži otrādi, es nesu tai jaunu vēsti, kas to pacilās, liekot sajust 

dvēselei tik nepieciešamo mieru. 

84 "Es slāpstu", sacīju Es tajā stundā, "Es slāpstu", vēlreiz jums saku ─ pēc jūsu mīlestības, pēc jūsu 

tuvības ar Manu Garu, pēc mīlestības cits pret citu. 

85 Arī jūs esat izslāpuši, sāpes plosa jūsu sirdi, un jums izmisīgi nepieciešams garīgā ūdens svaigums, 

lai ticība, cerība, mierinājums un miers varētu remdēt jūsu dvēseles, sirds un prāta slāpes. 

86 Jūs lūdzat spēku? Ņemiet to līdzi. Jums nepieciešams dziedinošs balzams? Saņemiet to. Jums ir 

sarežģīta problēma? Es piešķiru jums risinājumu. Tu dāvini Man savu nabadzību? Paņemiet atslēgas uz 

darbu un dienišķo maizi. Jūs ciešat? Raudi un tad nosusini savas asaras uz Mana apmetņa, sajūti Manu 

glāstu un ar jauniem spēkiem augšāmcelies dzīvei. 

87 No šīs dienas sāciet jaunu dzīvi. Es priecāšos par jūsu uzvarām un palīdzēšu jums pārvarēt 

šķēršļus. Es jums atkal saku: "Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība". 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 179 
1 Es runāju ar pasauli caur Saviem izredzētajiem. Svētīgi tie, kas iedvesmojušies no Manis, jo viņu 

vārds ir uzplaucis, tas ir bijis daiļrunīgs, un Es tajā esmu atklājis Savu gudrību un Savu gribu. 

2 Laiku sākumā cilvēks, apveltīts ar inteliģenci un saprātu, sāka iegūt zināšanas, veidot idejas un 

pielūgt savu Kungu. Viņa gars kļuva spēcīgāks, un, kad tas pēc lieliem pārdzīvojumiem bija attīstījies, Es 

sūtīju Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu, lai tie būtu garīgā koka paraugs un sakneņi ─ daudzskaitlīgas dzimtas 

tēvi, kuras ciltsraksti pārdzīvos gadsimtus, vairoties un izplatoties pa visu pasauli. No viņa iznāca 

divpadsmit ciltis, pilnas spēka un varas, lai nodotu tautām uzdevumu mācīt patieso Radītāja pielūgsmi un 

izskaust grēku. 

Šo uzdevumu Es uzticēju Israēla tautai, jo cilvēces pirmajās dienās Es redzēju daudz sākotnējo grūtību 

un sliktu Mana Likuma interpretāciju. Garīgais, vienkāršais un tīrais dievkalpojums, ko Es pieprasīju no 

Saviem bērniem, pārvērtās elkdievībā, bezjēdzīgos pielūgsmes darbos un riebumos. Lai gan Es biju viņiem 

tuvu, viņi "juta" Mani tālu, un, domādami, ka izpilda Bauslību, viņi grēkoja. 

Kad Es cilvēcei sūtīju praviešus, viņi tos nepareizi novērtēja, un, kad viņi dzirdēja viņu dedzības un 

patiesības pilno vārdu, viņi Man sacīja: "Mēs nevaram Tev sekot, Kungs, ceļš ir pārāk tālu." Bet Tēvs, kurš 

ir Mīlestība un kurš atdzīvina un pavada visus Savus bērnus, turpināja gaidīt viņu atzīšanu. 

3 Šodien jūs dzīvojat Trešajā Laikmetā, izredzētā tauta, un Es esmu jūs sūtījis ar tādu pašu misiju - 

modināt pasauli un dot tai padomu. Ja jūs sagatavosieties, jūsu iedvesma būs neizsmeļama, un pēc 1950. 

gada jūs kā Mani mācekļi ar saviem vārdiem darīsiet zināmu pamācību un līdz ar to arī Manu Gribu, 

Manas atklāsmes un Manu žēlastību. Jūsu mīlestība pret cilvēkiem darīs brīnumus, un jūs dzīvosiet 

pastāvīgi uzticīgu dzīvi. Taču, kad esat spēris soļus garīgās pilnveidošanās virzienā, jūs nedrīkstat justies 

pārākāks par tiem saviem līdzcilvēkiem, kuru gars vēl nav sasniedzis jūsu atvērtību. 

4 Pacelieties augšup, un, ja ir nepieciešams nolaisties, lai glābtu dvēseli, dariet to. Tāpat kā gans 

nolaižas bezdibenī, kurā ir iekritusi viņa aita, lai glābtu to un apvienotu ar citām, kas veido viņa 

ganāmpulku. Esiet labi gani un mācieties audzināt savu tuvāko sirdis ar šo mācību, kas ir dzīvība, 

augšupeja un godība. 

5 Nekad neaizveriet savu sirdi mīlestībai, un caur to jūs spēsiet atpazīt sava Tēva bezgalīgo darbu. 

6 Esiet iecietīgi pret savu tuvinieku pārkāpumiem, mīļie mācekļi! 

7 Svētīgi tie, kas netiesā savu līdzcilvēku pārkāpumus un izvairās no skandaliem, jo viņi ir sirdsšķīsti 

un prot izrādīt žēlsirdību. 

8 Tiesības spriest ir tikai Tam, kurš zina, kā to darīt, un kurš spēj arī labot un pamācīt ar patiesu 

mīlestību. Es varu jums teikt, ka pašreizējās nelaimēs, ko piedzīvo cilvēce, es esmu vienīgais, kam ir 

tiesības spriest. Jo starp visiem cilvēkiem es neredzu nevienu taisnīgu, kam būtu tiesības to darīt. 

9 Ja jūs mīlat tikumu un žēl jums citu cilvēku kļūdu, ja jūs beidzot veltīsiet visu savu dzīvi savas 

dvēseles pilnveidošanai, jūs varēsiet būt patiess piemērs. Un, ja jūs mācīsiet un apgaismosiet savu 

līdzcilvēku ceļu ar darbiem, vārdiem un domām, jūs būsiet gatavi kļūt līdzīgi Dievišķajam Skolotājam, 

kurš, būdams uz zemes, parādīja jums, kā būt pilnīgiem tiesnešiem. 

10 Es ļāvu lielajiem grēciniekiem, vīriešiem un sievietēm, ienākt Manā klātbūtnē. Es pieļāvu, ka mani 

šķērso lieli liekuļi, ļāvu viņiem pārbaudīt mani, apšaubīt mani, izsmiet mani vai mēģināt mani pazemot. Es 

labi zināju, ka viņi neizturēs Manu spriedumu un ka visi galu galā sajutīs Manu Dievišķo Klātbūtni. Dažkārt 

pietika ar teikumu, lai aizkustinātu cilvēku, citkārt pietika ar skatienu vai vienkārši klusumu. Bet es vēlos, 

lai jūs zinātu, ka manā darbā bija pazemība, cieņa, mīlestība, līdzjūtība. 

11 Jēzus taisnības būtība bija pazemība, labestība un mīlestība, un tomēr cilvēcei nebija tik 

nepielūdzama tiesneša kā Viņš. Kas varētu pretoties patiesai mīlestībai, absolūtai šķīstībai, dievišķajai 

gaismai? 

12 Patiesi Es jums saku: nav spēka, kas varētu pretoties Manai mīlestībai. Ienaidnieki izrādās niecīgi, 

pretinieku spēki ir vāji, ieroči, kas ir mēģinājuši cīnīties pret patiesību un taisnīgumu, vienmēr ir bijuši 

trausli. 
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13 Jums ir šķitis, ka ļaunuma spēku cīņa pret dievišķo taisnīgumu ir bezgalīgs konflikts. Un tomēr ─ 

mūžības priekšā ─ tas būs kā mirklis, un jūsu dvēseles nepilnības laikā izdarītie pārkāpumi būs kā mazs 

traips, ko jūsu tikums un mans mīlošais taisnīgums izdzēsīs uz visiem laikiem. 

14 Ikviens, kas pieņem Manu Vārdu, kurš ir kā kristāldzidrs ūdens, vairs necietīs slāpēs. Ikviens, kurš 

Trešajā Laikā Mani atpazīs šajās mācībās, ko Es jums dodu, būs stiprs lielajos pārbaudījumos, kas sagaida 

cilvēci, un nepazudīs. 

15 Es jūs sagatavoju, lai jūs nebūtu pārsteigti. Aizdedzini savu ticību, un pat tad, ja vētras vējš brūk 

un grib nodzēst tavu lukturi, sargā to, rūpīgi sargā, un tu nebūsi tumsā. 

16 Šodien pasaule vairs nesmaida, dzirdot manu mācību. Dvēsele zina, ka tā pārdzīvo lielo Tā Kunga 

dienu, kad visi tās darbi būs jātiesā un kad mans skatiens iedziļināsies tās būtības dziļumos. Viņa zina, ka 

viņas raža ir sajaukta ar sliktu sēklu, kuras augļi nes viņai ciešanas. Viņas sirdsapziņa viņai saka, ka viņa 

nav ievērojusi dievišķos norādījumus, ka ir novirzījusies no paklausības un paklausības ceļa, un tāpēc 

viņas krusts ir ļoti smags. 

Es visiem cilvēkiem esmu devis kausu, lai piepildītu to ar mīlestību un labiem darbiem, bet jūs Man 

dāvājat tikai rūgtumu un indi. Jūs vēlaties to novērst, jo jūtat, ka mirstat, un meklējat pretlīdzekli. Bet Es 

jums saku: nāciet pie Manis, jo jūs vēl varat atgūt dzīvību. Klausieties Manī un strādājiet. 

17 Mīliet, izdzēsiet naidu, atstājiet vecās paražas, kas novirza jūsu soļus no labestības ceļa. 

Apgaismojiet savu ceļu ar visu laiku vārdu. Meklējiet dievišķo mantojumu savas dvēseles dziļumos un 

atcerieties manus principus, kas jums doti caur Mozu, un manu vārdu un piemēru caur Jēzu. Atcerieties 

Manas atklāsmes, kas jums kā Svētajam Garam dotas Trešajā Laikā, un jūs sapratīsiet, kāpēc raudājat. Bet 

es atņemu no jums kausu un dāvāju jums savu mieru. 

18 Šoreiz Manos vārdos jūs atradīsiet to pašu būtību, ko jums mācīja Jēzus, to pašu patiesību, ko Es 

jums nodevu desmit baušļos Sinaja laikā. Ikvienam, kas vēlas Man kalpot, vispirms jāatzīst, ka Mans ceļš ir 

upurēšanās un ziedošanās no mīlestības pret savu tuvāko. Bet Es jums arī saku, ka Es jums piedēvēšu 

visus jūsu nopelnus, lai jūs ievestu patiesā dzīvē. 

19 Izjūtiet Manu mīlestību un nāciet pie Manis, labas gribas cilvēki! Paceliet savas sejas un skatieties 

uz Kristu, kas ir atgriezies pie cilvēces, piepildot Savu apsolījumu. 

20 Es iekļūstu jūsu sirds iekšienē un tur saņemu jūsu gara vienkāršo veltījumu, kas runā uz Mani 

lūgšanā un piedāvā Man savu apņemšanos sekot Manai mācībai, būt stipram un parādīt sevi apvaldītu 

pārbaudījumos. 

21 Atbildot uz šo sirsnīgo un pazemīgo lūgšanu, es piedāvāju jums, ka es vienmēr būšu ar jums un ka 

es darīšu šo klātbūtni jums visjūtamāko grūtajās stundās, kuras jūs, iespējams, pārdzīvojat. 

22 Šī laikmeta gaisma pārrauj tumšo plīvuru, kas apvijis cilvēku garu; tā pārrauj ķēdes, kas to saistīja 

un neļāva tam sasniegt patieso ceļu. Patiesi es jums saku: Nedomājiet, ka Mana mācība aizliedz pētīt 

visas zināšanu jomas, jo tieši Es esmu tas, kas izraisa jūsu interesi, apbrīnu un zinātkāri. Tāpēc Es jums 

esmu devis spēju domāt, lai tā varētu netraucēti virzīties tajā virzienā, kurā vēlas. Es esmu devis jums 

inteliģences gaismu, lai jūs saprastu, ko redzat uz sava ceļa. Tādēļ Es jums saku: atklājiet, pētiet, bet 

pārliecinieties, ka jūsu pieeja, lai iedziļinātos Manos noslēpumos, ir cieņpilna un pazemīga, jo tad tā būs 

patiesi pieļaujama. 

23 Es neesmu aizliedzis jums zināt cilvēku sarakstītās grāmatas, bet jums ir jābūt apmācītiem, lai jūs 

nekļūdītos un neiekristu maldos. Tad jūs uzzināsiet, kā cilvēks sāka savu dzīvi un cīņu un cik tālu viņš ir 

ticis. Kad būsiet gatavi, jums ir jāvēršas pie Manas Mācību un atklāsmju avota, lai Es jums parādītu 

nākotni un mērķi, kas jūs gaida. 

24 Lai katrs cilvēks gatavojas tā, kā viņam to diktē sirdsapziņa. Saprotiet, ka pienāks cīņas laiks un ka 

tad jums nevajadzētu doties meditācijā uz eremītu ēnā, bet gan stāties pretī pasaulei un kārdinājumiem 

un ne mirkli neizvairīties no šīs cīņas. 

25 Ja jūs nesagatavosieties, ja jūs neizprast manu mācību, tad rīt starp cilvēkiem varētu rasties 

teorija, kas ─ lai gan nepatiesa ─ izskatīsies pēc patiesības, un tā nav mana griba, lai jūs tiktu padarīti par 

maldinātājiem. Jo viņi centīsies pierādīt, ka mana atnākšana šajā laikā nav bijusi saskaņā ar patiesību. 
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26 Izmantojiet savus spēkus, lai sagatavotos, un netērējiet tos veltīgi, vērtējot citu darbus. 

27 Daudzkārt esmu jums teicis: apvienojieties. Bet, kad Es jums runāju par apvienošanos, saprotiet, 

ka Es runāju ne tikai par jūsu kopienām, bet ka šis vārds attiecas uz visu zemi. 

28 Saprotiet, ka neesmu nācis, lai iedvesmotu jūs kādam dievkalpojumam. Ne Otrajā Laikā, ne šajā Es 

neesmu meklējis troni vai goda vietu sapulču telpās, kuras jūs esat atvēlējuši Manam dievkalpojumam. 

Šodien Es jums saku, lai jūs nepiedāvātu Man zemes dārgumus un cilvēcisko tukšumu, jo tad jūs darītu to 

pašu, ko kārdinātājs darīja ar Jēzu tuksnesī: piedāvātu Viņam savu valstību par manu. 

Jūs jau zināt, ka Mana Valstība nav šajā pasaulē. Tāpēc Es kļuvu par cilvēku, piedzimu pazemībā un 

dzīvoju tāpat, lai pierādītu jums, ka zemes vara un godība nav nepieciešama, lai iemantotu Debesu 

Valstību. 

29 Bet kādēļ gan jums vajadzētu piedāvāt Man materiālās bagātības, ja jūs jau zināt, ka viss ir Mans? 

Dod man to, kā man vēl nav, - savu mīlestību. 

30 Es vēršos pie jums, jo tas ir jūsu gars, jo tas ir daļa no Manis un tam jāatgriežas pie Manis. Bet, lai 

to glābtu, man bija jānonāk līdz tam. Šodien jūsu garam ir jāpaceļas caur tikumu, līdz tas sasniedz Manu 

Krūšu. 

31 Mani mācekļi, jūs meklējiet sevī Man tīkamas domas un darbus, lai iegūtu Manu žēlastību, un Es, 

kas pazīstu jūsu mīlestību un pūles, piešķiru jums to, ko jūs lūdzat. Jūs lūdzat Man nevis zemes labumus, 

jūs necenšaties ne tik daudz pēc pārejošām baudām, cik pēc tām, kas ir ilglaicīgas. Jūs ejat pa ceļu uz 

mūžīgo dzīvi, kur jūs atpūtīsieties no savas cīņas. 

32 Apmieriniet sevi ar būtību, kas ietverta Manā Vārdā, un, kad jūs skars sāpes, mieriniet sevi ar 

domu, ka tajās jūs atklāsiet gaismu, kas vienmēr rādīs jums ceļu uz mūžīgo dzīvi. Tieši šīs sāpes neļaus 

dvēselei aizmigt vai kļūt iedomīgai, tās būs kā rasa, kas atsvaidzina un atdzīvina sirdi. 

33 Es jums vienmēr esmu runājis par mūžīgo dzīvi, par ceļu, pa kuru dodas dvēsele un kuram nav 

gala, pa kuru tā attīstās, pilnveidojas un sasniedz savu Kungu. 

Lai jums būtu piemērs, ko saprast un kam sekot, Es atnācu laikā. Es ierobežoju sevi Jēzū, piedzimu un 

dzīvoju kā cilvēks, paklausīju dievišķajiem un cilvēciskajiem likumiem, izjutu šīs dzīves grūtības, strādāju, 

lai iegūtu dienišķo maizi. Bet papildus šim pienākuma pildījumam Es pasaulei devu savu mīlestības un 

lēnprātības vēsti. 

34 Kad pienāca laiks sludināt un darboties, es veltīju savu garu šīs misijas izpildei. 

35 Ne visi no jums ir sapratuši, ka dvēsele ir svarīgāka par ķermeni. Un no šīs mīlestības mācības, ko 

Es jums devu, jūs Man esat devuši ļoti maz augļu. Cik trausla ir tava sirds! Daudzi apgalvo, ka mīl Mani, 

bet neatzīst Manas mācības priekšrocības. 

36 Tajā laikā, kad Es atklāju Saviem mācekļiem, ka atgriezīšos pie cilvēces, viņi Man jautāja, kad 

notiks Manu pravietojumu īstenošanās, un Es viņiem teicu: "Vērojiet un lūdziet, un jūs tos redzēsiet." 

Daudzi gaidīja Mani pavisam drīz, bet tikai šajā laikā Es atnācu kā Tiesnesis, lai sagatavotu ceļu visiem 

cilvēkiem. Ja viņi atvērtu savas garīgās acis, viņi ieraudzītu Mani, kas nolaižos uz "baltā mākoņa" un no 

turienes sūtītu uz zemi neskaitāmus gaismas starus. 

37 Kurš varētu aptvert Mana Gara būtību, jo Es esmu Gaisma, Dievišķā Mīlestība, jo Manī nav 

materiālas formas? Es nācu pie jums nabadzībā. Tikums, ko es jums mācīju, ir tas pats, ko es sludināju 

otrajā laikmetā. Es vēlos tuvināt jūsu sirdis Man un vēlos, lai jūs atpazītu Manu atjaunoto izpausmi. 

38 Ir daudzi, kas bailīguma vai centības trūkuma dēļ nav attīstījuši un seko tikai Mozus bauslībai, 

neatzīstot Mesijas atnākšanu, un citi, kas, lai gan tic Jēzum, tomēr nesagaida apsolīto mierinājuma Garu. 

Tagad Es esmu nācis lejā jau trešo reizi, un viņi Mani nav gaidījuši. 

39 Eņģeļi ir pasludinājuši šīs atklāsmes, un viņu aicinājums ir piepildījis telpu. Vai esat tos atpazinis? 

Tā ir garīgā pasaule, kas ir atnākusi pie jums, lai liecinātu par manu klātbūtni. Viss, kas rakstīts, 

piepildīsies. Iznīcība, kas ir atbrīvota, uzvarēs cilvēka augstprātību un tukšumu, un viņš, kļuvis pazemīgs, 

meklēs Mani un sauks Mani par Tēvu. Mīliet Mani, un jūs Mani iepazīsiet. Šādā veidā no jūsu sirdīm 

izplūdīs lūgums par mieru tautām. 
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Es jūs visus mīlu, un, kad jūs atgriezīsieties pie Manis garīgi sagatavoti, Es noslēgšu derības līgumu ar 

cilvēkiem, un Tēvā un bērnos būs liels prieks. 

40 Tie, kas Mani gaidīja, nebija pārsteigti par Maniem vārdiem, kas doti caur cilvēku. Pārējie 

noliedza, ka Skolotājs ir atnācis, lai šajā formā darītu Sevi zināmu pasaulei. Bet es jums saku: Lūdzieties un 

meklējiet, studējiet pravietojumus, ieklausieties sirdsapziņas balsī savā dziļākajā būtībā, un jūs zināsiet, 

kā atbildēt uz katru jums uzdoto jautājumu. 

41 Es svētīju jūs, cilvēki. Es esmu jums dāvājis dzīvību un iedrošinu jūs uz attīstības ceļa, jo es jūs 

mīlu. Es esmu devis cilvēkam un zemākajām būtnēm dzīvībai nepieciešamos elementus. Jūs visi dzīvojat 

Manī un esat pakļauti Manai gribai. Es jums esmu teicis, ka "koka lapa bez Manas gribas nekustas". Lai 

dzīvotu, jums ir gaiss, ko elpojat, saule, kas sasilda jūsu ķermeni, ūdens un augļi, kas jūs baro. Bet jums, 

kas esat apveltīti ar garu, Es dodu iespēju ieiet Manās slepenajās krātuvēs, lai jūs varētu uzzināt visu, kas 

nepieciešams jūsu garīgajam pacelšanās procesam. Tavs gars nemirs, bet materiālā daba eksistē šodien, 

bet rīt vairs nebūs. Es to radīju, lai kalpotu cilvēkam, un pēc tam, kad tā būs izpildījusi savu uzdevumu, tā 

izzudīs. 

42 Zeme, augi un dzīvnieki izsaka pateicību savam Dievam. Visa radība noliecas un pakļaujas 

likumiem. Savvaļas dzīvnieki mežā mīl cits citu, tie nenogalina savas sugas dzīvniekus, un, ja to dara, tad 

tikai tāpēc, lai sevi pabarotu. Viņi ciena savu draugu, nesadarbojas pirms laika, nekritizē viens otru. 

Bet jūs, cilvēki, rīkojaties gluži pretēji, jo jums ir gribas brīvība un jūsu pašu griba. Bet Es jums esmu 

devis sirdsapziņu un likumu, lai apgaismotu jūsu ceļu. Pamodieties, atveriet acis Manas pamācības 

gaismai. Tā kā jums ir jānāk pie Manis, kāpēc jūs palēnināt savus soļus? Nepadariet dzīves ceļojumu 

bēdīgu. Ļaujiet dvēselei meklēt Mani, mīlēt Mani, saprast Mani, kļūt stiprai savā lūgšanā un mīlestības 

darbā un atdzimt. 

43 Es jūs gatavoju, lai jūs ar dedzību pildītu Manu Bauslību. Šādā veidā jūs varat pamācīt savus 

līdzcilvēkus un būt viņiem par atbalstu. 

44 Es gribu, lai jūs mīlētu Mani kā Tēvu un redzētu Mani Manas radības perfektajā darbā. 

Nenoliedziet Mani kristāldzidrajos strautu ūdeņos, lauku zaļumā, gaisā, kas glāsta jūsu vaigus, 

zvaigžņotajā debesskrāpē. 

Nedariet Man šīs sāpes. 

45 Redziet, kā Es izlieju Sevi Savā radošajā spēkā, lai pabarotu jūsu dvēseli. Es dziedinu ķermeņa un 

dvēseles triekas. Jo tāpat kā ķermenim ir nepieciešama barība, lai dzīvotu, arī dvēselei ir nepieciešama 

garīgā barība. Tai ir vajadzīga mīlestība, sadraudzība ar Tēvu, savu pienākumu izpilde. Šādā harmonijā jūs 

varēsiet laimīgi dzīvot šodien uz zemes un rīt garīgajās mājās. 

46 Mana mīlestība ir ar jums. Mana iedvesma tiek tulkota vārdos ar šo tam sagatavoto būtņu 

intelekta palīdzību. Viņi ir Mani tulki, un Es izpaužu Sevi saskaņā ar viņu garīgo sagatavotību un spējām. 

Jūs visi varētu būt mani balss nesēji. Cilvēks ir pārāk mazs, lai saņemtu Manas Dievišķības spēku. Bet Es 

sūtu ierobežotu staru viņa saprašanas orgānam, lai padarītu Sevi saprotamu un lai Mans Vārds izskanētu 

caur viņa lūpām. Es jums saku: nāciet, lai saņemtu sava Skolotāja mīlestību un pamācības, kas remdēs 

jūsu slāpju pēc zināšanām remdēšanu. 

Daži no jums izjūt bailes, bet es jums jautāju: Kāpēc jums ir šīs bailes, ja Es vienmēr esmu bijis ar 

visiem Saviem bērniem, ja jūs Mani nesat savā sirdī? 

47 Mana mīlestība pret jums ir bijusi liela, un tādēļ Es esmu jūs izvēlējies no dažādiem reģioniem un 

tautām, jo jums Es esmu ļoti vajadzīgs. Jūs esat noslēguši vienošanos ar Mani, jo iepriekšējos laikos 

neesat izpildījuši savu misiju, un ir nepieciešams paātrināt soļus, lai jūs varētu nākt pie Manis tīri un skaļi, 

kā no Manis nākuši. 

48 Jūs vēl neesat sevi pilnveidojuši un jau esat laikmetu pilnbriedā. Ilgu laiku Es esmu runājis šajā Ērā 

ar cilvēka starpniecību. Es esmu jums runājis līdzībās, un, ja jūs lasīsiet rakstus, kuros Manu Vārdu nodeva 

un pierakstīja pirmie balss nesēji, jūs apbrīnosiet Manu pacietību un sajutīsiet sāpes par savu nolaidību. 

Visās baznīcās, kur pulcējas ļaudis, Es esmu devis Savu Dzīvības Vārdu pārpilnībā, un Es jums esmu teicis: 

mācieties paši, lai jūs saprastu savus līdzcilvēkus. Izjūtiet viņu sāpes, mīliet viņus, kā es mīlu jūs. 
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49 Es esmu atnācis, lai atgūtu to Mana Gara daļu, kas ir jūsos un kas pieder Man. Es nāku pie jums, 

lai pieteiktu karu ─ bet ne cilvēcei, bet grēkam, ļaunumam. Šajā cīņā, kas jau šobrīd plosās jūsu iekšienē, 

jums ir jāsaglabā spēks. Izmantojiet savas dāvanas, lai tās pieaugtu un kļūtu neizsmeļamas, jo jūs darāt 

labu. Kad Es jums runāju par atjaunošanos, tas ir tāpēc, ka jūs esat zaudējuši žēlastību un šķīstību, ar ko 

Es jūs izrotāju un ko jums vajadzēja saglabāt cauri gadsimtiem. 

50 Es jums teicu, ka Es nāksim "mākonī" un ka nāks arī Mani eņģeļi. Vai šie pravietojumi nav 

piepildījušies? Vai mana garīgā pasaule nav runājusi un apstiprinājusi visus manus vārdus? Nāks lieli 

pārbaudījumi un izpostīs zemi. 

krata. Tad Es negribu, lai jūs meklētu Mani kā Tiesnesi, bet meklējiet Mani kā Tēvu un Skolotāju. Es jums 

parādīšu patieso dzīves, mīlestības un pazemības ceļu, lai jūs nevēlētos ne kroni, ne scepteri. Ja vēlies būt 

liels, esi pazemīgs. 

51 Es vēlos, lai jūs būtu vienoti. Jo pēc 1950. gada jūs vairs nedzirdēsiet sava Tēva vārdu caur balss 

nesējiem, un jūsu dvēsele ilgosies pēc iedrošinājuma turpināt šo ceļu, un daudzi no jums būs vāji kā 

Pēteris, un citi šaubīsies kā Toms. Bet kurš ņems piemēru no Jāņa? Patiesi Es jums saku: ja jūs mīlēsiet 

Mani kā tas izredzētais māceklis, jūs Mani ieraudzīsiet visā Manā godībā, un Es jums sacīšu: nāciet pie 

Manis, cietušas sirdis, Es esmu Tēvs un jūtu visu Savu bērnu sāpes. Lūdzieties, un jūs sajutīsiet kirēnieti 

ļoti tuvu, kurš palīdzēs jums nest savu krustu. Esiet uzticīgi un stipri pārbaudījumos, un jūsu ciešanas būs 

vieglākas. 

52 Es esmu sagatavojis šo tautu un tās iedzīvotājus Savas mācības izpausmei, lai cilvēki varētu pacelt 

savas dvēseles un ieraudzīt aizsaulē Otro Jeruzalemi, apsolīto garīgo zemi, kur viņi apvienosies ar 

patriarhiem laiku beigās. Mana griba ir, lai šajā tautā varētu sajaukties dažādas rases, lai tie, kas ir 

noguruši no kariem un strīdiem, atrastu mieru un meklētu vietu, kur pārdomāt manu mācību, un lai tiem, 

kas alkst garīguma, parādītos mans Gars, kas piepildītu viņus ar gaismu un mierinājumu, lai jau no zemes 

ielejas viņi varētu ieraudzīt sliekšņus uz augstāko dzīvi, kur dvēsele dzīvos un piedzīvos mana Vārda 

piepildījumu. 

53 Es piešķiršu šai tautai krāšņumu. Tā ne tikai pacelsies garīgi, bet arī iegūs materiālu spēku. Tās 

lauki būs auglīgi, tās iedzīvotājiem būs enerģija un morālais spēks, un Mans gars, ko Es trenēšu, liecinās 

par pacēlumu un Manu likumu zināšanām. 

54 Tad, kad pasaules cilvēks nāks un apdomās Manu darbu ar jums, viņš sajutīs vēlmi uzlabot savu 

dzīvi un meklēs dabiskos principus, kas palīdzēs viņam laboties. Viņš pārdomās Bauslību, vēlēsies Manu 

Vārdu, un viņa dvēsele atkal kontaktēsies ar Mani. Es slepeni un ar mīlestību runāšu ar viņu un novietošu 

viņu ceļa sākumā. Tad, kad viņš būs pabeidzis šo ceļa posmu, viņš sāks kāpt augšup, lai uzkāptu kalnā, kur 

es viņu gaidu. 

55 Ne visi šajā laikā dzirdēs Manu Vārdu tādā pašā formā, kādā Es runāju ar jums, Mani mācekļi. Bet 

zini, ka ikviens, kas Mani meklē, Mani atradīs. Mana iedvesma būs ikvienā, kas Mani mīl, un jūs to 

apliecināsiet. Ja esat uzsākuši misijas izpildi, sagatavojiet viņiem ceļu, rādot mīlestības un pazemības 

piemēru. 

56 Esiet Man tuvu, lai jūsu gara acis atveras un jūsu sirds jūt Manu mīlestību, lai viss, ko dzirdat un 

jūtat, paliek jūsu būtībā, lai rīt, kad atcerēsieties Manu Vārdu un interpretēsiet to, jūs varētu pamācīt 

savus līdzcilvēkus. 

57 Nepalaidiet garām šīs mācības, kas ir lappuses no Gudrības Grāmatas, kuru Es jums tagad dodu 

jūsu pestīšanai. 

58 Es pieņemu jūs un jūsos es pieņemu visus savus bērnus. Mana gudrība nolaižas pār visiem 

Maniem mācekļiem, kuri zina, kā sagatavot savu uztveri un sirdi. 

59 Es nāku jūsu sirdīs kā gaisma un spēks, kā miers un mīlestība, lai jūs nejustos vāji pret cilvēkiem. 

60 Jūs apbruņojaties ar pacietību, jo zināt, ka jums ir cēls uzdevums - izplatīt brālību un mieru 

pasaulē; jo zināt, ka jums ir jāraugās, lai piepildītos Debesu Tēva griba. Jums ir jābūt kā sargiem, kas sargā 

šo misiju, kura vēl nav izpildīta. 
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61 Mana balss nemitīgi aicina cilvēku uz likuma ceļu. Bet jūs, kas pirmie saņēmāt Manas atklāsmes 

šajā laikā, esat kļuvuši par pēdējiem, lai jūs būtu liecinieki tam, ka pie Manis nāk daudz ļaužu. Bet, tā kā 

jūs piederat pie tiem, kas Mani pirmie atzina, jums ir pienākums būt par piemēru Manai mācībai, būt kā 

spieķis saviem līdzcilvēkiem. 

62 Es redzu, ka, ņemot vērā jūsu uzdevuma lielumu, jums joprojām trūkst drosmes un ticības būt 

Trešās ēras apustuļiem. Jūsu dzīvē joprojām ir vājuma, izmisuma un cīņas brīži ar sevi. Pārvarēt visus 

šķēršļus. Jūsu sirds jau ir sajutusi mana Darba varenību. Jūs esat atklājuši, ka mans vārds ir iedrošinošs. 

Manā mācībā jūs esat mācījušies lūgt, lai atbrīvotos no kārdinājumiem. 

63 Skolotājs nevēlas, lai jūs turpinātu tērēt laiku. Redziet, kā cilvēce dažos aspektos ir progresējusi. 

Bet es vēlos, lai viņu attīstība būtu pilnīga, lai cilvēciskā un garīgā dzīve būtu harmonijā. 

64 Šī dzīve ir brīnišķīga iespēja jūsu dvēselei progresēt. Uzsākt, augt, attīstīties. Redziet, kā viss 

radītais attīstās un pārveidojas. Sākumā, savā nenobriedumā, jūs bijāt līdzīgi atomam, bet inteliģences 

dēļ, ar kuru Es jūs apveltīju, jūs beidzot paņēmāt savās rokās dabas dotās vielas, lai tās izmantotu. Jau 

tad, kad jūs sākāt apdzīvot zemi, likums, kas jūs gaidīja, bija spēkā. Kopš tā laika Tēvs jums ir atklājis 

garīgo dzīvi un sūtījis jūs ceļā uz mājām, kurās jums ir jāierodas, lai atpūstos un baudītu mieru pēc cīņas 

par savu šķīstīšanos. 

65 Vienmēr ieklausies savas sirdsapziņas balsī, lai tā tev pateiktu, vai tu esi izpildījis likumu vai nē. 

(Līdzība) 

66 Klausieties: Kāds vīrs atradās uz augsta kalna. Viņš pazina kalnus, mežus un ceļus, pa kuriem viņš 

virzījās tālāk un tālāk, meklējot pārtiku saviem ciltsbrāļiem. Kādu dienu vientulībā viņš sadzirdēja balsi, 

kas sacīja: "Es tevi vēroju, cilvēk, un redzu tavas grūtības. Tāpēc Es nāku pie jums, jo Es esmu dzīvība, kas 

pulsē visā, kas radīts. 

Bet klausieties: celieties, skatieties un ejiet pie tiem, kas jums pieder, un pastāstiet viņiem, ko esat 

dzirdējuši un ko esat jutuši, bet neesat varējuši redzēt. Tad, kad viņi būs pārliecināti par to, kam jūs jau 

ticat, kopā ar viņiem izveidojiet tautas kodolu. Uzstādi viņus ceļā uz to, lai piepildītos apsolījums par zemi, 

ko Es viņiem esmu sagatavojis." Kad šis vīrs dzirdēja šo balsi, viņš sajuta, ka viņa sirds pukst no spēka, un 

neuzdrošinājās pacelt seju, lai paskatītos uz to, kas ar viņu tā runāja. Viņš sajuta, kā viņa būtībā ienāk 

nezināms spēks, it kā debesu gaisma būtu pārpludinājusi viņa dvēseli ar dzīvīgumu. 

Kad balss apklusa, viņš sajuta, ka ķermeņa nogurums izzūd, bet tajā pašā laikā uz dvēseles gulēja 

atbildības nasta. 

Pēc tam viņš devās pie savējiem, lai liecinātu par notikušo, un, būdams taisns cilvēks, visi ticēja viņa 

vārdiem. Cilvēks sacīja: "Tā balss, ko es dzirdēju, man runāja par ceļu, bet es nezinu, kurš no visiem man 

zināmajiem tas ir. Iespējams, ir kāds, kas ved uz kādu lielu pilsētu, vai varbūt tas ved uz plašu vīna dārzu 

zemi." 

Kādu nakti, kad viņš gulēja savā gultā, viņš dzirdēja skaidru balsi savā garā ─ vairs ne sajūtās ─ un teica 

viņam: "Tavas acis nezina ceļu, jo tas ir zināms tikai garam. Tas ir mana likuma ceļš." Pēc tam viņš dzirdēja 

tās baušļus, kuros bija runa par to, ka Dievu ir jāmīl vairāk par visām radītajām lietām, ka Dievu nedrīkst 

pielūgt ar iztēles vai māņticības radītām būtnēm; viņš dzirdēja arī to, ka ir runa par savstarpēju mīlestību. 

Tas bija mīlestības un labestības ceļš. 

Kad vīrs pamodās, viņš saprata, ka tas viss bija dievišķa atklāsme, kas dota viņa garam. Viņš vēlreiz 

liecināja savai ģimenei par to, ko bija saņēmis sapņos, un ticības un paklausības pilns viņš apvienoja visu 

savu cilti, lai tās savienībā veidotu spēcīgas un lielas tautas sēklu. 

(līdzības beigas) 

67. Tā ir mana šīs dienas līdzība, kurā es jums runāju par Mozu, par to garu, ar kādu šī laika baznīcas 

vadītāji. 

Tas, kurš klusībā lūdza un sazinājās ar savu Tēvu; tas, kurš vadīja savu tautu garā ceļojumā cauri 

tuksnesim; tas, kurš ļaužu vājuma priekšā sadragāja bauslības plāksnes uz zemes. 
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68. Ir pagājuši trīs gadsimti, un šodien es jums jautāju: Kurš no jums zina ceļu? Kas ir tas, kurš patiesi 

gatavojas dzirdēt Mūžīgā balsi? Kur ir tie, kas varētu Man teikt, kā to būtu darījuši jūsu brāļi citos laikos: 

"Kungs, ja manas eksistences upuris ir nepieciešams Tava darba labā, tad dari ar mani saskaņā ar Savu 

gribu." 

69. Šodien es neatrodu nevienu, kas tā runātu ar savu Skolotāju. Kā jūs šajā laikā darīsiet zināmu 

pasaulei manu Vārdu? Ir nepieciešams, lai jūs apvienotos, lai mans mīlestības un šķīstības darbs tiktu 

atzīts. Ja jūs to pasniegsiet ar rituālu, simbolu vai ticības apliecību palīdzību, jums neizdosies satriekt savu 

līdzcilvēku dvēseles. Savukārt, ja jūs ar saviem darbiem rādīsiet mīlestības piemēru, tad mans likums tiks 

atzīts un ievērots. 

70. Studējiet Manu Vārdu, jo tajā jūs dzirdēsiet Tēva balsi, kas vienmēr rādīs jums ceļu caur jūsu 

sirdsapziņu un liks jums ieraudzīt pilnību, ko jūs pakāpeniski sasniedzat uz tās. 

71. Tāpat kā jūs pētāt cilvēka ķermeni un apbrīnojat to, ka tas ir tikai cilvēka ārējais veidols, tā arī 

jums vajadzētu iegrimt dvēseles apcerē un izpētē, jo tikai tā jūs varēsiet apjaust tās varenību. 

72. Cīnieties, un, pat ja jūsu cīņa ir sīva, jūs nedrīkstat nogurt, apliecinot manu patiesību. Dariet labu, 

pat ja tas nozīmē upurēt sevi. Jūsu uzdevums ir glābt savus līdzcilvēkus. 

73. Es dodu jums savu svētību un piedošanu. 

Mans miers lai ir ar jums! 



 

37 

Instrukcija 180 
(piešķirts Otrā pasaules kara laikā) 

1 Es jums dodu gaismu, lai jūs, mīļie mācekļi, izprastu manu vārdu un saprastu manu mācību. 

2 "Strādniekam" jāturpina apstrādāt un art lauku, kurā viņam ar ticību un vēlmi ievākt bagātīgu ražu 

jāsēj sēkla. Bet Skolotājs jums saka: Uzmanīgi izvēlieties piemērotu augsni, lai sēkla nesabojātos un jūs 

vienmēr novāktu augļus, kas atbilst mīlestībai, ar kādu esat apstrādājuši savu zemi. 

3 Jūs visi varat būt "strādnieki Manā laukā", bet vispirms ir nepieciešams sajust un saprast šo misiju. 

Šīs pamācības mērķis ir noņemt nezinātāju tumšo aizsegu un likt "klibajiem" staigāt, tādējādi parādot 

viņiem, ka Es esmu vienīgais Dievs, kam viņiem vajadzētu kalpot. Tāpēc es jums saku: Es jūs gatavoju 

parādīt sevi kā piemēru citiem, jo jūs esat atvēruši savas acis Gaismai un pazemīgi atzinuši, ka esat bijuši 

nezinoši. Es arī caur jums sēšu un pļausim savas žēlastības augļus. 

4 Jūsu līdzcilvēki jums jautās, kā jūs saņēmāt šo mācību, kā notika manas manifestācijas un kāpēc 

jūs ejat šo ceļu. Uz katru jautājumu jums jāatbild pilnīgi patiesi. Jo, ja jūs neturēsieties pie patiesības, jūs 

nebūsiet stipri un tiksiet uzvarēti. Tad sēkla nedīgst. 

5 Es negribu, lai tad jūs paliktu tukšām rokām, nedz arī vēlos, lai jūsu cīņas beigās, pēc tam, kad Es 

jūs esmu aizvedis no pasaules, lai sekotu Manam ceļam, un aicinājis jūs par Maniem mācekļiem, jūs 

paliktu bez ražas. Nebūtu godīgi, ja jūs gūtu vilšanos un rūgtumu tikai tāpēc, ka neesat iemācījušies 

aizstāvēt Manu Darbu, studējot un izzinot to, lai iegūtu pietiekami daudz spēka, miera un zināšanu, lai 

izturētu pārbaudījumus. 

6 Mana mācība ir viena mācība, kas izteikta daudzās formās, lai jūs to saprastu, un kurai jums nav 

ko piebilst. Bet, lai gan tas ir likums, es negribu jums to uzspiest, jo tad jūs nonāktu liekulībā, ārēji 

izliekoties, ka to ievērojat, bet jūsu sirds to pārkāpj. 

7 Es esmu ielicis jūsu būtībā sirdsapziņu, lai tā būtu klātesoša visos jūsu ceļos, jo sirdsapziņa spēj 

atšķirt labo no ļaunā un pareizo no nepareizā. Šīs gaismas vadīti, jūs nevarēsiet tikt maldināti un 

nevarēsiet tikt saukti par nezinātājiem. Kā gan spirituālists varētu maldināt savu tuvāko vai mēģināt 

maldināt pats sevi, ja viņam pašam savā būtībā ir sava Radītāja gaisma? 

8 Tajā laikā pie Jēzus pienāca bagāts jauneklis un sacīja: "Mācītāj, es ticu, ka esmu pelnījis Tavu 

apsolīto valstību, jo sekoju mācībai." Jēzus viņam jautāja: 

9 "Vai tu ievēro likumu?" Un jauneklis atbildēja: "Jā, Kungs, es gavīšu, labi izturos pret saviem 

līdzcilvēkiem, nevienam nedarīšu ļaunu. 

ļaunums un dot daļu no manas bagātības, lai atbalstītu templi." 

Tad Jēzus viņam sacīja: "Ja gribi Man sekot, atstāj visu, kas tev pieder, un seko Skolotājam." Bet 

pasaulē jaunietim piederēja tik daudz, ka viņš negribēja šķirties no savām bagātībām un gribēja nošķirties 

no Kunga. Viņš domāja, ka pilda manu likumu, un maldināja sevi. 

10 Cik bieži esmu jums teicis: praktizējiet aktīvu tuvākā mīlestību, parādiet šo tikumu, bet 

nelepojieties ar to, jo tad tā vairs nebūs žēlsirdība, un jūs maldinātu paši sevi! 

11 Mācekļi: Ja jūs nevēlaties kļūdīties vai pieļaut kļūdas, pārbaudiet savu rīcību sirdsapziņas gaismā. 

Un, ja ir kaut kas, kas to aptraipa, rūpīgi pārbaudiet sevi, un jūs atklāsiet traipu, lai varētu to izlabot. Jums 

ir spogulis, kurā jūs varat paskatīties uz sevi un redzēt, vai esat tīri vai ne. 

12 Spirituālistu vajadzētu atpazīt pēc viņa darbiem, kuriem, lai tie būtu tīri, ir jābūt sirdsapziņas 

diktētiem. Tas, kurš šādi rīkojas, jutīsies tiesīgs saukt sevi par manu mācekli. 
13 Kas varētu Mani maldināt? ─ Neviens. Es jūs vērtēju nevis pēc tā, ko jūs darāt, bet pēc nodoma, ar 

kādu jūs to darāt. Es esmu jūsu sirdsapziņā un ārpus tās. Kā jūs varat ticēt, ka Es nevaru zināt jūsu darbus 

un to motīvus? 

14 Gatavojieties cīņai, lai jūsu slikto darbu dēļ netiktu uzbrukts Manam Darbam. Jo daudzos 

gadījumos mana Darba atzīšana vai neatzīšana no cilvēces puses būs atkarīga no jums. 

15 Bet kas var iznīcināt manu darbu, jo tas ir patiesība, jo tas ir nevainojama tīrība? Taču jūs varētu 

palaist garām iespēju iegūt nopelnus un pacelt dvēseli. 
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16 Ja kāds nepazīst manu patiesību, tad tas ir tāpēc, ka viņš par to nav rūpējies un dzēris no šī avota, 

kas izlej savu kristāldzidro ūdeni visām lūpām, kuras slāpst pēc mīlestības. 

17 Patiesība, ko Es atklāju patriarhiem, praviešiem un taisnajiem, ir tā pati, ko Es atklāju jums šodien. 

Jo Mana Doktrīna, ko jūs šodien saņemat, ir visu laiku Likums, ar kuru Es jums esmu parādījis Ceļu, pa 

kuru pacelties, lai jūs varētu turpināt savu dzīves ceļu uz mērķi. Savā Mācībā Es nekad neesmu jums teicis 

neko tādu, kam nebūtu patiesa izskaidrojuma. Bet, ja jūs sniedzat atšķirīgus un sarežģītus skaidrojumus, 

ja jūs izmaināt Manu mācību vai sniedzat nepareizu skaidrojumu tiem, kam nepieciešams tās 

skaidrojums, tad jūs gūsiet sliktu ražu. 

18 Pievērsiet uzmanību tam, kā jūs runājat un kā jūs runājat. Saprotiet, ka esat atbildīgi par ļoti lielu 

dāvanu. 

19 Es esmu sēklas īpašnieks, bet jūs esat strādnieki. Ja kāds ir slinks un nepilda savu uzdevumu ─ ja 

kāds novirzās no ceļa, nevaino Mani, kas tevi visur aicina. Apzinieties, ka tam, kurš vēlas iegūt pestīšanu, 

ir jāpieliek zināmas pūles. 

20 Lūk, Es vēršos pie jūsu sirdīm, lai jūs, Mani sajūtot, sacītu: "Mācītāj, es sekos Tev." 

21 Uzmanīgi klausieties: visos laikos Tēvs ir darījis zināmu savu mīlestību cilvēcei ar vēstījumiem 

saviem vēstnešiem. Šī mīlestība, kuru jūs līdz šim brīdim mēģināt saprast un sajust, ir tā pati mīlestība, 

kas jūs vienmēr ir glāstījusi. 

22 Es vēlos, lai jūs piepildītos ar šo gaismu, jo bez mīlestības jūs Mani nesasniegsiet. Bez šī spēka jūs 

nevarat aptvert Manu godību. 

23 Mans Vārds aizskar jūsu sirds vissmalkākās stīgas, lai jūs pamodinātos mīlestībai un saprastu, ka, 

ja jūs dzīvojat tikai tādēļ, lai iegūtu pasaules bagātības, un jums nepaliek ne vietas, ne laika, lai sirds un 

dvēsele attīstītu savas spējas, tās neattīstīsies savā attīstības ceļā. 

24 Lai jūsu sirds nekļūst iedomīga, jo tā simbolizē mūžības uguni no Tā, no kura visas lietas ir cēlušās 

un kurā visas lietas atdzimst. 

25 Gars izmanto sirdi, lai mīlētu ar ķermeņa palīdzību. Ja jūs mīlat tikai saskaņā ar matērijas likumu, 

jūsu mīlestība būs īslaicīga, jo tā ir ierobežota. Bet, ja tu mīli garīgi, tad šī sajūta ir līdzīga Tēva sajūtai, kurš 

ir mūžīgs, pilnīgs un nemainīgs. 

26 Visa dzīvība un visas radītās lietas ir saistītas ar Garu, jo tam piemīt mūžīgā dzīvība. Neierobežojiet 

sevi, mīliet Mani un mīliet paši sevi, jo jums piemīt tā Dieva "būtības" dzirksts, kas nepazīst robežas 

mīlēšanā, kas ir pats Dievs. 

27 Saprotiet, ka viss, kas eksistē, ir radīts jums, tāpat kā viss atbilstoši savam liktenim ir nemitīgs 

veltījums un cieņas apliecinājums Radītājam. 

28 No visām būtnēm Es saņemu to augļus, bet viss saņem dzīvības spēku no Manis. 

29 Es jums izskaidroju visas šīs mācības, lai jūsu dvēsele vairs nebūtu jūsu maņu gūstekne, lai, kad jūs 

sākat izplatīt Manas mācības, jūs varētu darīt zināmu, ka dvēsele, tāpat kā visas radītās lietas, ir pakļauta 

evolūcijas likumam. 

30 "Attīstība" ─ vārds, kas būs dzirdams cilvēku lūpās, tiklīdz viņi nodarbosies ar dvēseli, jo tas 

nozīmē progresu, augšupeju, pārveidi un pilnību. 

31 Kad cilvēks beidzot atbrīvosies no aizspriedumiem, lai viņš vairs nevērstos uz formām un visu, kas 

viņu ieskauj, neuzskatītu par lielāku par sevi? Tad, kad viņš iegūst gara brīvību. 

32 Tagad jūs labi saprotat, ka tad, kad Es vienmēr esmu atklājies cilvēkiem gudrībā, tas ir bijis tādēļ, 

lai atbrīvotu ierobežotu prātu ieslodzītās dvēseles. 

33 Šajā laikā joprojām ir cilvēki ar ierobežotu prātu un bez iedvesmas. Lai gan, pateicoties attīstībai, 

cilvēkiem jau vajadzētu būt gaišam un atmodinātam prātam, daudzi joprojām domā un dzīvo kā 

pirmatnējos laikos. 

Citi ir guvuši lielus panākumus zinātnē, bet, to darot, savā iedomībā un savtīgumā ir nošķīruši paši 

sevi, uzskatot, ka ir sasnieguši zināšanu virsotni. Taču viņi ir apstājušies ceļā uz garīgo progresu. 
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34 Jums, kas esat Mani klausījušies šajā laikā un dzirdējuši vārdu "gars", kas pastāvīgi tiek atkārtots 

Manā mācībā, Es saku, ka lielums un gaisma, kas ietverta šajā vārdā, satricinās šo cilvēci, kad tā to 

sapratīs. 

35 Turpiniet kļūt šīs žēlastības cienīgi ar pareizi saprastu pazemību. "Pazemība nenozīmē ne 

nabadzību, ne materiālo nabadzību. 

36 Saglabājiet morālo spēku, jo jūs esat nostiprinājušies kā tērauds uz kalēja šīs dzīves ciešanās. 

37 Es redzu, ka jūs piekrītat savam liktenim. Ja jūsu pagātne ir bijusi sāpīga, vairs uz to neskatieties. 

Aizmirstiet to un mierīgi dzīvojiet tagadnē. Nebaidieties no nākotnes, jo "rītdiena" esmu Es. 

38 Visi mani pravietojumi piepildīsies, un šo jūsu mazo tautu cilvēce uzskatīs par "Apsolīto zemi". Es 

gādāšu par to, lai sirdis viņā sajustu mieru un dvēseles tiktu apgaismotas. Pie viņas nāks citu tautu augstie 

valdnieki, un viņa viņā iedvesmosies valdīt ar mīlestību. 

39 "Pazudušās Israēla ciltis" nāks sapulcēties šajā zemē, ko sagatavojusi mana žēlastība, un jutīs 

manu mieru. 

40 Jums jābūt gataviem, jo jūsu līdzcilvēki vērsīsies pie jums. Jūs nezināt, kā un kad, bet mans vārds 

piepildīsies. 

41 Tāpēc Es jūs mudinu apvienoties, lai jūsu līdzcilvēki sajustu, ka ir nonākuši Tā Kunga ļaužu plecos, 

kur viņi saņems to, ko saņem no Manis. 

Būs. 

42 Es jūs jau iepriekš informēju par visiem nākotnes notikumiem. Attiecībā uz šīm "ciltīm" Es jums 

saku, ka Manas gudrības vadītas, tās nāks saņemt mantojumu, ko jūs esat saņēmuši. Tie nenāks nejauši, 

bet ir nepieciešams, lai jūs būtu vienoti, lai jūs redzētu Manu vārdu piepildījumu. 

43 Otrajā laikmetā, kad Palestīnā valdīja imperators, tā bija sadalīta savā starpā. Israēla tauta bija 

pagānu vergi, un uz viņu pleciem gulēja tirānijas jūga nasta. 

44 Tieši tad Dieva Dēls nāca pie cilvēkiem. 

45 Cik daudz sāpju bija tajā tautā, un cik liels bija cilvēku egoisms! Bet Mans vārds tika sadzirdēts, un 

tas bija kā balzāms uz visām šīs atstumtās tautas brūcēm. Es remdēju viņu slāpes pēc mīlestības, un tādēļ 

tie, kas Man ticēja, sacīja: "Tikai Nācarietis prot mīlēt." Un tomēr es tiku nepareizi novērtēts. 

Kad ļaudis lika Man pienest upuri, viņi Man jautāja: "Jēzu, kur ir tie, kas sekoja Tev?" Tajā brīdī es 

paskatījos uz Jeruzalemi un teicu: "Vēl nav pienācis laiks sēklai dīgt. Bet pienāks laiks, un tad cilvēce 

iepazīs augļus." Un patiesi ─ pēc manas aiziešanas ─ mani mācekļi devās ceļā un darīja zināmu manu 

vārdu. 

46 Tagad es jums saku: 1950. gadā parādīsies tie, kas nepaklausīs Manam Vārdam, un viņi liks Man 

atkal ciest upura nāvi, kas ir nepaklausība un nesaskaņas jūsu starpā. Tad Es teikšu tāpat kā toreiz: "Es 

esmu ielicis Savu sēklu šajās sirdīs, un tā uzziedēs, un no tās augļiem ēdīs tautas, kas zinās Manu Vārdu, 

kas ierakstīts Rakstos."" 

47 Šis mantojums ir domāts jums. Atcerieties, ka vienmēr savā ceļā jums ir jāsēj labais. 

48 Tuvojas dienas, kad kristīgā pasaule pievērsīs savu sirdi piemiņai par drāmu, kas notika Golgātā 

pirms aptuveni diviem tūkstošiem gadu. Tad daži pārdomā, lai noskaidrotu, vai viņu dzīves rīcība ir 

saskaņā ar sirdsapziņu, vai arī viņi ir bijuši vāji kārdinājumu priekšā. 

49 Bet šī tauta, kas Mani klausās pašlaik, uzskata, ka viņiem nav vajadzības apcerēt Krustā sistā tēlu, 

jo viņi saprot, ka Golgātā izlietās asinis joprojām ir iedarbīgas cilvēku sirdīs. Jo tas tika "laistīts", lai 

parādītu viņam, kā pildīt misiju. 

Spirituālistiem nav nepieciešams izdzīvot šo drāmu; viņi ir iemācījušies garīgi pacelties, līdz sajūt un 

ierauga garā pastāvošo godību. Kam patīk 

Tomass šaubījās, Es esmu ļāvis viņam iebāzt pirkstus Jēzus brūcē un ieraudzīt Manas Asinis, kas joprojām 

ir svaigas un kā neizsīkstošs avots turpina izliet mīlestību un spēku katrā dvēselē. 

50 Es jums esmu teicis, ka esmu jums tik tuvu, ka zinu pat visslēptākās jūsu domas, ka Es esmu visur, 

kur jūs atrodaties, jo Es esmu visur klātesošs. Es esmu gaisma, kas apgaismo jūsu prātu ar iedvesmu vai 

gaišām idejām. 
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51 Es esmu jūsos, jo Es esmu Gars, kas jūs atdzīvina, sirdsapziņa, kas jūs tiesā. Es esmu tavās maņās 

un tavā ķermenī, jo Es esmu visā radībā. 

52 Jūtiet Mani arvien vairāk sevī un visā, kas jūs ieskauj, lai tad, kad pienāks brīdis atstāt šo pasauli, 

jūs varētu pilnībā ienākt Garīgajā Dzīvē un jūsu dvēselē nebūtu nekādu traucējumu no iespaidiem, ko 

jutekliskā pasaule var atstāt aiz sevis; un jūs varētu vēl soli pietuvoties Man, kas esmu bezgalīgas šķīstības 

avots, no kura jūs dzersiet mūžīgi. 

53 Jūs nezināt, cik daudz laika jums ir atlicis, lai spertu šo soli. Tāpēc raugieties, jo kārdinājums 

centīsies jūs satriekt. Es jūs gatavoju un apsolu, ka mana žēlastība būs gatava jūs glābt no vētras. Es jums 

piedāvāšu Savu palīdzību, kad jums draud kritiens, jo Man nav neviena, kas būtu vairāk vērts, nedz cita, 

kas būtu mazāk vērts. Es esmu Tēvs, un, kad vien jūs nāksiet pie Manis nožēlojuši grēkus, Es jūs pieņemšu 

un došu jums atlīdzību pēc jūsu nopelniem. 

54 Pārdomājiet un pārbaudiet savu dzīvi. Ļaujiet sava gara gaismai jūs apgaismot. Es liku jums 

ieraudzīt savu garīgo progresu. 

55 Pareizi interpretējiet manu vārdu, zinot, ka ne tā forma ir tā, kas ir jāsaprot, bet gan tajā ietvertā 

jēga un mērķis, uz kuru tas jūs ved. Mani balss nesēji var kļūdīties, bet tas, kas nāk no Dieva, ir tīrs un 

nevar tikt aptraipīts. 

56 Es jums esmu devis sēklu, no kuras jūs gūsiet bagātīgu ražu. Ņemiet Mani par piemēru un izplatiet 

mīlestību un žēlsirdību starp saviem līdzcilvēkiem dzīves ceļā. Tad cilvēce atzīs jūsu ticību un spēku, ko 

esat ieguvuši. 

57 Mēģiniet izprast Mana Darba nozīmi, kā to saprata un interpretēja tie, kas Man sekoja līdz galam. 

58 Kad esat sagatavojuši savu sirdi kā svētnīcu, kurā gaidāt sava Tēva apmeklējumu, lai Viņš tajā 

sajustu jūsu mīlestības siltumu, tad jūs patiesi varat teikt, ka "lācis" ir bijis ar jums. Mani ieskauj vīrieši, 

sievietes un bērni, un visi ir kā ligzdiņi uz dzīvības koka. 

59 Tu esi nemitīgi klejojis, meklējot zemē dažu koku saknes, lai spriestu par to augļiem, un bieži vien 

šajās saknēs esi atklājis grauzošo tārpu. Tad jūs esat Mani meklējuši kalnos un ielejās ─ cerībā dzirdēt 

tēvišķu vai vismaz draudzīgu balsi, kas jūs atbrīvotu no neziņas un vestu pa patiesības ceļu. Tagad, kad 

dzirdat Manu Vārdu, jūs pateicaties Man par to, ka esmu jums devis iespēju dzirdēt Manu mācību, kas 

sagatavo jūs vēl pilnīgākai garīgai saziņai, nekā tā, kas jums ir pašlaik. 

Šodien man ir jāierobežo sava gaisma, lai jūs mani saprastu. Bet pienāks brīdis, kad tava dvēsele un 

tavs prāts spēs tieši nest Manu gudrību. Šodien daudziem pietiek ar mazliet gaismas un miera viņu sirdīs ─ 

ar glāstu bērniem, ar bērnu mīlošu skatienu nogurušajiem vecajiem ļaudīm, jo caur to viņi jūt gaismas 

staru savā nogurušajā un bēdīgajā sirdī. Bet pēc tam visi dosies ceļā pēc gaismas, kas izgaismotu viņu 

dzīves ceļu. 

60 Ja jūs šobrīd daudziem no maniem bērniem pajautātu, vai viņiem ir vēlēšanās dzirdēt manu 

mācību, viņi atbildētu, ka nav tās cienīgi. Bet Es jums saku, ka neviens no Maniem bērniem nav necienīgs 

Mani dzirdēt. Visiem ir vajadzīgs Mans Vārds: taisnajiem, lai atsvaidzinātos, uzklausot savu Dievu; 

nezinātājiem, lai mācītos un panāktu savas dvēseles attīstību caur Skolotāja mācībām; grēciniekiem, lai, 

klausoties Tēvu, atjaunotos caur grēku nožēlu. 

61 Balss nāk pie manis un saka: "Nāc un redzi, cik vājš esmu uz zemes, cik aptraipīta ir mana dvēsele. 

Es zinu, ka Tu mani mīli un vari man piedot, ka Tu esi ceļvedis manā tumsā un palīgs manā vientulībā. 

Nāciet man palīgā, jo šīs stundas pārbaudījumos es izjūtu nāves mokas." 

62 Kas ar Mani runā šādā veidā? Kurš ļauj, lai viņa aicinājumi, vēloties žēlastību, šādi nonāk līdz Man? 

Vai tā ir sirds? Nē, cilvēki, cilvēce ir tā, kas nav aizmirsusi, ka Es esmu Mīlestība. Tā atzīst savu 

apkaunojošo raksturu un lūdz izpirkumu. 

63 Es raudāju par jūsu aiziešanu no brīža, kad jūs atstājāt garīgās mājas, lai dotos uz zemi. Kopš tā 

laika manas asaras un manas asinis ir piedevušas jūsu grēkus, un mana laipnā un mierīgā balss jums 

pastāvīgi dod padomus jūsu dzīves ceļā. Mana ēna ir sekojusi tev visos tavos ceļos. Patiesībā es, nevis jūs, 

esmu tas, kurš ir pazaudējis jūs. Jo, kad tu aizgāji, tu juties spēcīgs un ticēji, ka mana palīdzība tev vairs 
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nav vajadzīga. Tavs ceļš bija brīvas gribas ceļš, tavas maņas paplašinājās, lai ieelpotu un pieskartos visam, 

kas tevi ieskauj, un tev nācās krist ļoti zemu, lai atkal pievērstu acis Man. 

Pat tad tu atceries, ka tev ir Tēvs, pie kura galda tu sēdi. Tad tu sauci uz savu Kungu, bet Es tevi jau 

biju aicinājis iepriekš un tavu saucienu nebiju sadzirdējis. 

Klātbūtne pie mana galda. Es tevi meklēju kā tēvs, kas redz, ka viņa bērns aiziet prom kā mazs, ar 

nevainību sirdī un bez zināšanām par ceļu. 

64 Ja jūs sapratīsiet Manu Vārdu, jūs sapratīsiet, ka Tēva nodoms, sūtot jūs pasaulē, lai jūs staigātu 

pa tās ceļiem, kas pilni briesmu un kārdinājumu, nebija tāds, lai jūs pa tiem apmaldītos. Jo tās bija 

iepriekš iecerētas, lai jūs saņemtu nepieciešamās mācības dvēseles attīstībai, lai sniegtu jums pieredzi, 

kuras jums trūka, un, visbeidzot, lai jūs atgrieztos pie Manis gaismas pilni. 

Kad tavs gars nāca no Manis, tas bija kā dzirksts, kas vējiem bija jāpārvērš liesmā, lai tad, kad tu 

atgriezīsies pie Manis, tava gaisma kļūtu vienota ar Dievišķības gaismu. 

65 Es runāju ar jums no jaunā kalna virsotnes. Tur es jūs gaidu, un patiesi es jums saku: Jūsu 

ierašanās dienā šajā valstībā būs svētki. Jūs tur nonāksiet pa sāpju ceļu un tādējādi attīrīsiet savus 

pārkāpumus ─ ceļu, ko Es neesmu iepriekš iezīmējis, bet gan radījis cilvēks. Tu arī ļāvi Man iet pa šo ceļu. 

Bet kopš tā laika upurēšanas un sāpju ceļš ir cildināts caur Manām asinīm. 

66 Dzirdiet manas balss skanējumu bezgalībā, kā jūs dzirdat zvana skaņu. 

67 Atcerieties, ka ir tiesas laiks, jo patiesi Es jums saku: par katru pārkāpumu tiks izpirkts. Zeme pati 

prasīs atskaiti par to, kā cilvēks ir ļaunprātīgi izmantojis zemi un tās dabas valstības. Viss, kas ir iznīcināts, 

aicinās jūs atskaitīties un tādējādi liks cilvēkiem saprast, ka Radītājs tos ir radījis ar mīlestības nodomu un 

ka pati Griba, kas varēja tos iznīcināt, rūpējas par viņiem, aizsargā un svētī viņus. 

68 Vai dvēsele var mierīgi aiziet no šīs planētas, kad tas, kas to apgānīja un iznīcināja, sauc to pie 

atbildības? Tie ir tie, kuriem ir nācies radīt pasauli, kurā nožēla, materiālisms un nepaklausības Manam 

likumam dzīves sekas ir kā tumši miglas mākoņi, kuros viņi maldās sāpēs, līdz viņos kļūst gaišs, lai viņi 

varētu sākt atjaunot visu, ko viņi ir iznīcinājuši. 

69 Lai viņiem palīdzētu, es viņiem saku: Lūk, šeit atkal ir Skolotājs savu mācekļu vidū. 

70 Šodien es nāku, lai iedegtu ticību tajos, kas ir izmisuši uz īsu brīdi. 

71 Ja Es esmu nācis pie jums, Es nāksim arī pie visiem, kas celsies pie Manis. Mana mīlestība, Mana 

gaisma ir visiem. 

72 Kad Kunga parādīšanās notiek Viņa mācekļu vidū, jūs jūtat bezgalīgu prieku savā dvēselē, un, pat 

ja mana parādīšanās ir īsa, jūs izrādāties apmierināti. 

73 Es gribu, lai jūs sajustu to mieru un prieku, ko izjūtat, dzirdot Mani, arī tad, kad meklējat Mani 

lūgšanā, lai vienmēr, kad jūs sasniegsiet šo iekšējo pacēlumu, jūsu domas būtu kā auglīga rasa, kas 

nolaižas uz neauglīgiem laukiem. 

74 Kamēr pasaulē valda nemiers, haosa ēna gulstas uz tautām un karš satricina cilvēci, es dzirdu tos, 

kas saka: "Ja Dievam nav nekā neiespējama, kāpēc Viņš neaptur karu un neveido jaunu, miera pilnu 

pasauli?" Bet es jums saku, ka tāpat kā cilvēkā ir karš, viņā ir arī miers. Katram cilvēkam piemīt stingra un 

gudra sirdsapziņa, un, pateicoties tai, viņš spēj izvēlēties sev noderīgu ceļu. 

75 Pasaulē jau ir sākusies jauna cīņa. Veselas tautas cīnās ar mērķi sakaut savus ienaidniekus. Citi 

tiecas pēc pārākuma, lai pakļautu tautas un turētu vergus, vēl citi - lai viņu rase varētu pierādīt, ka tā ir 

visaugstākā no visām; taču savā aklumā viņi nesaprot, ka viņus visus gaida bezdibenis. 

76 Ļaujiet savām domām šajā tumsas un apjukuma atmosfērā iekļūt kā gaismas staram. Ar tām jūs 

palīdzēsiet saviem līdzcilvēkiem skaidri domāt pārbaudījumu brīžos. Šādā veidā jūs izpildīsiet misiju, ko Es 

jums esmu pavēlējis. 

77 Esiet stipri, lai kontrolētu savas kaislības, un tad nepievienojieties ne vienai, ne otrai pusei. Jūsu 

sirdij ir jābūt aizdegtai ar līdzjūtību un brālību pret visiem un iekšēji jāpiedalās ciešanās un grūtībās, kas 

piemeklē šo cilvēci. Šādā veidā jūsu sirds pukstēs vienā ritmā ar manu. 

Par visu labo, ko jūs darāt, tiks atalgots. Vai arī jūs nedomājat, ka miera atnākšana starp cilvēkiem 

būtu atlīdzība par jūsu lūgšanām? 
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78 Redzi, tas nav upuris, ko es no jums lūdzu. Es jūs nesūtīju sludināt starp tiem nevaldāmajiem ļaužu 

pūļiem, Es jūs neatdodu pagānu rokās. Tagad jums pietiek attīrīt savus prātus, lai ar tiem apgaismotu 

savu līdzcilvēku ceļu. 

79 Cīnieties, lūdzieties, vērojiet, lai kārdinājums, kas spēj jums parādīties vispievilcīgākajos veidos, 

nenovērstu jūs no jūsu labajiem nodomiem un netraucētu jums pildīt savu pienākumu. Iemācieties ar to 

cīnīties un uzvarēt to. Nemiegojiet, jo viņa cīnīsies līdz pēdējam. 

80 Jūsu cīņa ir lielāka, nekā jūs varat iedomāties, jo šis pretinieks ir neredzams. Jo bieži vien jūs 

meklējat Viņu daudzās vietās, bet nesat Viņu apslēptu sevī, savās jūtās un kaislībās. Šai cīņai nav labāka 

ieroča kā lūgšana. 

81 Tēvs jums ir devis savu padomu. Lai gan katra mācība ir atšķirīga, tās būtība, jēga un mērķis ir 

viens un tas pats: dāvāt jums manu mīlestību un parādīt jums ceļu uz pilnību, kas dos jums pestīšanu. 

82 Atceres dienās pat visstingrākā sirds jūt manu klātbūtni. Bezgalībā nemitīgi skan dievišķā zvana 

skaņa, kas vēsta par šī jaunā laika parādīšanos. Bet cik kurla ir šīs cilvēces sirds! 

83 Kad cilvēki pamodīsies un vēlēsies Manu Vārdu, būs jau par vēlu, jo Manis tur vairs nebūs. Tikai 

tad viņi varēs saņemt liecību par Manu parādīšanos. Daudzi sūdzēsies paši par sevi, jo viņi neapmeklēja 

Mani tajās vietās, kur Es Sevi atklāju, un nedzirdēja Manu balsi. 

84 Šobrīd cilvēci ir piemeklējuši lieli pārbaudījumi. Visās pasaules malās ir sēras. Iemesls tam ir tāds, 

ka dvēseles ir nākušas uz zemes, lai gūtu augļus no tā, ko tās sējušas citos laikos, jo neviens neizvairās no 

Mana taisnīguma. Es vairs nebūtu pilnīgs, ja es jums to nedarītu skaidru, ja es jums neļautu pļaut jūsu 

darbu augļus. Bet es arī aprīkoju cilvēkus ar šīs vēsts gaismu. 

Katrai ausij atskanēs vēsts par Manu atgriešanos, par mācībām, ko Es atstāju cilvēcei. Mani mācekļi 

dosies nest dziedinošu balzāmu slimajiem, viņi būs krusta nesēji tiem, kurus nomāc viņu krusta nasta. Es 

bieži atkārtoju jums šos norādījumus, lai jūs tos neaizmirstu pēc Manas aiziešanas. 

85 Vērojiet un lūdzieties, lai jūs būtu stipri. Bet lūdzieties ar garu, lai jūs varētu sasniegt un baudīt 

pilnīgu vienotību ar Kungu. Kad jūs redzēsiet, ka tas, ko esat saņēmuši caur iedvesmu lūgšanas brīžos, ir 

kļuvis par realitāti, tas būs pierādījums tam, ka esat piedzīvojuši garīgas sadraudzības brīdi ar Skolotāju. 

86 Lai jūsu veids, kā jūs meklējat Mani un lūdzaties, kļūtu pilnīgāks. Atcerieties: kad Mans Vārds vairs 

nebūs dzirdams jūsu sapulču telpās, baznīcu vīri dosies jūs atgūt, viņi centīsies jūs atgūt, viņi centīsies jūs 

iegūt atpakaļ. Vai tad jūs spēsiet aizvērt acis šai gaismai un atlikt malā uzdevumu, ko esat saņēmuši, lai tā 

vietā apmierinātos ar rituāla izpildi? 

87 Nebaidieties, kad es dažkārt runāju par to, ka jūs tiekat apmeloti un vajāti. Es jums tikai saku, ka, 

ja jūs pildīsiet Manu Dievišķo Likumu un ievērosiet zemes likumus, jums nav no kā baidīties. 

88 Jau tagad pierādiet, ka neesat veltīgi dzirdējuši Jēzus runas šajā laikā, ka ─ kad Es jūs saucu par 

mācekļiem ─ jūs protat godam nest šo titulu. Redzot jūsu rīcības patiesumu un tīrību, arī visstūrgalvīgākie 

piekāpsies. Tad, kad pasaulē iestāsies reliģisko doktrīnu un ideju konflikta laiks, kad cilvēki visstingrāk 

iestāsies pret Manas garīgās mācības sludināšanu, brīnumi, kurus Es jums piešķiršu, būs vislielākie, un šie 

pierādījumi liks pasaulei trīcēt. 

Mans miers lai ir ar jums! 



 

43 

Instrukcija 181 
1 Jūs, klausītāju pūļi, nāciet pie gaismas, uz dažiem mirkļiem aizveriet ķermeņa acis un ar garu 

ieraudziet Manas Klātbūtnes spožumu, kas nāk pie jums. Tā ir dievišķā mīlestības un gudrības gaisma, ko 

es vēlos jums dāvāt kā apģērbu. Tā ir gaisma, kas kliedē neziņas, fanātisma un ļaunprātības tumsu. 

2 Es jums dodu savu pamācību šajā dienā, ko esat veltījuši fiziskai atpūtai un dvēseles aprūpei. Tā ir 

septītā diena, kad jūs atpūšaties no nedēļas darba, kad novācat sava darba augļus un uzkrājat spēkus, lai 

turpinātu savu ceļu. 

3 Uztveriet šo dienu kā savas evolūcijas septītā posma simbolu - posma, kurā atvērsies pēdējais 

zīmogs un kurā jūs atpūtīsieties pēc garā dzīves ceļa. 

4 Daudzi domā, ka mana gaisma nolaižas tikai tur, kur tiek parādīts mans vārds, bet patiesība ir 

tāda, ka mana garīgā klātbūtne ir ar visiem. Tāpēc Es esmu nosaucis gaismu, ko Es jums sūtu, par 

Universālo Staru. Jo tajā pašā mirklī, kad tā spīd caur balss nesējiem, visas radības to izjūt dažādos veidos. 

Jā, cilvēki, tā kā Es esmu visvarens un visur klātesošs, Es izpaužos dažādos veidos, kas visi ir garīgi. ─ Kad 

jūs redzējāt Mani kā cilvēku Otrajā Laikā, tas bija tāpēc, ka Es centos sasniegt jūsu sirdis. Bet tagad jūs 

"redzat" Mani nākam garīgi, jo Es vēlos apgaismot tieši jūsu dvēseli. 

5 "Glābējs" jūs esat Mani saukuši, un "Glābējs" jūs Mani sauksiet arī turpmāk, jo Es jūs vedu prom 

no ļaunajiem ceļiem. 

6 Nevajag nolādēt pārbaudījumus, kas piemeklē jūs un visu cilvēci. Nesakiet, ka tie ir Dieva sods, 

dusmas vai atriebība, jo tad jūs zaimojat. Es jums saku, ka tieši šīs ciešanas ir tās, kas cilvēci arvien vairāk 

tuvina pestīšanas ostai. 

7 Sauciet tās par taisnīgumu, izpirkšanu vai mācībām, un tas būs taisnīgi un pareizi. Dusmas un 

atriebība ir cilvēciskas kaislības, kas piemīt būtnēm, kuras vēl ir tālu no prāta miera, harmonijas un 

pilnības. Tas nav tikai tāpēc, lai tu manai mīlestībai uz tevi, kas nosaka visus manus darbus, piešķirtu 

vulgāru vārdu "sods" vai necienīgu vārdu "atriebība". 

8 Padomājiet, ka jūs esat brīvprātīgi devušies pa ērkšķainiem ceļiem vai tumšiem bezdibeņiem un 

ka jūs neesat ieklausījušies ne Manā mīlošajā aicinājumā, ne savas sirdsapziņas balsī, tādēļ jums palīgā 

nācās nākt sāpēm, lai jūs pamodinātu, apturētu, atvestu pie prāta un liktu jums atgriezties uz patiesā 

ceļa. 

9 Ir bijis nepieciešams atzīt, ka tumsā ir sāpes un ka gaismā mājo miers, lai jūs varētu brīvprātīgi 

izvēlēties garīgo stāvokli, uz kuru tiecaties. 

10 Kad Es redzu, ka jūs ļaujat sevi uzvarēt sāpēm un tā vietā, lai mācītos no tām, ko katrs 

pārbaudījums ietver sevī, jūs apmierināti raudājat, nolādat vai vienkārši gaidāt nāvi kā savu ciešanu galu, 

tad Es tuvojos jums, lai ar mīlestību uzrunātu jūsu sirdi, sniegtu tai mierinājumu un cerību un stiprinātu 

to, lai tā uzvarētu pati sevi, savu vājumu un ticības trūkumu un triumfētu pār pārbaudījumiem; jo šajā 

triumfā ir miers, gaisma un garīgā laime, kas ir patiesā laime. 

11 Tāpēc Es esmu nācis, tauta, lai noņemtu bezgalīgo nakti, kas jūs pārklāja, un dāvātu jums jaunu, 

krāšņu dienu. Mans Vārds paveiks brīnumu, izkausējot jūsu sirds ledu, lai tā sāktu sajust garīgo un pukstēt 

par visu labo. Mans Vārds atvērs cietuma restes, kurā jūsu dvēsele bija ieslodzīta. Bet no jums ir atkarīgs, 

vai paveiksiet otru brīnumu - ar savu darbu nopelniem panāksiet mieru un pacelšanos. 

12 Cik tāli tad būs ceļi, kur jūs savainojāt savas kājas, atstājot asiņu un asaru pēdas, un kur jūs līdz 

malām izdzērāt ciešanu kausu! 

13 Mana dievišķā vēlēšanās ir glābt jūs un vest jūs uz gaismas, skaistuma un mīlestības pasauli, kur 

jūs priecīgi vibrēsiet dvēseles pacēluma, jūtu cildenuma un pilnības ideāla dēļ. Bet vai jūs šajā dievišķajā 

vēlmē neatpazīstat manu tēvišķo mīlestību? Bez šaubām, tam, kurš to nesaprot, ir jābūt aklam. 

14 Daži apgalvo, ka satver Mani ar savu intelektu, domādami, ka tā var Mani saprast. Citi, kas ir vēl 

nenobriedušāki un materiālistiski noskaņoti, vēlas redzēt Mani cilvēka veidolā, lai ticētu Man, 

nedomādami, ka viņu būtībā ir kāda augstāka sajūta, ar kuras palīdzību viņi var saprast Mani, sajust Manu 

klātbūtni un ieraudzīt Mani. Taču šī jēga var izpausties tikai caur ticību un garīgumu. 
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15 Cik daudz prieka manam garam sagādā tie mācekļi, kuri patiesi tiecas pēc paaugstinājuma, jo viņi, 

lai arī pasaules acīs ir nenozīmīgi un muļķīgi, prot sajust manu klātbūtni savā sirdī, interpretēt vai saprast 

manas iedvesmas un piekrist tam, ko mana Griba viņiem dod. 

16 Esi kā viņi, lai jūs visi varētu Mani sajust un baudīt Manas priekšrocības, jo Es esmu visiem. Redzi, 

Es esmu bruģējis ceļu ar Savu Mācību, un Es pievēršu Savu skatienu jums, jūs, mazs skaits siržu, kas esat 

starp jaunajiem, kuri šajā laikā aicināti sekot Manam ceļam. 

17 Šis Gaismas Vārds, ko Es jums dodu, ir garīgā maize, ar kuru Es jūs baroju Trešajā Laikā. Visi mani 

bērni savā ticības pārliecībā ilgojas pēc tā. 

Ēdiens ─ daži tā ārējā formā, citi - pēc nozīmes. Es visus pieņemu ar mīlestību un visiem dāvāju savu 

žēlastību. 

18 Es sacīju saviem apustuļiem Kunga Vakarēdiena laikā: "Ņemiet maizi, tā ir mana miesa. Ņemiet 

vīnu, kas ir manas asinis, un pēc manas aiziešanas atcerieties šo pamācību." 

19 Tagad es jums saku: Pieņemiet manu vārdu, kas ir mūžīgā dzīvība, un saglabājiet tā nozīmi. 

Atcerieties to pēc 1950. gada, kad tā vairs nebūs dzirdama, un barojiet sevi ar to. Tāpat kā mani mācekļi 

zināja sakārtot savu dzīvi caur manu mācību un pazemīgi to izplatīja, tā arī jums vajadzētu būt, lai jūs 

varētu nest šo dvēseles maizi visiem izsalkušajiem. Jo ir rakstīts, ka mans vārds nepazudīs un būs 

dzirdams visā cilvēcē. 

20 Es jums esmu sacījis: klausieties manu vārdu, un jūs atradīsiet tā būtībā Dieva žēlastības maizi. Es 

jums esmu teicis: Tiecieties pēc Tēva mīlestības, jo tas, kas nepieciešams jūsu dzīvei uz zemes, jums tiks 

dots virsū. 

21 Par šo sēklu jums būs jāatbild Man, jo Es jums to vienmēr esmu uzticējis. Kurš var par sevi teikt, 

ka viņš ir izpildījis savu uzdevumu un ka viņš ir brīvs no visiem trūkumiem? 

22 Praktizēt labdarību ir jūsu likteņa augstākais uzdevums. Izplatiet to darbos, vārdos un pat domās, 

jo ar mīlestību sūtīta doma sniedz mierinājumu jūsu līdzcilvēkiem. 

23 Es vēlos, lai jūs iemācītos piedot. Es aicinu jūs uzņemties Manu mīlestības krustu un sekot Man. Es 

uzklausu un pieņemu to, kurš iekšēji Man saka: "Kungs, es sekos Taviem soļiem." 

24 Bet tajā pašā laikā es jums jautāju: Kas būs tas, kurš Mani nodos šajā Trešajā Laikā? Meklējiet sevi, 

un jūs atbildēsiet Man, kad pienāks laiks. 

25 Kas neievēro Manu Bauslību, kas Mani noliedz, kas jebkādā veidā zaimo vai apgāna Manu darbu, 

tas būs tas, kas Mani atstās pūļa varā, kas ar saviem darbiem kliedz: "Krustā sist viņu!" Jo viņa rīcības 

veids liks cilvēkiem jautāt: "Vai tie ir Skolotāja mācekļi? 

Vai tie ir tie, kas dzirdējuši Viņa vārdu?" 

26 Mīliet cilvēkus, nepadariet zināmus savus labos darbus, ar to pietiks, lai kļūtu par Trešās ēras 

apustuļiem. 

27 Šodien es esmu pasaules priekšā, klātesošs cilvēkiem, un es viņiem saku: Par ko jūs Mani 

apsūdzat? Es esmu runājis patiesību, Es esmu devis labus padomus, Es esmu izpildījis Savu solījumu 

atgriezties. Es nenoliedzu to, ko jums teicu Otrajā daļā, jo esmu patiesīguma paraugs. Es turpinu nest 

smago krustu, un tas ir cilvēks, kas sāpina manu ķermeni. 

28 Atcerieties, ka tajā laikā Dieva Dēls tuvojās cilvēkiem, bet viņi Viņu nesaprata. Bet šodien jūs 

beidzot varat Mani saprast. 

29 Es joprojām esmu krustā sists, jo esmu sagriezts gabalos, kā katrs no jums. Pastāsti man: vai es 

nevaru sajust tavas sāpes? Kāpēc tad jūs Mani nejūtat? 

30 Es atkal būšu upurēts. Kurš mani šajā laikā sists krustā? Kurš no tiem man teiks: "Ej, turpini, 

dodies uz priekšu! 
31 Mans skatiens ir caururbjošs un tajā pašā laikā mīlošs. Kad no tās izplūst asara, tā nekrīt uz zemes, 

bet iekļūst jūsu dvēselēs. Es vienmēr būšu ar jums. Pasaulei joprojām esmu vajadzīgs Es. 

32 Pienāks laiks, kad jūsu vidū būs jūtama brālība, kad jūs ieiesiet manu domu svētnīcā. 

33 No kurienes es nāku un uz kurieni es eju, jūs pašlaik nevarat doties. Bet pienāks diena, kad jūs 

ieiesiet Manā klātbūtnē un atpazīsiet Mani caur šo Vārdu. Tad jūs redzēsiet nāves Uzvarētāju, kas ar Savu 
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upuri dāvāja jums mūžīgo dzīvību. Jo es esmu augšāmcelšanās un dzīvība, es esmu mierinājums, kas 

meklē katru nomocīto dvēseli, lai dāvātu tai mieru. 

34 Šī gaisma, ko Es jums šobrīd izstaroju, ir miers un morāle nākamajās paaudzēs. 

35 Patiesi, es jums vēlreiz saku: Es ciešu visos, kas cieš. Cilvēku izsalkums un slāpes pēc mīlestības ir 

arī Mana Gara izsalkums un slāpes. Tajās es ciešu un tajās es esmu caururbts. Bet Mana Mīlestība jums 

saka: mācekļi, esiet nelokāmi, jo pie jums nāks liekuļi, farizeji un pagāni un jautās, vai jūs Mani esat 

atzinuši un vai jūs Mani mīlat. No šiem jautājumiem jūs nobīsiesieties, un, ja būsiet vāji, jūs teiksiet kā tas 

apustulis: "Es nekad neesmu pazinis to Galilejieti." 

36 Neaizmirstiet, ka jūsu atalgojums nav šajā pasaulē. Ja jums manis dēļ būtu jācieš, nekrītiet 

izmisumā. Piedodiet un mīliet, esiet mani mācekļi. 

37 Nelieciet ārēji krusta zīmi, jo Es pats jūsos esmu uz krusta. 

38 Es darīšu sevi jūtamu visu to sirdsapziņā, kuri svin Manas Dievišķās ciešanas ar pagāniskām un 

pasaulīgām svinībām, un Es liku viņiem izjust nožēlu un viņu sirdīm sāpēt un raudāt. Es pieņemšu viņu 

nožēlu, jo nekad nebūs par vēlu atvērt viņiem acis patiesībai. 

39 Attīrieties no grēka un mīliet cits citu, lai jūs varētu noņemt Jēzus miesu no krusta un jūsu sirds 

būtu Viņa apbedīšanas audekls. 

40 Ziniet Mana apsolījuma piepildījumu: "templis" tika nopostīts, un Es to atjaunoju trīs dienās. 

Tagad ir uzcelta garīgā svētnīca, kurā mājo Kungs. 

41 Es sastapu kādu dievbijīgu sievieti, un, ieraudzījis viņu raudam, es jautāju: "Kāpēc tu raud?" Un 

viņa atbildēja, kā toreiz: "Es raudu, jo Skolotājs ir pazudis. Esmu gājis meklēt Viņa ķermeni, bet Viņa tur 

nav." Tad es viņai sacīju: "Pacel acis un zini, ka Skolotājs ir ar tevi." 

42 "Ejiet un sakiet saviem brāļiem un māsām, lai tie sapulcējas, jo Skolotājs tos pārsteigs, un tam, kas 

Mani sajutīs savas ticības dēļ, Es parādīšu mūžīgo dzīvību." 

43 Mīļotie mācekļi, jūs šobrīd skatāties uz Mani ar savu ticības skatienu, jo Es esmu iemiesojies šī 

Vārda būtībā, cilvēka iedvesmā. Bet es atklāju arī to Tomu, kurš iebāza pirkstus Manās brūcēs, lai varētu 

ticēt. Šodien jūs nevarat pieskarties manam ķermenim, jo es esmu neaizskarams. Tas vairs nav laiks, kad 

jūs varat Man pieskarties. 

44 Es esmu nācis pie jums garā, un pienāks laiks, kad jūs pieņemsiet manu mācību ar sirdi un garu. 

Es, matērijas, kārdinājumu un nāves uzvarētājs, esmu iekļuvis tumsas alās un ienesis gaismu to dvēselēs, 

kas bija apdzīvojuši šo pasauli un pārgājuši citā dzīvē. Iesaistīts nožēlas un pašapsūdzības važās, Es esmu 

licis viņiem ieraudzīt Savas godības gaismu un atbrīvojis viņus. Jo, lai gan Es dzīvoju gaismā, Es arī nolaižos 

bezdibenī, kur dvēseles attīrās, jo Es esmu augšāmcelšanās visiem. 

45 Esiet uzticīgi liecinieki šīm izpausmēm. Izjūtiet tās un atcerieties tās ar nodošanos, lai jūs varētu 

iesēt to sēklas auglīgā augsnē. 

46 Patiesi Es jums saku: šī paaudze nepazudīs, ja mana mācība netiks darīta zināma. 

47 Jūs tiksiet nosodīti un pārmesti, bet es jums saku: Nebaidieties no izsmiekla, pat no ķermeņa 

nāves. Neviens nevarēs jūs nogalināt, jo es esmu ar jums. 

Pēc šīs konfrontācijas pasaule iepazīs garīgo prieku par sadraudzību ar Tēvu. Miers nāks pie tautām, 

jo, mainoties viņu sirdīm, tās sekos maniem norādījumiem. Esiet uzticīgi mācekļi, atcerieties, ka Es jums 

esmu devis pietiekami daudz laika un iespēju iepazīt pasauli. Ko jūs varat no tā sagaidīt? 

48 Ja jūs esat vājš materiālā ziņā, jūs esat stiprs garā. Jūs esat sapratuši cilvēka dzīves jēgu, un tagad 

mēģināt saprast garīgās dzīves jēgu. Kurš no jums nav sajutis sevī dāvanas, ko Es viņam esmu devis? Ticiet 

Man, lai jūs varētu iekļūt neredzamajā un stiprināt sevi, jo jums joprojām ir jācīnās pašiem ar sevi. 

49 Es jūs esmu uzmodinājis jaunai dzīvei, jo jūs bijāt miruši. Es jums esmu atklājis savu godību, Es 

esmu rotājis jūsu dvēseli ar sava Vārda gaismu. Saglabājiet šo žēlastību un sajūtiet, ka pie jums nāk 

patiesa dzīve. 

50 Tagad piedodiet un mīliet tos, kas jūs ir aizskāruši, un domājiet, ka aizvainojums nav bijis jums, 

bet gan Man, kas esmu katrā no Maniem bērniem. Ja Es piedodu visiem ─ kāpēc tad jūs nevarat piedot? 
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Miesas egoisma un tukšuma dēļ! Bet kurp dodas jūsu miesa? Tur, kur tā saplūst ar elementiem, no 

kuriem tā tika veidota, bet dvēsele izdzīvos, lai atbildētu par visiem saviem darbiem, ko tā izdarījusi, 

izmantojot savu miesas apvalku, kamēr Radītāja bezgalīgā gaisma gaida to, lai saplūstu ar bērnu 

mīlestības apskāvienos. 

51 Kurš gan nevēlētos tajā brīdī būt šīs balvas cienīgs? 

52 mācekļi, Es gribu, lai jūs šajā laikā sajustu prieku, kādu piedzīvoja tie, kas redzēja Mani debesīs 

uzkāpjam. Mana parādīšanās mācekļu priekšā bija, lai piepildītu apsolījumu, ko Es viņiem devu dienu 

pirms upura nāves. 

Tad es viņiem mācīju par dvēseles dzīvi un par to, ko nozīmē miesas nāve. Viņi to nesaprata, tāpēc 

man nācās viņiem paziņot, ka es atgriezīšos kā garīga būtne, lai apstiprinātu visu, ko biju viņiem teicis. 

Tad, kad Es biju starp mācekļiem ─ jau kā Gara Būtne ─ un viens no viņiem iebāza pirkstus Manās 

svaigajās brūcēs, Es viņiem teicu: "Es vienmēr būšu ar jums un nāksim kā Svētā Gara gaisma." 

Kad tie gribēja atspiest galvu pret Skolotāja krūtīm, Jēzus tēls pazuda, jo pierādījums, ko Es viņiem biju 

devis par Savu patiesību, bija pietiekams. Es apsolīju atgriezties pie cilvēkiem "uz mākoņa", un arī šie 

mācekļi bija liecinieki Mana Vārda piepildījumam no savām garīgajām mājām, un jūs esat redzējuši, kā šis 

apsolījums piepildās jūsu pasaulē. Tā ir augšāmcelšanās, ko Es jums esmu atklājis šajā laikā. 

53 Es atstāju jums savu mieru. Turiet manu mācību un ļaujiet tai jūs vadīt, lai jūs nepazaudētu savu 

ceļu tumšās ēnās. Pēc 1950. gada jūs ieiesiet manas dievišķās iedvesmas svētnīcā, lai jūs varētu sākt 

mācīt šo Labo Vēsti, kā to darīja jūsu brāļi, mani apustuļi Otrajā Laikā. Jūs redzēsiet, kā uzplauks mana tīrā 

mācība, brīva no rituāliem, tradīcijām un tukšībām. Jo Man nav vēlēšanās pēc materiālām baznīcām, bet 

gan pēc manu bērnu sirdīm, lai tās pārvērstu par īstu svētnīcu, kurā mājo Jehovas mīlestība. 

54 Ko jūs šodien nesat Man priekšā? Kāpēc jūs raudājat, kad Es jums esmu devis Savu mieru un licis 

jums sajust Manu mīlestību un M manu maigumu? ─ Tu klusē, atbildot uz Manu jautājumu. Es esmu jūs 

piepildījis ar žēlastību, bet jūs jūtaties, ka nezināt, kā to izmantot. Tāpēc jūsu sirdīs ir sāpes. Bet kas jūs 

attur no savas misijas īstenošanas? 

Pasaule, kurā dzīvojat, ir atskaites punkts, un, jo vairāk jūs attīrīsieties, jo brīvāki jutīsieties. Tad jūsu 

pagātnes parādi vairs neslogos jūsu dvēseli, un jūs varēsiet attīstīt savu dvēseli uz augšu. 

Nebaidieties no nabadzības. Kad pasaule laupa jūsu mantu, kad tā pieprasa jūsu īpašumu, atdodiet to, 

un jūs neko nezaudēsiet. Baidieties no tā, kurš vēlas laupīt jums mieru ─ no tā, kurš cenšas apdzēst jūsu 

ticību. Jo šīs mantas ir ne tikai jūsu dārgums, bet arī pieder tiem, kas jums uzticēti. Tas ir līdzeklis, ar kura 

palīdzību Es jums dāvāšu pestīšanu, tāpat kā tiem, kurus Es esmu uzticējis jūsu aprūpē. 

55 Pie Manis nāk Marijas, mīlošās un nesavtīgās Mātes, aizbildniecība, un gans Elija uzliek ļaudis uz 

Manas sirds. Dievišķā maigums, Gans un jūsu sargeņģeļi aizlūdz par jums nepārtraukti. Bet Es, Tēvs, zinu 

un jūtu jūsu sāpes, un Mana žēlastība ir ar jums. Kļūstiet veseli, cilvēki, un glābiet cilvēci. Es jums esmu 

parādījis ceļu, un, ja vēlaties mieru, esiet labas gribas cilvēki, izdzēsiet egoismu un dodiet to, kas ir jūsu 

sirdīs. 

Šodien jūs nemīlat viens otru garā, bet pienāks laiks, kad jūs katrā līdzcilvēkā saskatīsiet Manu 

iemiesojumu, Manas Dievišķības tēlu, un šī mīlestība kliedēs sāpes. 

56 Saprotiet, ka jūs visi piederat Man. Jūsu pestīšanas cena ir ar Manām Asinīm apzīmētais piemērs, 

Mana mīlestības upurējošā nāve, un jums ir jāsaprot, ka Es nāku jūsu dvēseles dēļ, lai to aizvestu pie 

"Apsolītās zemes" vārtiem. 

Mans Vārds nepametīs jūs pirms noteiktā laika, un pēc tam, kad būsiet sagatavojušies, Labā vēsts caur 

jums un caur maniem vēstnešiem kļūs zināma dažādās tautās. Mans Vārds tiks pētīts un galu galā studēts 

un saprasts. Ap 2000. gadu cilvēces garīgās spējas sāks izpausties, liecinot par manu Vārdu. 

57 Sagatavojieties, un īsā laikā jūs apjautīsiet savas garīgās dāvanas. Jums visiem kopš radīšanas brīža 

ir bijis mantojums. Tāpēc jūs visi varat kļūt aktīvi un būt mani "strādnieki". 

58 Lauki ir sagatavoti un gaida sēklu un kopšanu. Nekavējieties, sāciet pildīt savu misiju. Laiks ir 

labvēlīgs, un jūsu lūgšana un darbība likumā piepildīs jūsu dvēseles ar mieru. 
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59 Ir pagājuši tikai daži mirkļi, kopš jūs, koncentrējoties uz savu garu, atcerējāties stundu, kad 

redzējāt krustā sisto Dieva Dēlu. 

60 Es esmu atnācis, lai jums pateiktu, ka īsais laiks, kas pagājis kopš tā laika, ir bijis labvēlīgs cilvēcei. 

Es esmu atnācis liecināt par Savu mīlestību, un Es būšu ļoti tuvu jums, lai darītu Sevi zināmu ikvienam 

garam, ikvienai sirdij un visai miesai, jo šis ir gaismas laikmets, Svētā Gara laiks. 

61 Ņemiet manas mācības par mērauklu un īstenojiet tās praksē. Taču nedomājiet, ka tas nozīmē, ka 

jums tas ir upuris. Ja tā būtu, tas liecinātu par to, ka jūsu dvēsele nav sagatavojusies un tāpēc nepiedzīvo 

laimi. 

62 Ja vēlaties sekot Jēzum, jums ir jācieš. Taču šo sāpju pamatā būs laime ciest tuvākā labā. Tagad 

jūsu upuris nebūs asins upuris, jo laiki ir mainījušies un cilvēce ir attīstījusies; tas būs mīlestības upuris. 

63 Jūsu dvēsele cītīgi velk aiz sevis ķēdi, ko radījušas tās dzīves, kuras Es jums esmu devis kā iespējas 

jūsu pilnveidošanai un kuras jūs neesat izmantojuši. Katra eksistence veido ķēdes posmu. Bet, ja jūs 

vadīsiet savu dzīvi saskaņā ar Manu mācību, ja jūs ievērosiet Bauslību, jūs vairs nenāksiet šajā pasaulē 

ciest. 

64 Ja jūs ļausiet laikam paiet bez Mana Vārda studēšanas, tad Es, kas esmu laiks, jūs pārsteigšu. 

Mācieties, lai jūs varētu ieņemt savu vietu Manā darbā. 

65 Es vēlos, lai beigtos izpratnes trūkums un dažādi viedokļi par manu dievišķību. Saprotiet, ka jūs 

visi esat cēlušies no viena Dieva. 

66 Es turpinu jums rādīt vienīgo ceļu, kas ved uz manām krūtīm. Tā ir plata, raupja, uz tās ir asins 

pēdas. Bet dzīves ceļojuma beigās jūs atradīsiet smaržīgus ziedus un labas garšas augļus. 

67 Daži no jums sēro par laiku, kad jums bija laime un miers. Es jums saku: nevajag nopūsties. Es 

esmu jums no jauna atnesis laimi un mieru, un šīs žēlastības dāvanas ir mūžīgas. 

68 Kad Es jums saku: "Lūdziet, un jums tiks dots!", jūs lūdzat Man zemes lietas. Bet patiesi ─ cik maz 

jūs no Manis prasāt! Lūdziet Mani vispirms par visu, kas ir jūsu dvēseles labumam. Nesavāc dārgumus uz 

zemes, jo šeit ir zagļi! Krājiet dārgumus Tēva valstībā, jo tur jūsu bagātība būs drošībā, un tā kalpos jūsu 

dvēseles laimei un mieram. 

69 Zemes dārgumi ir bagātības, vara un viltus diženuma tituli. Gara dārgumi ir labie darbi. 

70 Es nenoliedzu zināšanas un zinātni, ko cilvēki ir sasnieguši. Gluži pretēji, es apgaismoju viņu 

zināšanu spējas, lai viņu darbiem būtu cēls un augsts mērķis. Jo tad viņi noteikti sasniegs patiesu 

diženumu. 

71 Otrajā laikmetā es parādīju pasaulei, ko cilvēks spēj paveikt ar ticības palīdzību. Es uzmodināju 

mirušo, aklajiem dāvāju redzi, triekas slimniekus padarīju tīrus, klibus padarīju staigājošus. 

72 Es svētīju cilvēka zinātni, kas dziedināja un izglāba no nāves to, kurš atradās uz kapa sliekšņa. 

73 Tagad Es esmu atnācis, lai vēlreiz parādītu jums Savu gudrību, kas ir pārāka par visām zinātnēm, 

un Es jums saku: Pasaule iepazīs Trešās ēras Mierinātāju. Bet, lai gan jūs zināt, ka Es atkal esmu kopā ar 

cilvēkiem, viņi joprojām Mani gaida, lai gan Mana aiziešana jau ir tuvu. 

74 Savā Otrā Laika Vārdā Es jums darīju zināmu, ka Es nāksim pie jums no jauna, ka Mani garīgie 

pulki nolaidīsies kopā ar Mani. Taču cilvēce nav pareizi sapratusi un interpretējusi Mana Vārda nozīmi. 

Tādēļ katra reliģiskā kopiena gaida Mani savā vidū, tādēļ viņi sagaida, ka ieraudzīs Mani ar savām 

mirstīgajām acīm; bet tie, kas tagad šādi Mani gaida, ir tie paši, kas reiz noliedza, ka Jēzus ir Mesija, un 

uzskatīja Viņu par sapņotāju. 

75 Kamēr vien jums ir ticība, jūs redzēsiet savu ceļu apgaismotu. 

76 Es esmu atnācis šajā laikā, lai celtu savu templi. Es "trīs dienās" no jauna uzcelšu jūsu sirds templi, 

ko jūs izpostījāt. 

77 Jūs visi glabājat savas bruņas, un tā jūs parādāt sevi Man. Ikreiz, kad esat atvēruši savu sirdi, lai 

saņemtu Manu Vārdu, jūs esat sajutuši mieru. Kurš no jums, kas Mani ir meklējis ar mīlestību, nav ar 

Mani runājis? Bet ja jūs esat ieguvuši šo žēlastību, kāpēc jūs to nemācāt saviem līdzcilvēkiem? Ja jūs 
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atrodat dzīvi mīlestības darbībā, mīliet nesavtīgi. Ja pienākumu izpilde jūs piepilda ar veselību, strādājiet 

nenogurstoši. 

78 Es gribu, lai tu būtu Manis cienīgs. Es vēlos redzēt mieru jūsu mājās un redzēt, ka ikviens no jums 

kultivē un veicina labestību, lai jūs varētu dzīvot kopā ar Mani un kļūt vienoti ar saviem brāļiem un 

māsām. 

(Līdzība) 

79 Reiz bija kāds pazemīgs skolotājs, kurš pamācīja savus mācekļus. Viņu vidū bija ticības piepildītas 

sirdis, kas dedzīgi devās pildīt savu misiju. Neilgu laiku pēc tam, kad viņi bija saņēmuši Skolotāja mācību, 

viņi jautāja Viņam: "Tu, kas esi gudrs un māci tīru mīlestību un dvēseles atbrīvošanu, pasaki mums: kad 

mēs varēsim iet mācīt to, ko esam iemācījušies mūsu Tēva vārdā? 

Bet Skolotājs atbildēja: "Ak, mācekļi, jūs jau gribat nodot manu mācību? Vai jūs jau esat ar to 

piesātinājušies? Vai jūs nebaidāties no briesmām, vai jūs nebaidās neticība? 

nav izslēgts? Vai tu jau esi pietiekami spēcīgs?" 

Bet kāds māceklis uzstāj: "Jūs esat devis mums pretlīdzekli, mēs jūtamies stipri un vēlamies īstenot 

jūsu mācību praksē." 

Šis Skolotājs, pilns maiguma un labestības, svētī savus mācekļus, dod viņiem varu un palaiž viņus 

tālāk. Un tā māceklis dodas ceļā, darbojas uz sirdīm, dod tām šo lielo pamācību. 

Daudzi meklē Viņu, un, dzirdot Viņa vārdu, tie pievēršas Viņa mācībai un seko Viņam. Bet pēc tam, 

kad viņš ir apgādājis šos jaunos mācekļus, "strādnieks" saka pūlim, kas seko viņam: "Jums ir jāparāda sevi 

Tā priekšā, kas man pavēlēja saņemt pēdējo mācību. Jo šis Skolotājs drīz aizies un vēlas atstāt jūs pilnas 

savas gudrības. Vai jūs sekosiet Man?" 

80. Lielu ļaužu pūļi devās pie šī Skolotāja un ar pārsteigumu ieraudzīja, ka tas ir Skolotāju Skolotājs, 

bezgalīgais Dievs, visu radīto lietu Radītājs. Tad viņi nokāpa ceļos, izjuta dziļu nožēlu, un viņu dvēseles 

apvienojās ar Viņu, un miers ieplūda mācekļu sirdīs. 

(līdzības beigas) 

81. Šodien Es jums, Mani mācekļi, saku: pienāks brīdis, kad jūs Mani ieraudzīsiet visā Manā godībā. 

Tajā laikā zeme un tās iedzīvotāji tiks attīrīti, un dvēseles tikums un skaistums tiks atjaunots. Sāpes 

pazudīs, un viss būs svētlaime, jums būs bezgalīga "diena" bez beigām. Vai jūs nevēlaties redzēt šos 

brīnumus? Vai jūs nevēlaties, lai jūsu bērni komunicētu ar manu Garu un radītu pasauli, kurā valda miers 

un kurā nav grēka? 

82. Es jums esmu devis gara dāvanas, lai jūs varētu pielietot manu mācību. Esiet neatlaidīgi labā. Ja 

jūsu apņēmība būs liela, jūs uzvarēsiet šķietami nepārvaramo, un pasaule, kas nav ticējusi Manai 

atnākšanai šajā laikā, mīlēs Mani un tiks glābta. 

83. Cilvēki, jūs priecāsieties, kad redzēsiet, ka Manas izpausmes ar katru dienu kļūst arvien garīgākas. 

Nāciet pie Manis no mīlestības, nevis no bailēm. 

84. Esi stiprs, jo gaidāmi pārbaudījumi, un tev tie jāpārvar ar pārliecību. 

Mans miers lai ir ar jums! 



 

49 

Instrukcija 182 
1 Lūdzieties par cilvēci vairāk nekā par sevi. Tas ir līdzīgi tam, kā cilvēks, kurš ir izmests tumsas un 

ciešanu jūrā un kurš savā apjukumā neatklāj "bāku", kurai ir jāapgaismo, lai sevi glābtu. 

2 Ikviens, kas tic Man un paklausa Maniem baušļiem, ir glābšanas šķirstā, lai kur viņš atrastos - vai 

tas būtu "garīgajā ielejā", vai šajā pasaulē. Kas mīl garīgi un patiesi, tas ir ar Mani. Katrai cilvēciskajai 

būtnei pašai sevī ir līdzekļi, lai sevi glābtu, un tie ir: sirdsapziņas gaisma un intuitīvā labā atziņa, kas dzīvo 

dvēselē. Tās ir īpašības, ko Es jums esmu piešķīris. 

3 Lūgšana ir mierinājums un atbalsts sirdij pārbaudījumu stundās. Lai būtu stipri, jums ir 

jāapvienojas manā Likumā. Tad, pat ja jūs ejat atšķirīgiem ceļiem ─ ja jūs sekosiet manai mācībai garīgā 

veidā ─ jūs galu galā mīlēsiet un sapratīsiet viens otru. 

4 Ne visi, kas ir dzirdējuši manu vārdu, tam tic, un ne visi, kas apgalvo, ka mīl mani, patiešām mani 

mīl. Lai jūs varētu saukties par Maniem mācekļiem, jums ir jāpaklausa Manam likumam un jāseko Manai 

pēdai. 

5 Mana mīlestība ir vienāda visiem. Vai jūs neredzat, ka es nevienam neesmu liegusi gaismu, 

siltumu un maizi? Pat ja dvēseles pārbaudījumi ir smagi ─ Mana aizsardzība jūs nekad nepametīs. 

6 Vai jūs vēlaties redzēt Mani miesīgā veidolā, lai ticētu Man un sajustu Mani tuvu? Tad 

iegremdējieties šīs zemeslodes, kurā dzīvojat, būtībā un dzīvē, un jūs redzēsiet Mani atklājamies visās 

būtnēs, kas tai pieder. 

7 Es jums visiem esmu devis dienišķo maizi. Taču es redzu, ka vieni ir sātīgi, bet citi izsalkuši, un tas 

ir tāpēc, ka jūs nedalāties ar citiem sava darba augļos vai savās mājās. 

8 Es esmu jūs novietojis jūsu attīstības sākumā, lai jūs visi varētu nākt pie Manis. Mana mīlestība, ko 

jūs saņemat šajās izpausmēs, ir domāta visiem Maniem bērniem. Nāciet pie Manis, meklējiet Mani ar 

savu sagatavoto dvēseli, un Es būšu ar jums. Jūs visi varat sajust Manu Klātbūtni un baroties ar Mani. 

9 Lielie garīgie darbi tiek paveikti, praktizējot pazemību, pievēršot uzmanību dvēseles tīrībai un 

gaismas vārdam, kas nāk no jūsu lūpām. Bet nerunājiet par saviem darbiem, runājiet par dievišķo darbu, 

un ļaujiet Man jūs tiesāt un atalgot jūsu pūles. 

10 Neaizmirstiet lūgt par mieru pasaulē, jo tai draud liels ļaunums. Bet neuzdrošinieties iejaukties 

Manos augstajos padomos. Ļaujiet Man ar gudrību izraut sliktos kokus pie saknēm un bargi sodīt 

iestādes. 

11 Jums vajadzētu lūgties un vismaz palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Šis laiks ir tuvu, un es jūs 

brīdinu, lai jūs dzīvotu modri un sagaidītu šo pravietojumu piepildīšanos. 

12 Kad jūs būsiet sapratuši Manu Vārdu, jūs visi būsiet kā viens ganāmpulks, un Es, jūsu Dievs, jūs kā 

gans vedīšu pie mūžīgās dzīvības avota, kur jums vairs nebūs slāpju. 

13 Skolotājs ir jūsu vidū, un mana vēlēšanās ir atstāt jūs sagatavotus līdz īstajam laikam. 

14 Es jūs mācu šajā brīdī, kad pasaule ir šķietamā miera stāvoklī. 

15 Cilvēks ir padevies materiālismam, un tikai uz mirkli viņš iedomājas par piemēru, ko viņam atstājis 

Dieva Dēls, lai uzreiz atgrieztos pie cīņas par dzīvi savā pasaulē un pie tā, kas attiecas uz tīri materiālo 

dzīvi. Viņš nav gatavs garīgumam. 

16 Cilvēkam ir noteikti ikgadēji datumi, kuros pieminēt Jēzus ciešanas. 

atcerēties, un tikai tad viņš spēj izkustināt savu sirdi. 

17 Bet jūs, kas esat dzirdējuši Manu Vārdu, saprotat, ka nav noteiktu stundu vai dienu, lai atcerētos 

vai sekotu tām mācībām, ko Dievišķais Skolotājs jums dod. Jūs beidzot esat sapratuši, ka ikvienā brīdī 

varat darīt darbus tuvākā labā, iedvesmojoties no šī dievišķās mīlestības un žēlsirdības piemēra. 

18 Es vēlos, lai jūs šo mācību, ko pašlaik apgūstat, nodotu tālāk saviem līdzcilvēkiem. Viss, kas 

nepieciešams, ir tas, lai jūsu sirds būtu gatava sēt. Tad pirmā raža piepildīs jūs ar prieku un vēlmi turpināt 

dienas darbu. 

19 Kad mans vārds sasniegs visus manus bērnus, tas būs kā gaismas stars pārsteigtajiem 

zinātniekiem, kas izgaismos viņu prātus. Un tiklīdz viņi atklās aliansi, kas pastāv starp Dievu un cilvēku, 
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attiecības starp cilvēces zinātni un Radīšanas noslēpumu, viņi būs spēruši soli uz priekšu, kas nākamo 

paaudžu labā, jo tad viss attīstīsies pilnīgā harmonijā. Cilvēki un notikumi tad attīstīsies uz pilnību bez 

apstājas. 

20 Šajā gadsimtā cilvēces zinātne sasniedza lielu attīstību, tādēļ to dēvē par gaismas gadsimtu, 

nesaprotot, ka šis laiks izrādījās arī gaismas laiks dvēselei. Viņi nezina, ka Svētais Gars šobrīd izpaužas un 

apgaismo visus cilvēkus, piepildot pravietojumus. 

21 Lielajos cilvēces darbos ir augstu garīgo būtņu ietekme un darbība, kas nepārtraukti iedarbojas uz 

prāta orgāniem un izstaro tos caur tiem, iepazīstinot savus iemiesotos brāļus ar nezināmo vai atklājot to. 

22 Tāpēc es vienmēr teikšu zinātniekiem un zinātniekiem: jūs nedrīkstat lielīties ne ar to, ko saprotat, 

ne ar to, ko darāt, jo ne viss ir jūsu darbs. 

Cik bieži jūs kalpojat tiem gariem, par kuriem Es jums runāju tikai kā par instrumentiem! Vai jūs bieži 

neesat bijis pārsteigts par saviem atklājumiem? Vai jūs neesat bieži sev iekšēji atzinuši, ka nespējat un 

nespējat uzņemties to, ko jau esat paveikuši? Jo šeit jums ir atbilde. Kāpēc jūs ar to lepojaties? Saprotiet, 

ka jūsu darbu vada augstākas būtnes. Nekad nemēģiniet mainīt viņu iedvesmas, jo tās vienmēr ir vērstas 

uz labu. 

23 Neierobežota un dziļa ir mana mācība, tajā slēpjas būtība, no kuras barojas visas reliģijas. Savā 

mācībā es jūs daru par visu brāļiem un māsām, neatkarīgi no ticības apliecībām. Nekad neaizverieties 

kādā kamerā, lai lūgtos, jo tas būtu tā, it kā jūs nošķirtu sevi no cilvēces un bēgtu no kārdinājumiem, 

baidoties krist. Jēzus mācīja, kā stāties pretī ikvienai cīņai. Jēzus zināja, ka Viņš ir Patiesība un ka tā, tāpat 

kā gaisma, nevar paslēpties. Jau tad Es jums mācīju, kā sekot Manai pēdai. 

24 Mani nosodīja, Mani apmeloja, bet manī nekad nevarēja atrast nevienu nepilnību. 

Tā kā daba ir perfekta kā jums uzticētais darbs, ─ kas varētu atklāt trūkumu vai nepilnību šajā Manis 

radītajā darbā? Kurš to varētu darīt kā viņa? 

25 Ikreiz, kad jūs nesaprotat Manu Vārdu, paceliet sevi lūgšanā, pirms jūs krītat maldos. Jo kā jūs 

varat domāt, ka es jums dodu domu, kurā nav saprāta vai patiesības? Pacelieties, lai jūsu domas 

sasniegtu dievišķo starojumu. 

26 Jūs sludināsiet manu mācību, nepievienojot tai savas idejas, jo jūs nevienu nevarēsiet maldināt. 

Agrāk vai vēlāk meli uzvarēs patiesība. 

27 Ja jūs būsiet godīgi pret sevi, jūs atpazīsiet patiesību, jo jūs to atklāsiet sevī un savos līdzcilvēkos, 

ja jūs viņus mīlēsiet, ja jūsu skatienā būs sirsnība, ja jūsu vārdos un darbos būs mīlestības iezīme. 

Neuzskatiet ticību par kaut ko vienkāršu, ar nepamatotu pārliecību, ka brīnums tiks īstenots ar varu. 

Atcerieties, ka jums ir jāpierāda, ka esat šādu priekšrocību cienīgi. 

28 Pārliecināta paļāvība uz manu Vārdu un jūsu lūgšanas spēks sagatavos jūs, lai jūs iegūtu ticību un 

paveiktu lielus darbus. 

29 Es dodu jums gaismu un izskaidrojumu noslēpumam, kurā gadsimtiem ilgi ir palikuši daudzi 

pravietojumi. 

30 Lūdziet gaismu, un tā jums tiks dota. Es vēlos, lai starp jūsu un manu garu būtu kopība. 

31 Šī žēlastība, ko Es izstaroju ar katru Savu vārdu, būs tas, kas jūs mierinās, kad Es vairs nedarīšu 

Sevi zināmu ar cilvēka intelekta spējām. Ar šo žēlastību jūs būsiet kungi savu līdzcilvēku vidū, jo jūs 

zināsiet, kā ievērot Manu likumu. 

32 Tevi nekas nesajauks, ne ideologi, ne doktrīnas tevi nevedīs maldos, jo viss, ko esi no Manis 

iemācījies, ar uguni tiks iegravēts tavā dvēselē. 

33 Visās konfesijās cilvēkam tiek piedāvāti divi ceļi: viens - dvēseles miera diena, otrs - mūžīgais sods. 

Jo vairāk cilvēks ir centies atpazīt realitāti, jo vairāk viņš sastopas tikai ar noslēpumiem, kuros sapinas 

viņa prāts. 

34 Bet jūs, vienkāršie mācekļi, kas nepazīstat zinātnes, no otras puses, esat saņēmuši manu 

iedvesmu un manu gudro vārdu, caur kuru tika pārrauts noslēpumainības plīvurs, un jūs esat uzzinājuši, 
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ka pēc šīs dzīves, pēc cīņas, kaujām un attīrīšanās jūs visus gaida miers un klusums, pēc kura jūs visi 

ilgojaties. 

35 Jūs, kas jau zināt šo realitāti, zināsiet, kā to atklāt tiem, kas to nezina. 

36 Tu būsi pravietis, kas pasludina manu gribu. 

Tad apkārtējie varēs redzēt, ka tu esi runājis patiesi, jo viņi redzēs, ka tas, ko tavas lūpas pasludināja, ir 

piepildījies. 

37 Miers nav tautās. Šķiet, ka cilvēku prātos valda mierīga pārliecība, taču Austrumiem (no Meksikas, 

tas ir, no Eiropas) draud karš. Patiesībā sāksies karš, un pasaule nonāks drūmā situācijā. Tas notiks "drīz". 

38 Mani dabas spēki tiks atraisīti un izpostīs veselas zemes platības. Zinātnieki atklās jaunu planētu 

un jūsu pasauli izgaismos "zvaigžņu lietus". Taču tas cilvēcei neradīs nekādas katastrofas, bet tikai vēstīs 

cilvēkiem par jauna laika atnākšanu. 

39 Es jums daru zināmus šos pravietojumus, lai tie jūs nepārsteigtu, kad tie piepildīsies. 

40 Jums ir jābūt harmonijā arī ar maniem dabas spēkiem, jo arī tie ir mani kalpi un mana taisnīguma 

instrumenti. Pasaulē notiks lielas katastrofas, kas aizņems zinātniekus, kuri meklēs to cēloņus pašā dabā. 

Tas ir zinātnieks, kurš meklē savu eksistenci šūnās un tādējādi palaiž garām būtisko, proti, gara sfēru, 

pirmo un vienīgo avotu, no kura rodas viss, kas eksistē. 

41 Daudz ko Es jums atklāsim, kamēr jūs vēl esat šajā pasaulē. Bet, kad jūs aizverat savas fiziskās acis 

šai dzīvei un atverat gara acis, lai ieraudzītu bezgalību, jūs sapratīsiet, ka gara dzīvē ir vairāk skaidrības un 

gaismas. Griba, inteliģence un saprāts jūs nepametīs, jo tās ir iedzimtas gara spējas. 

42 Reliģiskajās kopienās cilvēki atzīst ļaunuma spēku un ir personificējuši to cilvēka veidolā, 

piešķīruši tam spēcīgu sfēru un devuši tam dažādus vārdus. Cilvēki izjūt bailes, kad viņiem šķiet, ka tās ir 

tuvu, nesaprotot, ka kārdinājums sakņojas kaislībās, vājībās, kas cilvēkā uzjundī gan labo, gan ļauno. ─ 

Šajā laikā pasaulē valda ļaunums, kas ir radījis spēku, spēku, kas izpaužas visā. Un garīgajā pasaulē ir 

leģioni nepilnīgu, uz ļaunumu un atriebību nosliektu dvēseļu, kuru spēks apvienojas ar cilvēku ļaunumu, 

veidojot ļaunuma valstību. 

43 Šis spēks sacēlās pret Jēzu Otrajā Laikā un parādīja Viņam savu valstību. Mana miesa, jutīga pret 

visu, tika kārdināta, bet mans garīgais spēks pārvarēja šo kārdinājumu. Jo man bija jābūt pasaules, 

miesas, kārdinājumu un nāves uzvarētājam. Jo es biju Skolotājs, kas nācis pie cilvēkiem, lai rādītu spēka 

piemēru. 

44 Pēc tam, kad Jēzus izelpoja savu pēdējo elpu pie krusta, Viņš augšāmcēlās starp mirušajiem, 

nolaidās tumsas bezdibenī, kur maldīgās dvēseles mājo, lai vestu tās gaismā, un tad atgriezās garā pie 

apustuļiem, lai parādītu viņiem augstāko gara dzīvi. 

45 Šajā laikā Es jums esmu teicis: neturieties pie domas, kas pastāv cilvēces vidū par elli, jo šajā 

pasaulē nav citas elles kā dzīve, ko jūs esat radījuši ar saviem kariem un karadarbību, un aizsaulē nav citas 

uguns kā dvēseles nožēla, kad sirdsapziņa tai parāda tās pārkāpumus. 

46 Mana mācība uzrunās teologu, filozofu, zinātnieku, un viņi atklās, ka mans darbs ir neizsmeļams 

atklāsmes avots. 

47 Atjaunojoties cilvēks izdzēsīs savu elli, un, kad viņa dvēsele nonāks aizsaulē, tā atradīs tikai 

gaismu, harmoniju un žēlastību. Jo dvēseles dzīves pasaulē nevar būt tas, ko ir radījusi tikai cilvēciskā 

māņticība. 

48 Sagatavojieties, nomieriniet savu prātu, jo tagad jūs saņemat gaismu, ko Es jums sūtu. Padari savu 

sirdi atvērtu un ne tikai saki Man ar savām lūpām, ka mīli Mani. Patiesi mīliet Mani, jo Es vēlos, lai jūs 

dzīvotu saskaņā ar Mani. Parūpējieties par to, lai tā īpašība, ko nesat savā dvēselē un ko esat sabojājuši, 

atkal spīdētu. Es gribu, lai jūs sajustu, ka esat Manu mūžīgo dāvanu īpašnieki un ka jūs esat Mani 

liecinieki. 

49 Man ir bijusi bezgalīga pacietība ar jums, gaidot jūsu atzīšanu, bet jūs joprojām sakāt Man, lai 

netraucēju jūsu miegu, ka jūs nevēlaties dzīvot realitātē. Bet ir rakstīts, ka Es atkal atnākšu, lai 

uzmodinātu Savu izredzēto tautu un dotu tai ieročus cīņai ar tumsu. Kā tas ir, ka jūs neievērojat gaismu, 

lai gan jums ir lemts nest to cilvēcei? ─ Ļoti drīz jūs kļūsiet par miera, patiesības un mīlestības kareivjiem. 



U 182 

52 

Pārbaudījumi, ko Es jums sūtu, nogludina jūsu sirdis un ievirza tās pareizajā ceļā. Jūs gatavojaties 

uzņemties savu nastu un sākt "dienas darbu". Citi dosies piepildījuma meklējumos, kad viņi būs garā un 

dzīvos citos dzīves līmeņos. 

50 Es negribu redzēt jūsu vidū mācekli, kas nodod savu Skolotāju, kas savas dāvanas maina pret 

viltus bagātību, jo tad atkal atvērsies manas brūces un plūdīs līdzjūtības un asiņu ūdeņi, lai nomazgātu 

mīļā mācekļa traipu. 

51 Esiet svētīti jūs, kas esat steidzušies šeit pēc mana aicinājuma. Jūs saņemsiet lieliskus mīlestības 

pierādījumus un stiprināsieties cīņas laikam, kas tuvojas. Jūsu ciešanas kļūs vieglākas, un jūs iegūsiet 

mieru. 

52 Kad jūs lūgsiet Man pavēles, meklējiet Grāmatā, ko Es jums dodu, un jūs katrā vārdā atradīsiet 

pavēli, nemainīgu likumu, kas jūsu garam runā par pasauli, kura tam ir jāiekaro. Kad jūs sajutīsiet, ka ir 

pienākusi darba stunda, jūs ar pārsteigumu un prieku ieraudzīsiet, cik plašas ir manis jums uzticētās 

platības un cik bagātīga ir sēkla. 

53 Es gribu, lai tas, ko esmu jums mācījis, tiktu nodots nesagrozīts tiem, kuri šajā laikā nedzirdēs 

manu Vārdu. Jūsu dzīves tikumos jūs atradīsiet to, kas nepieciešams, lai vadītu, konsultētu un mierinātu 

cilvēkus. Es gaidu, ka šajā laikā no cilvēku sirdīm saņemšu sapratni, ražu, ko nesaņēmu iepriekšējos laikos, 

lai palīdzētu jums kāpt augstajā kalnā, kur Es esmu un gaidu visus Savus bērnus. 

54 Cilvēce: Ko jūs esat darījuši ar sēklu, ko Es jums atnesu Otrajā Laikā kā mīlestības dāvanu? Jūs sevi 

saucat par kristiešiem, bet jūs tādi neesat, jo es neredzu starp cilvēkiem ne mīlestību, ne žēlsirdību, ne 

taisnīgumu. Jūs, paši to neapzinoties, mīlat citu Dievu un esat radījuši citu pasauli. Te tev ir tava ietekme, 

ambīcijas, īpašums, ideāli un bagātība, bet ārpus visa tā tev nav nekā. Kur ir jūsu ticība? Kur ir mana 

mācība? Jums tie ir tikai jūsu prātā, kā vēl viena no jūsu teorijām. Cik daudzi no jums domā, ka tas, ko es 

jums saku, ir pārspīlēts, un cik daudziem no tiem, kas šos vārdus uzzinās rīt, nāksies sašusties. 

Bet patiesi Es jums saku: Elija jums pierādīs šajā trešajā laikā, ka jūs pielūdzat viltus Dievu, kaut arī 

ticat, ka mīlat Mani. Es jums atkal saku: tāpat kā Pirmajā Laikā viņš pārsteidza Israēla tautu, kad tā 

pielūdza Baalu, un ar autoritāti, ko Dievs bija devis savam pravietim, viņš pakļāva pārbaudījumam to 

tautu, kas bija iekritusi tumsībā un bija nonākusi maldīgā ceļā ─ tāpat arī šajā Laikā Elija uzspīdēs Dieva 

staru dvēselēm, liekot jūsu elkiem krist zemē. Kādi ir jūsu elki? Pasaule, miesa, zinātne, reliģiskais 

fanātisms, netikumi, nauda. 

55 Kad katrā dvēselē uzplauks gaisma, jūs sapratīsiet, ka pasaule un zinātne nevar būt mērķis, uz 

kuru jūs tiecaties, nedz arī visaugstākā pilnība, bet ka tie ir tikai līdzekļi, kurus Dievs ir novietojis jūsu ceļā, 

lai jūs soli pa solim varētu iet pretī Tam, kas ir pilnīgs Gars. 

56 Elija ir celmlauzis, pravietis, vēstnesis; Es esmu gaisma, ko caur Eliju no jauna pierādīšu cilvēkiem, 

kuri domā, ka ar savu zinātni var iekustināt pasauli un var izdarīt visu. Bet, kad pienāks pārbaudījuma 

brīdis, kad visur izplatīsies posts, Elija sacīs zinātniekiem un pētniekiem: aiciniet savu zinātni un apturiet 

izplūdušo stihiju virzību. Izmanto savu spēku un nomierini vētras niknumu. Ja jūs to darīsiet, es atzīšu jūsu 

spēku un gudrību. Tomēr es iedvesmošu jūs ar spēku un zināšanām, kas ir pārākas par jūsu zinātni, un šis 

spēks ir lūgšana. 

57 Tagad ir laiks, kad Elijas rādītājpirksts norāda uz jums, cilvēki, un viņa balss aicina jūs ar jauno 

mācekļu starpniecību pierādīt pasaulei lūgšanas patiesību un garīguma spēku. 

58 Garīgā veidā jūs piedzīvosiet pārbaudījumus, kādus piedzīvoja senie cilvēki, Izraēla tauta. Jo šo 

mācību nozīme, šo aicinājumu iemesls, ko Kungs adresēja Saviem bērniem, joprojām nav pietiekami 

izskaidrots. 

59 Tā ir taisnība, ka cilvēki pārliecinājās par savām kļūdām un nožēloja grēkus, baidoties no dievišķās 

taisnības. Taču viņi nesasniedza patiesības kodolu, kur ir gaisma - vienīgā lieta, kas dvēselei dod patiesu 

gudrību. 

60 Es jums esmu teicis, ka šajā gaismas laikā visas iepriekšējo gadsimtu Dievišķās atklāsmes ir pareizi 

saprastas un interpretētas. Jo cilvēka dvēsele, šķērsojot milzīgo svētceļojuma tuksnesi un ejot 
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neskaitāmos pieredzes ceļus, ir sasniegusi briedumu, lai kontaktētos ar garīgo, lai kontaktētos ar savu 

sirdsapziņu, lai saskartos ar savu sirdsapziņu 

būt harmonijā un izprast savas eksistences patieso jēgu. 

61 Cilvēks drīzumā pamostas no miega, lai celtos augšā un darītu lielus darbus, kuriem viņš bija lemts 

─ darbus, kurus iedvesmo Gars, diktē sirdsapziņa un atspoguļo emocijas. 

62 Kad liels skaits spirituālistu izveidos vienotu un spēcīgu kopienu, viņu solis atstās gaismas pēdas 

uz zemes. Tā būs cilvēcei kā lielāks brālis, kurš dāsni sniedz roku, lai palīdzētu savam mazākajam brālim 

piecelties. 

63 Es esmu runājis ar jums ar mīlošiem vārdiem, lai jūsu sirds kļūtu laipna un jūsu rakstura raupjums 

kļūtu maigāks. Jo rīt tieši jums būs jādara Mans Darbs zināms saviem līdzcilvēkiem. Bet, ja jūs vēlaties 

aizkustināt šo siržu maigās stīgas, jums ir jāizmanto liela sirsnība un visos savos darbos jābūt 

caurstrāvotiem ar mīlestību un žēlsirdību. 

64 Mācieties sazināties ar Mani no gara uz garu, ar lūgšanu bez vārdiem ─ lūgšanu, kas ir doma, kas ir 

sajūta. Tas ir tas, kas jūs visvairāk pietuvinās Manai Dievišķajai Klātbūtnei. Atcerieties, ka rīt jums būs 

jāmāca visas šīs mācības, un tādēļ ir nepieciešams, lai mani jaunie mācekļi jau tagad praktizētu to, ko 

Mana Doktrīna viņiem ir devusi. Ja jūs mācīsiet ar saviem darbiem un sludināsiet ar saviem labajiem 

piemēriem, tad cilvēce jutīsies aizkustināta rīkoties tāpat, un tā pārstās pielūgt elkus, kas ir kurli un bez 

dzīvības, un beidzot meklēs patieso, dzīvo un mūžīgo Dievu, kas mājo tikai garīgajā. 

65 Lūgšana ir glābšanas laiva visiem bēgļiem šajā vētras plosītajā jūrā, jo tas, kurš prot pareizi lūgt, 

stiprina sevi un ir ticības pilns. Viņš jūtas vienlīdzīgs visos pārbaudījumos un var droši gaidīt miera 

atnākšanu. 

66 Daudzas no mācībām, ko Es jums esmu devis, ir balstītas uz brīdinājumiem par briesmām, kas 

jums draud vislielākā rūgtuma laikos. Jo jūs būsiet daļa no Maniem gaismas un miera spēkiem, kas 

vienmēr ir vienoti ar Manu garīgo būtņu armiju. 

Katram no jums būs neredzamu būtņu pulks, kas būs sargātāji un aizstāvji. Abu uzdevums būs 

apvienoties, lai sasniegtu augstāko mērķi - vispārēju mieru. Jau šodien es jums saku, ka no šīs garīgās 

saskaņas starp visiem maniem kalpiem dzims spēks, kas šo kopienu padarīs neuzvaramu. 

67 Garīgi nabadzīgie tiks iedvesmoti; runas un saprašanas ziņā gausie cilvēki saņems patiesības un 

dzīvības caurstrāvotu vārdu plūsmu. 

68 Es jau esmu jums norādījis, ka ceļā būs klupšanas akmeņi. Bet es jums saku arī to, ka tas, kurš 

sagatavosies, spēs no tām izvairīties. Tikai tie, kas tagad guļ, kamēr Es uz viņiem runāju, būs tie, kas 

paklups, kritīs un galu galā pagriezīsies atpakaļ, domādami, ka laukakmeņi, kas parādās viņu ceļā, ir 

nepārvarami. 

69 Lūgšana, meditācija, dzīvesprieks un pacilātība ir vērtības, kurām ikdienā vajadzētu ieiet kā 

neatņemamai dzīves sastāvdaļai, lai nekas negaidīts ar jums nenotiktu. 

70 Saprotiet, kāpēc visos iepriekšējos laikos es jums atkal un atkal esmu sacījis: "Vērojiet un 

lūdzieties!" 

71 Šobrīd es jums piedāvāju maizi, kas jūs pabaros. Tā ir bez rauga, tajā ir mūžīgā dzīvība. 

72 Tā vietā, lai jūs atmaskotu Savās mācībās, Es vēlos dziedināt jūsu sirdis un atvieglot jūsu dvēseli. 

Es jūs aicinu celties uz Manu miera vietu, un tur jūs Man izsūdzēsiet visus savus grēkus. Es ņemšu vērā 

jūsu sāpes un nesodīšu jūs bargi. Ja šīs sāpes ir radušās jūsu nožēlas dēļ, neuztraucieties. Jo es esmu nācis 

meklēt tieši tos no jums, kas nav atraduši ne žēlastību, ne sapratni savu līdzcilvēku vidū. Es vēlos jūs glābt, 

lai jūs drīzumā būtu kopā ar Mani. 

73 Es trenēju jūsu intelektu, jūsu lūpas, lai jums nebūtu neērti runāt un liecināt par Manu Darbu. Ja 

jūs jūtat mīlestību, jūs varat runāt; ja jums ir ticība, jūs varat darīt lielus darbus manā vārdā. 

74 Es dodu jums baltu lapu, lai uzrakstītu savu dzīvi, un sirdsapziņa skaidri uzrunās jūs. No tā jūs 

uzzināsiet, kad esat godājuši savu Tēvu un kad esat Viņam nepaklausījuši. 
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75 Jūs lūdzat Mani šodien, bet ─ kas jums ir vajadzīgs, ko Mana mīlestība jums nepiešķirtu? Bet, ja jūs 

dzerat rūgtu biķeri, lai izpirktu grēkus par saviem pārkāpumiem, tad nevainot Mani, neprasiet Man, kāpēc 

Es jums neesmu devis dzert piena un medus biķeri, jo jūs piederat pie izredzētās tautas. Tas ir atkarīgs no 

jums, lai panāktu mieru. Es esmu jums piešķīris gribas brīvību, lai jūs varētu izvēlēties ceļu un ar saviem 

nopelniem pacelties pie Manis. Kāpēc jūs neņemat piemēru no labajiem mācekļiem? Kāpēc jūs nedzīvo 

patriarhu dzīvi? Jo jūs vēl neslavējat Mani ar saviem darbiem. 

76 Dodiet, jums vienmēr ir, ko dot. Nerīkojieties kā bagāts mantrausis. Neizdzeniet slimos, 

trūkumciet trūkumcietļus, jo uzskatāt, ka viņi ir muļķi. Nepārmetiet izsalkušo. Ja pratīsi iejusties viņu 

sirdīs, tu atklāsi viņu sāpes un izjutīsi līdzjūtību. 

Es jums esmu devis balzāmu ar mīlestību, lai dziedinātu visas ciešanas. Vai jūs baidāties tikt kritizēti, 

jo, praktizējot žēlsirdību, jūs līdzināties Man? No kā jūs baidāties no šīs netaisnās un savtīgās cilvēces, kas 

neko nezina par Mani? Nāciet un ievērojiet manus nemainīgos likumus, dzeriet manu gara esenci un 

sajūtieties pilni patiesības gara. 

77 Patiesība ir mana mīlestības, gaismas un gaismas valstība. 

Taisnīgums ─ patiesība, kas māca jums Likumu, kuru Es jums esmu atklājis. Patiesība ir ceļš, ko iezīmējusi 

Mana mīlestība, lai jūs beidzot kļūtu lieli, laimīgi, pilnīgi un nemirstīgi. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 183 
1 Turiet manu vārdu, mācekļi, jo jau tagad šai tautai tuvojas dažādu ticību cilvēki, kuri pieprasīs no 

jums pierādījumus, ka esat saņēmuši manus norādījumus. 

2 Pašlaik Es novēršu no jums ciešanas un slimības, lai jūs iemācītos sevi mierināt un praktizētu 

žēlsirdību pret saviem līdzcilvēkiem tāpat, kā Es to daru pret jums. 

3 Mana mācība piepildīs ar prieku tos, kuri to saņems sagatavoti. Tas būs kristāldzidrs ūdens 

izslākušajām lūpām, maize izsalkušajiem, atpūta un miers nogurušai dvēselei, iedrošinājums un gaisma 

visiem. 

4 Es apgaismoju šo tautu, sākot ar valdniekiem un beidzot ar visnenozīmīgākajiem, lai viņi atvērtu 

savas rokas tām grupām, kas nāks pēc Skolotāja. 

5 Vieni nāks pie Manis nožēlojami, citi bailīgi, jo sāpes būs pārņēmušas viņu iekšējo būtību, un viņu 

sirdsapziņa runās un teiks, ka katrai dvēselei ir pienācis sods. Bet visiem es glabāju jaunu glābšanas 

iespēju. Dvēsele saņems apstiprinājumu visām savām spējām, un, kad tās ticība pamodīsies, tā caur to 

sapratīs, kāpēc Es esmu nācis pie cilvēkiem vēl vienu reizi un cik ļoti Es viņus mīlu. 

6 Es neesmu nācis ar Saviem šī laika vārdiem, lai izdzēstu to, ko Es teicu Otrajā Laikā. Es drīzāk vēlos 

jums to atgādināt, jo jūs to esat aizmirsuši, un izskaidrot jums to, jo jūs to neesat sapratuši. Es jums 

atklāju tikai to, ko Es jums toreiz neteicu un ko Es jums pataupīju pašreizējam laikam, kurā attīstās jūsu 

dvēsele. 

7 Tie, kas ar mīlestību, asinīm un asarām pierakstīja manu Vārdu, paklausīja savai atmiņai un 

iedvesmai; viņi uzticīgi nodeva manu gribu. Bet pēc tam nāca citi, mans vārds tika izkropļots, tā patiesā 

nozīme pazuda zem ideoloģijas un kulta formām, kas nepieder pie manas mācības. Bet šajā laikā gaisma 

pārplēš katru plīvuru, lai atklātu manas patiesības tīrību. 

8 Es mācu jums, lai jūs nevērtētu sevi nepareizi Mana Darba dēļ, lai nerunātu netaisnīgi. Bet tāpat 

es jūs brīdinu ar šīm atklāsmēm: Viltus skolotāji un pravieši parādīsies pat Israēla tautas vidū. 

9 Daudzi, kas šodien ēd maizi pie mana galda, rīt meklēs tikai savu materiālo labklājību, kundzību un 

slavu, un jums jāuzmanās, lai netiktu maldināti. 

10 Liela ir jūsu cīņa, uzticamie mācekļi, kas sargāsiet šo lietu. Es atstāju simt četrdesmit četrus 

tūkstošus aprīkotus cilvēkus, uz kuriem gulstas šī atbildība. Viņu vidū ir tie, kas novērsīsies no Manis ─ tie, 

kas izmantos Manu vārdu, lai sacītu: Te stāv jūsu priekšā Meistars ─ un tie, kas nav remdējuši savas 

slāpes, un arī tie, kas nevēlas Mani dzirdēt īstajā laikā. Pie tiem vērsīsies tie, kas slāpst pēc patiesības, un 

tie tiks maldināti. 

11 Praktizējiet pazemību un ne glaimojiet saviem līdzcilvēkiem, kā arī neļaujiet, lai viņi glaimotu 

jums. Atgriezieties no tiem, kas, gribēdami darīt jums labu, modina jūsu iedomību un jūs samaitā. 

12 Nepakļaujieties kārdinājumiem. Es jums esmu devis varu, lai jūs to izmantotu garīgiem darbiem, 

mīlestības un žēlsirdības darbiem. 

13 Nekad nepapildiniet sevi ar manu mācību. 

14 Es jūs sargāju, tauta, Es slēpju jūs no jūsu līdzcilvēku skatieniem, lai jūs varētu mierīgi klausīties 

Manu Vārdu līdz 1950. gadam. Ja jūs esat "saplēsti", jo ticat manai atnākšanai šajā laikā, es jūs aizstāvēšu. 

Ja jūs ieslodzīs cietumā, es atvēršu vārtus, un jūs tiksiet izglābti. Es jums saku tikai: pildiet Manu likumu, 

neieslīgstiet peļņā un slepenībā. Kad esat aicināti dziedināt slimu cilvēku, praktizējiet žēlsirdību un 

pārliecinieties, ka jūsu darbi ir garīgi. 

15 Otrajā Laikā pēc manas aiziešanas jūsu Debesu Māte palika, stiprināja un pavadīja manus 

mācekļus. Tie pēc sāpēm un pārbaudījumiem atrada patvērumu mīlošajā Marijas Sirdī. Viņas vārds 

turpināja viņus barot, un, jūsu iedrošināti, kurus viņa turpināja pamācīt Dievišķā Skolotāja vārdā, viņi 

turpināja savu ceļu. Kad viņa nomira, sākās viņu cīņa, un katrs no viņiem izvēlējās ceļu, kas viņam tika 

norādīts. 

Šajā Trešajā Laikā jums būs ļoti tuvu jūsu sirdij Marijas mīlestība, kas iedrošinās un stiprinās jūsu 

dvēseli visos jūsu pārbaudījumos. 
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16 Jūs pamazām atverat savas sirdis, lai sajustu Mani un mīlētu, bet Es jums saku: Klausieties Manos 

norādījumos un ziniet, kā tiem paklausīt. Mīliet ne tikai Mani, mīliet arī savus līdzcilvēkus. Nesodiet cits 

citu netaisnīgi. Katru taisnīgu vai netaisnīgu lietu atstājiet Manai taisnībai, jo tikai Man vienīgajam ir 

zināms tās iemesls, un tikai Man vienīgajam ir to spriest. Tos, kas nav piepildījuši Manu likumu, Es aicinu 

doties pa šo ceļu. Tad viņi drīz nāks pie Manis, un Es viņiem sacīšu: Tas nav jauns likums, ko Es jums tagad 

pasniedzu. Tas ir tas pats, ko Es ierakstīju pirmā cilvēka sirdsapziņā un ko vēlāk skaidri un precīzi atklāju 

caur Mozu. 

17 Neļaujiet sev vadīties pēc savu līdzcilvēku vārdiem, ja tie nav balstīti uz Maniem likumiem, un 

tādēļ jūs ieejat tumsas ceļā, domādami, ka esat uz gaismas ceļa. Pompozā izteiksme nav tas, kas Man 

patīk. Es ar jums vienmēr esmu runājis vienkārši. Bet, ja jūs šajos vārdos atklājat patiesību, ņemiet no 

tiem to, kas ir patiess. 

būtiskākais, ─ tas, kas tajos ir mīlestība, žēlsirdība un miers, kas pieder Man, un tad jūs varēsiet to pareizi 

izmantot un interpretēt. 

Es jums esmu devis tiesnesi, kas nekad nemelo, un Viņš ir jūsos; tā ir sirdsapziņa. Lai sadzirdētu tās 

balsi, tev ir jāieiet sevī, jālūdz un meditē; tad tā uzrunās tevi ar patiesu gudrību un pacēlumu. 

18 Pasaule jūs ir vīlusies, un šodien, kad jūs dzirdat manu Vārdu, kas tiek pasludināts caur tādām 

nenozīmīgām būtnēm, vienkāršās sanāksmju telpās, jūs saprotat, ka jums nav jāceļ pilis, lai tās veltītu 

garīgajam pielūgsmei, ka jums nav jāierobežo mana mācība un tā nav jāatspoguļo ar materiāliem tēliem. 

19 Lai šo misiju nestu pasaulei Trešajā laikmetā, jums tika pavēlēts atkal iemiesoties kā gaismas 

gariem, kas pilni spēka, un šo žēlastības dāvanu dēļ jūsu līdzcilvēki jūs ir nepareizi novērtējuši. Viņi ar 

aizdomām raudzījās uz jūsu ticību un paļāvību uz Mani, nesaprotot, ka Es nevienam neesmu bijis labvēlīgs 

un ka Es visus cienu un aizsargāju. 

Bet jūs, kas esat atnākuši pie Manis nožēlas pilni, - cik tuvu Es jums esmu, un ar savu grēku nožēlu jūs 

esat cienīgi nest Manu mīlestības un žēlastības dāvanu slimajiem, garīgi nabadzīgajiem. Jūsu ticība 

uzrunās un piepildīs ar enerģiju tos, kas ir novājināti, un viņu dvēsele pacelsies jaunai dzīvei. Šajā laikā pie 

manām krūtīm nāks daudzi "blēdīgie dēli", un Es svinēšu svētkus viņu atgriešanās dēļ, un izraēliešu 

ģimenes sirds pacelsies, turpinot piesaistīt sirdis. 

20 Ja redzat, ka kāds no Maniem mācekļiem pieaug gudrībā, jo viņš ir uzticīgs Man, neaizdodiet 

viņam, bet palīdziet viņam vēl vairāk, jo caur viņu Es darīšu brīnumus, un ieguvums no tā būs jums visiem. 

21 Aizvainojums aptraipa sirdi un dara dvēseli slimu. Tā ir Mana griba, lai jūs visi attīstītos uz augšu, 

lai jums būtu pilnīga vienotība ar Mani un lai jūs dzīvotu harmonijā. 

22 Izmantojiet savu iemeslu, lai jūs saprastu, kā 

daudz taisnīguma ir visu radību liktenī. 

23 Jūs nedzīvojat bezjēdzīgi; pat mazākajiem un dīvainākajiem pārbaudījumiem ir kāds mērķis, ko Es 

esmu noteicis. 

24 Domājiet par manu likumu un studējiet to. Ļaujiet savam 

dvēseli, lai tā caur lūgšanu sasniegtu Mani, lai, dzirdot Manu Vārdu, tā piepildītos ar Manu dziedinošo 

spēku un saņemtu dziedinošo balzāmu, kas dziedinās jūsu slimās miesas. 

25 Ja jūs sagatavosieties, pasaule ies pa jauniem ceļiem. Kara draudi izzudīs un iestāsies miers. Bet, ja 

jūs rīkosieties slikti, šis ļaunums atradīs atbalss arī jūsos pašos. Es jums vēlreiz saku: "Ar kādu mērauklu 

mērojat, ar tādu arī jums mēros". 

26 Nāciet un paēdiniet sevi ar mana Vārda ēdienu, un, kad būsiet paēduši, neaizmirstiet izsalkušos 

un atnesiet viņiem ēdienu. Iemācieties ņemt no mana Vārda būtību un izmantot to, stipriniet sevi un 

dalieties tajā ar saviem brāļiem un māsām. 

27 No savas zemes pasaules jūs sajūtat miera vietu, ko Es jums esmu apsolījis. Jūs nemitīgi lūdzat 

Mani, lai Es ļauju jums ieraudzīt šīs "Apsolītās zemes" gaismu. Bet es jums saku, ka jūs neesat tālu no tās, 

ka esat uz ceļa, kas ved uz to, un ka nepaies daudz laika, līdz jūs klauvēsiet pie tās vārtiem. 
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28 Ceļš ir mans likums. Ja sekosiet tai, varat būt droši, ka nonāksiet Apsolītajā pilsētā, un tur jūs 

atradīsiet visu, ko es jums piedāvāju. Esiet drosmīgi un tikumīgi šajā ceļojumā, esiet ticības apgaismoti, lai 

jūsu dzīves ceļojums būtu laimīgs un panesams. 

29 Tu esi iepazinis likteņa triecienus. Reizēm jūs drebat no aukstuma, kad jūtat cilvēku savtīgumu un 

nekrietnību, un jūs parādāt Man savu dvēseli nesegtu. Bet jūs nekrītat izmisumā, jūs uzticaties, jo zināt, 

ka Es jūs sargāju un ka Marija, jūsu Māte, ir zvaigzne naktī, kuru jūs pārdzīvojat, un tādēļ jūtaties 

iedrošināti. 

30 Šajā sadraudzības brīdī jūs klusi uzticat Man savu cietušo bērnu sirdis, kam nepieciešams miers, 

un Es jūs darīšu par Manu labumu glabātājiem, lai jūs tos varētu nest saviem mīļajiem, visiem saviem 

līdzcilvēkiem, lai jūs iemācītos dot, jo jūs esat Mani vēstneši un sava tuvākā aizlūdzēji. 

31 Ja jūs pieņem jūsu līdzcilvēki un viņi pieņem jūsu dāvanu, svētījiet viņus. Ja viņi nezina, kā 

izmantot to, ko Es viņiem sūtīju, svētī viņus tāpat un atstāj to Man, lai Es ar bezgalīgu pacietību nogludinu 

un atmodinu viņu dvēseles, līdz Es tās pārveidošu par dedzīgām un ticīgām sirdīm. Tā ir Mana griba. 

32 Es sveicinu tos, kas tic manā klātbūtnē; sveicinu arī tos, kas šaubās, jo viņi, savas dvēseles dzīti, ir 

atnākuši, jo arī viņiem būs ticība. 

33 Bēdas tiem, kas šajā laikā necīnās, lai iedegtu savu lukturi, jo viņi aizies bojā. Lūk, lai gan šis ir 

gaismas laiks, visur vēl valda ēnas. 

No Mana Vārda jūs zināt, ka Es izvēlējos šo tautu, lai atklātu Sevi Savas trešās atnākšanas laikā, bet jūs 

nezināt iemeslu. Skolotājs, kurš no saviem mācekļiem nevēlas nekādus noslēpumus, jums ir bijis 

noslēpums. Es jums atklāšu visu, kas jums jāzina, lai jūs varētu droši atbildēt tiem, kas jums uzdod 

jautājumus. 

Es esmu redzējis, ka šī zemes stūra iedzīvotāji vienmēr ir Mani meklējuši un mīlējuši, un, lai gan viņu 

pielūgsmes veids ne vienmēr ir bijis nevainīgs, Es esmu saņēmis viņu nodomu un mīlestību kā nevainības, 

upurēšanās un sāpju ziedu. Uz Manas Dievišķības altāra vienmēr ir bijis šis smaržīgais zieds. 

Jūs esat sagatavoti izpildīt šo lielo misiju šajā Trešajā laikmetā. Šodien jūs zināt, ka Es esmu 

reinkarnējis Israēla tautu jūsu vidū, jo Es jums to atklāju. 

Jūs zināt, ka sēkla, kas dzīvo jūsu būtībā, un iekšējā gaisma, kas jūs vada, ir tā pati, ko Es sūtīju Jēkaba 

namam Pirmajā Laikā. 

34. Jūs garā esat izraēlieši, jums garīgi pieder Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba sēkla. Jūs esat tā svētītā 

koka zari, kas sniegs ēnu un augļus cilvēcei. 

35. Tas ir iemesls, kādēļ Es jūs saucu par pirmdzimtajiem un kādēļ Es jūs esmu meklējis šajā laikā, lai 

darītu pasaulei zināmu Savu trešo atklāsmi jūsu vidū. ─ Tā ir Mana griba, lai "Israēla tauta" garīgi 

augšāmceltos cilvēces vidū, lai viņi varētu iepazīt patieso "augšāmcelšanos miesā". 

36. Jā, mācekļi, dvēsele nemirst, tā tikai aizlido aizsaulē, kosmosā, kad ķermenim ir pienācis gals. 

"Miesa" nepazūd, tā sadalās un sajaucas ar "miesu". 

dabas elementiem, no kuriem es to veidoju no jauna un piešķīru tai dvēseli. 

37. Tā augšāmceļas miesa, tā uz zemes parādās inkarnētās dvēseles, kas kļuvušas par cilvēkiem, tā Es 

liku Izraēlai no jauna uzaugt uz zemes. Bet es nepiedāvāšu tai zemes šajā pasaulē, nedz arī sadalīšu to 

ciltīs. Gluži pretēji, Es izveidoju vienu ģimeni no visiem tās locekļiem, lai novērstu iedzimto šķelšanos tās 

iekšienē. No Rubeņa bērniem, no Jūdas bērniem, no Asera un Zebulona bērniem, no Neftalīma un 

Benjamīna bērniem es izveidoju laulības un ģimenes. Šādā veidā es iznīcināsim visu nošķirtību, jo tā nav 

sēkla no Dieva. 

38. Kurš gan cits varētu veikt šos darbus kā vien Es? Kam varētu uzticēt uzdevumu pārliecināt Tā 

Kunga izredzēto tautu, ka Kanaāna nav mūžīgā dzimtene, bet tikai tās simbols? ─ Tikai Es, jo es biju tas, 

kas jūsu dvēseli paslēpa citā rasei vai zemei ─ Es, kas jums teica: "Jūs esat tie. "Bet, ja Es jūs atkal sūtīju, 

tad tikai tādēļ, lai jūs uz zemes pabeigtu lielo un grūto uzdevumu, kas jums uzticēts no paša sākuma. Tas 

ir tavs krusts. 
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39. Jūs esat atgriezies arī, lai nomazgātu traipus, lai labotu kļūdas un samaksātu parādus. Jūs vairs 

nekrītat ne vājībās, ne elkdievībā kā agrāk, lai gan jūs esat tauta, kas pazina patieso Dievu un kam bija 

bauslība. Bet sāpes ir likušas tev meklēt gaismu un mieru. 

Tāpat arī pirmajās dienās, kad jūsu zemē trūka kviešu un līdz ar to arī maizes, jūs emigrējāt uz bagāto 

Ēģipti. Vēlāk, būdami faraona vergi, jūs devāties ceļā, drosmīgi pārvarējāt tuksneša grūtības un meklējāt 

"apsolīto zemi", jo ilgojāties pēc brīvības. Šobrīd jūs esat nepakļāvušies savu līdzcilvēku izsmieklam un 

dusmām, jo meklējat Mani šajā formā, jo jūsu dvēsele slāpst pēc pacēluma un garīguma. 

40. Tu esi "blēdīgais dēls", kurš, kad vien atgriežas tēva mājās, atrod tēva rokas izstieptas, lai viņu 

apskautu, un galdu, kas klāts, lai apsēdinātu viņu pie mielasta galda. 

41. Tu ieradies noguris no garā ceļojuma, tava dvēsele bija nomocīta un ķermenis novājināts. Bet 

pārsteigti, jūs jau no tālienes redzējāt, ka "pilsētas vārti" bija atvērti un gaidīja jūs, lai ierastos un dāvātu 

jums manu mīlestību, manu mācību un svētību manai jaunajai atnākšanai. 

42. Tā nebija Mana griba tagad atklāt Sevi Kanaānā, kas bija jūsu tēvzeme agrāk, jo tagad vairs nav ne 

Mozus, ne Kristus laiks, bet Svētā Gara laikmets. 

Jūs dzirdat Manu Dievišķo Vārdu, un patiesi Es jums saku: Pirmā Laika manna, kas iededza jūsu ticību 

Man, un tā maize, ko Es jums devu pie galda Otrajā Laikā, ar kuru Es jums parādīju ceļu uz jūsu pestīšanu, 

ir barība, ko Es jums piedāvāju arī šajā laikā, lai jūsu dvēsele iegūtu mūžīgo mieru un gaismu un nekad 

vairs nejustu badu. 

43. Izmantojot garīgo vienkāršību, ko jūs saglabājat, Es no jūsu vidus izvēlos Savus balss nesējus, 

Savus jaunos praviešus un Savus mācekļus, tāpat kā citā laikā Es no šīs tautas izcēlu patriarhus, praviešus, 

sūtņus un apustuļus. Šodien Es jums izskaidroju Savu Likumu ar Savas Doktrīnas palīdzību. Es jūs mācu, kā 

šajā laikā lūgties, kā man kalpot un kā dzīvot, lai jūs būtu īsti cilvēku brāļi un māsas un Dieva bērni. 

44. Tad, kad Mani jaunie mācekļi būs stipri, Mana Valstības Jaunā Jeruzāleme nāks pie cilvēkiem, un 

uz tās nesagraujamajām sienām tiks sagrauta nešķīstība, elkdievība, meli un visa tumsa, kas ir izaugusi no 

cilvēka prāta un sirds. 

45. Atcerieties, ka jūsu Tēvs sapnī apsolīja Jēkabam svētīt visas tautas viņa bērnos. Apzinieties, ka, ja 

jūs esat no šīs saknes, jūsu liktenis ir nest manu mieru un ienest to jūsu līdzcilvēku sirdīs. 

46. Tauta: Šajā laikā ir cilvēki, kas joprojām seko Mozus likumam, un citi, kas dzīvo saskaņā ar 

kristietības laikmetu. Ne visi no viņiem nojauš vai ilgojas pēc jaunā laikmeta atnākšanas. Iemesls tam ir 

tāds, ka ne visi progresē un attīstās vienādi. Tādēļ es jums saku: mācieties šīs mācības, lai jūs būtu labi 

strādnieki, līdzīgi labam gani un labam sējējam. Paskaties uz tiem, kas apstrādā zemi: Viņi sēj manā vārdā. 

Ja augšanas sezona ir bijusi laba un viņu sēklas izdodas, viņi saka lūgšanas un pateicas Radītājam. Ja 

laikapstākļi ir bijuši bargi un sēkla ir sabojājusies, viņi ar nepacietību gaida nākamo gadu, lai ar tādu pašu 

dedzību sētu atkal, līdz ir nomainījuši un pavairojuši iepriekšējo sēklu. Ja jūs izmantosiet šo laiku un 

dosieties cerības un ticības pilni sēt cilvēku sirdīs, tad manas žēlastības rasa ar manu spēku padarīs 

neauglīgos laukus auglīgus, un jūsu ar mīlestību un labo gribu iesētā sēkla izaugs. Es pasargāšu jūsu sēju, 

un mana Gara spožā saule apzeltīs kviešu kātus, lai jūsu raža tiktu novākta ar slavas un goda dziesmām 

jūsu Kungam. 

47. Apzinieties, ka es esmu tas, kas sargāju šo tautu no vētrām. Es viņus sargāju mierā, jo Savos 

augstajos nodomos Es esmu viņiem paredzējis šajā laikā pildīt lielu misiju gan cilvēciskā, gan garīgā ziņā. 

48. Iestāsies haoss, jo, kamēr vien uz zemes pastāvēs valdnieki un impērijas, tikmēr būs arī 

pretenzijas uz varu, ienaids un kari, un nebūs miera. 

49. Cilvēku vidū nav labdarības, mans likums netiek ievērots. Nav īstu brāļu un māsu, vecāku un 

bērnu, tāpēc cilvēcei draud haoss. 

50. Es jums to tikai pasludinu, jo no Manis nekas ļauns nevar nākt. Haoss rodas no cilvēka iekšējās 

sagatavotības trūkuma, jo viņš nav ieklausījies savā sirdsapziņā un ļāvis sevi vadīt sliktiem čukstiem. Bet 

jūs ─ vai jūs gaidāt visus šos pārbaudījumus, lai jūsu cietās sirdis tiktu satricinātas? ─ Nē, mani bērni, 

lūdzieties, nenogurstoši strādājiet jau tagad, iegūstiet nopelnus un atjaunojiet sevi. Šis ir jūsu uzdevums. 
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"Gādājiet par mieru pasaulē, piesaistiet manu svētību ar savām lūgšanām un palieciet uzticīgi manam 

Likumam kā paraugs saviem līdzcilvēkiem. 

51. Ikviens, kurš vēlas Man sekot, piedalīsies Manā mācībā un tiks saukts par mācekli. 

52. Visas dvēseles, kas Mani ieskauj, ir daļa no Izraēla tautas. No viņu paklausības ir atkarīga tikumu 

atdzimšana cilvēcē. Šodien Es esmu izmantojis šo tautu kā Savu runas līdzekli, lai runātu ar tautu, un 

esmu saņēmis no viņiem pirmos augļus par to, ka viņi ir izpildījuši savu pienākumu. 

53. Jūs esat pirmie, kurus Es esmu apmācījis par Mana Darba cīnītājiem ─ tie, kuriem ar entuziasmu 

jāstrādā, lai uz cieta pamata novietotu pirmos "Lielās pilsētas" akmeņus. Jums ir jāstiprina sevi ticībā un 

paļāvībā uz Mani. Es ar jums nenogurstoši runāšu līdz pat pēdējai 1950. gada dienai caur Saviem balss 

nesējiem, un pēc tam jūs paliksiet cilvēces vidū, lai apliecinātu savu autoritāti. 

54. Es sūtīšu pie jums tos zinātniekus, kuri ir strādājuši, vēloties iedziļināties garīgās dzīves 

noslēpumos, bet nav to sasnieguši. Viņi jūs meklēs, jo zinās, ka esat šīs tautas piederīgie, ka jums ir 

Manas atklāsmes un ka Es jūs esat "svaidījis". Kopā ar jums viņi labprāt uzņems Manu Vārdu, un jūs 

intuitīvi zināsiet, kā izturēties pret viņiem ─ bez lepnības, lēnprātīgi, kā pienākas Maniem mācekļiem, kā 

sludināja Pēteris vai kā runāja Jānis. Tāpat arī jūs runāsiet, kad būsiet sagatavojušies, un, kad jūs 

vērsīsieties augšup ar vēlmi pēc Manas palīdzības, Es runāšu caur jums un sasniegšu viņu sirdis. Vēloties 

iepazīt vietas un cilvēkus, kas Man kalpoja, viņi jūs meklēs, bet jūs viņiem atklāsiet tikai Manas Mācības 

būtību. Daudzi no viņiem atgriezīsies un kļūs par daļu no šīs tautas, pateicoties jūsu vārdu patiesībai. 

55. Šīs tautas ceļš ir bijis garš. Tās vidū Es vienmēr esmu sūtījis spēcīgus, dedzīgus garus, lai tie 

norādītu uz mērķi un būtu Bauslības aizstāvji. Bet šai tautai, kas veidojusies trīs laikmetos caur 

pārbaudījumiem, apmeklējumiem un cīņām, reizēm stipra un reizēm vāja, reizēm brīva un reizēm 

ieslodzīta, reizēm nesaprotama un tad mīlēta un atzīta, vienmēr ir piederējušas Manas prerogatīvas. 

56. Es vienīgais esmu jums devis taisnīgumu. Kalvārijā jūs saņēmāt ne tikai visaugstāko mīlestības 

apliecinājumu, bet arī Mana taisnīguma bardzību, ja jūs to esat pelnījuši. Jums bija lemts saņemt Mani 

Trīs Laiku laikā. Šodien, tāpat kā Otrajā Laikā, Es esmu meklējis pazemīgos, atstumtos un tos, kas alkst 

taisnīguma, un Es esmu uzmodinājis viņu dvēseles un licis viņiem ieņemt mācekļa vai apustuļa vietu. 

57. Jūs dzīvojat laikā, kad cilvēks attīstās materiāli, lepojas ar savām zināšanām un nepazīst Mani. 

Viņš aizmirst savu garīgo misiju un nicina dabu, kuru Es esmu ielicis viņa rīcībā, viņa intelekta pieredzes 

sfērā, viņa ķermeņa dzīvībai un atspirdzināšanai un viņa dvēseles pacelšanai. Viņš neatzīst to, kam viņā ir 

vislielākā vērtība un kuras dēļ Es vienmēr esmu nācis, proti, viņa dvēseli, kas pieder Man. Bet tāpat kā 

mainīsies zemes seja, arī cilvēks Mani atpazīs. Viņa ideāli, kas šodien vēl joprojām ir materiāli, pārtaps par 

garīgiem mērķiem. Visi cilvēki ir bijuši pakļauti pārbaudījumiem, un tajos dvēsele attīrās un saliecas. 

58. Kopš 1866. gada cilvēce ir iegājusi jaunā laikmetā, kurā Es pakāpeniski esmu sagatavojis 

izredzētos. Šī tauta ir saņēmusi pilnvarojumu, un es viņiem esmu apstiprinājis viņu garīgās dāvanas. 

Katrai būtnei esmu atklājis, kurai ciltij tā pieder un kāds ir tās konkrētais uzdevums. Es esmu apvienojis 

Savus garīgos pulkus - vienus miesā, citus garā, kā rakstīts. 

59. Es iecēlu līderus, lai katrai kopienai būtu 

tur būtu pārstāvis, un Es viņiem pasludināju, ka Mana griba ir, lai visi būtu vienoti savā starpā, lai tauta 

būtu stipra. 

60. Es devu Manis apmācītām būtnēm uzdevumu būt balss nesējiem, lai atklātu Sevi cilvēcei ar 

cilvēku vārdiem, un Es pavairoju to skaitu, lai Mana mācība izplatītos. Es radīju Strādnieku Miesu, lai 

Garīgā Pasaule sazinātos ar cilvēci un atklātu savu žēlastību dziedināšanā un konsultēšanā. 

61. Tā bija mana griba aicināt vienu "pamatakmeni", kuram bija jābūt vadoņa atbalstam, starpniekam 

starp vadoni un tiem, kam ir rīkojumi, un tautas uzticības personai katrā pulcēšanās vietā. 

62. Es iecēlu redzētājus un apmācīju viņus saņemt vīzijas, lai cilvēki tās interpretētu un paliktu 

nomodā. 

63. Tiem, kas rakstīs, es devu "zelta spalvu" pasūtījumu. Es apmācīju viņu prātus un aizsūtīju viņu 

aizsardzībai garus, kas arī citos laikos ir sargājuši rakstus, lai mans vārds tiktu iespiests un saglabāts uz 

visiem laikiem. 
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64. Es apmācīju "sargus", lai viņi uzraudzītu kārtību kopienā, un nosaucu viņus par "pīlāriem". 

65. Visas šīs būtnes Es esmu apgaismojis, un Mana iedvesma izplūst pār tām. Tagad es jautāju visiem, 

kas ir saņēmuši šos amatus, vai viņi ir sapratuši, kas tajos ir. 

66. Es dodu jums vēl trīs gadus jūsu aprīkošanai. Pēc tam šīs kalpošanas kļūs par vienu, un jūs visi 

tiksiet saukti par "strādniekiem dievišķajā laukā", un jums tiks uzticēti visi tie, kas nav dzirdējuši Manu 

Vārdu, lai jūs varētu viņus pamācīt. Jūs vairs nebūsiet mācekļi, bet gan meistari. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 184 
1 Cilvēce, jūs esat iegrimuši tumsā. Bet jums ir pienācis laiks pacelties uz gaismu. 

2 Es jums sūtu Eliju, lai pamodinātu jūs no letarģijas. Kā jūs varētu sajust manu klātbūtni, ja nebūtu 

nomodā? 

3 Negaidiet, ka Es nāksim uz jūsu pasauli kā cilvēks; šī mācība ir beigusies. Tomēr, lai gan Es esmu ar 

jums tikai garā, Es jums pierādīšu, ka tā ir augstāka atklāsmes forma nekā tā, ar kuras palīdzību Es līdz šim 

esmu Sevi atklājis. Tas ir pierādījums tam, ka es jūs uzskatu par garīgi spējīgākiem nekā cilvēki, kas 

dzīvojuši pagātnē. 

4 Man nebūs vajadzīgs ķermenis, lai dzīvotu jūsu vidū, un Manai balsij nebūs absolūti nepieciešams 

kļūt par cilvēku, lai Mani sadzirdētu. Tomēr es būšu jums bez ierunām līdzās kā Skolotājs, kā Tiesnesis, kā 

Ārsts. 

5 Jūsu dvēselei ir daudz spēju un maņu, lai jūs varētu saņemt Manus vēstījumus caur tām. Bet, tā kā 

jūs līdz šim nepazināt šīs spējas, kas pastāv jūsu būtībā, jūs uzskatāt, ka varat Mani redzēt tikai ar 

ķermeņa acīm un dzirdēt ar ausīm. Tagad Es jums pierādīšu šī viedokļa nepamatotību, kad jūs sajutīsiet 

Manu klātbūtni jūsu miega istabas klusumā un sajutīsiet, ka jūsu lūgšanu brīžos jūs pārpludina iedvesmas 

gaisma. 

6 Jūs joprojām esat dvēseles bez gaismas, bet Es radīšu gaismas dzirksteles, kas no jums izstarosies 

iedvesmas, augstu ideju, cēlu jūtu un labu darbu veidā. 

7 Jūs esat kā Lācars kapā, miruši garīgai dzīvei. Bet pēc mana aicinājuma jūs celsieties, lai sekotu 

man un liecinātu par manu patiesību. 

8 Notikumi, kas ik dienas satricina zemes iedzīvotājus, ir aicinājumi uz taisnību, aicinot jūs nožēlot 

grēkus, lūgties, atcerēties un šķīstīties. Bet šis pārbaudījumu laiks ilgs tik ilgi, līdz cilvēku stūrgalvība un 

neprāts piekāpsies, līdz viņi atkāpsies no savas augstprātības un bezdievības. 

Ne vienmēr uz zemes būs dzirdami aicinājumi uz taisnību, jo vēlāk, kad cilvēce tiks šķīstīta, cilvēkus 

satrauks pavisam citi notikumi. Tās būs dievišķas iedvesmas un garīgas izpausmes, tās būs dabas 

atklāsmes. Dažas jūsu dvēseles pilnībai, citas - jūsu dzīvei pasaulē. 

9 Vai jūs zināt, kas ir dāvana vai tikums, ar kuru cilvēki var iegūt lielāku žēlastību? ─ Labdarība. Jo 

tas pilnveidos viņu sirdis, dos dvēselei iespēju dāvāt sevi saviem līdzcilvēkiem un būs tas, kas ticības sēklā 

ievāks vislielāko ražu. Jo "lauki" un "lauki" ir pilni posta, sāpju, nabadzības un slimību ─ lauki, kas alkst pēc 

mīlestības un gaida tikai sēklu un nedaudz lietus, lai uzziedētu. 

10 Ja šobrīd tiem, kas sludina Manu Vārdu uz zemes, šķiet neiespējami apturēt grēka progresu, 

naidīguma un kaislību pārpilnību, tad cilvēku atgriešanās pie labestības un taisnības Man nav 

neiespējama, pat ne grūta. 

11 Vai jūs redzat tos cilvēkus, kas valda lielās valstīs? Vai jūs zināt viņu likumu un doktrīnu spēku? Vai 

jūs redzat, ka zinātnieki pārsteidzīgi un pārdroši iedziļinās dabas noslēpumos? Patiesi es jums saku, viņi 

vēl pazemīgi noliekties man ar visu savu augstprātību, viņu prasmes un visas savas zināšanas. Jo katrs 

cilvēka darbs galu galā sasniedz savu robežu, kad cilvēkam pēc paša vēlēšanās ir jāatver acis realitātei un 

jāapzinās katra sava darba apjoms, pārkāpumu smagums un noviržu apmērs. 

12 Es negribu teikt, ka viss, ko viņi ir darījuši, ir nepilnīgs ─ nē. Bet ir tik maz laba, ko viņi rada saviem 

līdzcilvēkiem, tik maz laba, ko viņi dara, ka labāk, lai mans likums spriež par netaisnīgajiem un sliktajiem, 

kas uz svaru kausiem sver smagāk. 

13 Cilvēcei joprojām ir dots īss laiks, lai pabeigtu savu darbu un atbildētu dievišķajam tiesnesim, kad 

viņš aicinās to atskaitīties. 

14 Tikmēr mana gaisma virzās uz priekšu, izplatās un iekļūst visur un katrā dvēselē. 

15 Tā bija Mana griba, ka, kad pienāks Mans parādīšanās laiks, visi Mani iezīmētie jau būs gatavi, 

vērojot un lūdzot, gaidot Manu atnākšanas stundu un veidojot vienotu ķermeni un vienotu gribu, lai 

dzirdētu, ko Es jums atklāšu. Bet es neesmu atradis īstu brālību jūsu vidū. 
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16 Šī tauta, kas ir saņēmusi manas pamācības, apmācīs savus līdzcilvēkus un padarīs tos par 

meistariem. 

17 Bet patiesi, Es jums saku, Es neesmu nācis apgaismot tikai jūs, kas dzīvojat uz zemes, bet Es esmu 

aicinājis arī visas dvēseles, kas ir apmaldījušās citās, jums nezināmās dzīves pasaulēs. 

18 Kādu padevību Es esmu redzējis garīgajās būtnēs, lai izpildītu Manus pavēles! Viņu dvēselei, kas 

bija brīva no ķermeņa, bija vieglāk sagatavoties sava uzdevuma izpildei šajā laikā. 

19 Cik daudzi no viņiem gaidīja mani bez kļūdām un 

pārkāpumi, pēc ilga perioda izlīguma. Un, kad Es atklāju viņiem to Septiņu zīmogu Grāmatas daļu, kas 

atbilst sestajam periodam, viņu dvēseles tika pacilātas, un savā pacilātībā viņi jūs iedrošināja, likvidēja 

šķēršļus jūsu ceļā un piešķīra jums goda vietu kā mācekļiem. 

20 Lai izprastu dievišķās mācības, ir nepieciešams atjaunoties un pētīt likumu. 

Caur to jūs sapratīsiet Manu Vārdu un saņemsiet lielas atklāsmes, ko jūs nevarētu sasniegt ar cilvēku 

zinātnes palīdzību. 

Pienāks diena, kad cilvēks nolieks savu kaklu un mīlēs savu Tēvu ar tādu cieņu un mīlestību, kādu Es 

no jums lūdzu. 

Mana manifestācija ir saprotama visiem. Es esmu runājis atbilstoši jūsu smadzeņu spējām, jo jūs 

nevarētu aptvert visu manu gudrību. Šim vienkāršajam vārdam, ar kuru Es jums darīju zināmu Savu 

mācību, jums nevajadzētu pievienot neko, kas nāk no jūsu intelekta, un, ja jūs to tulkojat citās valodās, 

rūpējieties, lai tā dievišķā nozīme paliktu neskarta. 

21 Sagatavojieties tā, lai jūsu smadzenes būtu kā dzidrs spogulis, kas atspoguļo manu gaismu visā tās 

skaidrībā, kad esat iesaistīti šajā grūtajā misijā. 

22 Dzīvo tuvu man. Es esmu visu radīto lietu dzīvība, sākums un beigas. Ja Es esmu uzticējis jums 

tādu uzdevumu kā man, tad tas ir tāpēc, ka Es jūs mīlu un vēlos, lai jūs ņemtu Mani par paraugu. 

23 Glābiet sirdis, dariet brīnumus, mīliet cits citu. 

24 Ja jūs jūtat sevī nepieciešamo ticību un dvēseles spēku, lai uzņemtos krustu, ejiet uz mājām un 

nesiet manu Vārdu, ejiet caur plašajām zemēm un kuģojiet pa jūrām. Es iesim jums pa priekšu un 

sagatavošu ceļu. 

25 Esiet modri, jo daudzi vilki avju drēbēs nāks pie jums un gribēs jūs pievilt, lai jūs maldinātu un 

aizvestu no ceļa. Bet vērojiet, un jūs atklāsiet viņu sirds nodomus. 

26 Kad jūsu līdzcilvēki nāk ciešanas un 

Ja vēlaties apturēt viņu asaras, dariet to. Dodiet visu labo, kas ir jūsos, un tad vēlāk, aizsaulē, jūs 

saņemsiet lielāku žēlastību par to, ko esat izrādījuši šajā pasaulē. 

27 Mīļotā tauta, jūsu lūgšana paceļas pie Manis, tāpat kā Pirmajā Laikā jūsu psalmi pacēlās pie Manis 

Templī. Taču šis laiks ir pagājis, un jūsu dvēsele ir attīstījusies. Lielais Jeruzalemes templis vairs neeksistē, 

jo Mans Vārds ir piepildījies, un no tā materiālās konstrukcijas nav palicis ne akmens uz akmens. 

28 Nav ne Derības šķirsts, ne Bauslības plāksnes uz 

altāris vairs. Jūsu gars meklē patiesību ārpus skaitļiem un simboliem, kas agrāk kalpoja tam, lai ticētu un 

saprastu, un kas mācīja to pielūgt Mani. Taču šodien tā saprot, ka tiem vairs nav nekāda pamatojuma, jo 

to nozīmi ir sapratis gars. Simboli bija tikai materiāli objekti, kurus Kungs izmantoja, lai izskaidrotu 

cilvēkam dievišķās mācības. 

29 Kad māceklis ir sapratis pamatmācību, viņam jāaizmirst vecās pielūgsmes formas, lai celtos vēlmē 

pēc augstākām iedvesmām un garīgākas pielūgsmes. 

30 Atcerieties, ka tik ilgi, kamēr jūsu acu priekšā ir jābūt kādam simbolam, kas iemieso Mani, jūs 

nevarat tieši savienoties ar Dievišķo Garu. Tomēr apzinieties, ka jūs visi esat aicināti izmantot šo dialogu 

starp gariem. 

31 Viss, kas jūs ieskauj un apņem šajā dzīvē, ir mūžīgās dzīves atspulgs, tā ir dziļa mācība, kas 

izskaidrota ar materiālo formu un priekšmetu palīdzību, lai to varētu saprast. 
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32 Jūs vēl neesat sasnieguši šīs brīnišķīgās mācības būtību, un cilvēks atkal un atkal ir kļūdījies, jo par 

dzīvi, ko viņš dzīvo uz zemes, ir domājis tā, it kā tā būtu mūžība. Viņš ir apmierinājies ar tās ārējām 

formām un ir noraidījis visu, kas tajā ietverts no dievišķās atklāsmes, - to, kas ir būtība un patiesība, kas 

ietverta visā radībā. 

33 Kad šī "grāmata" būs atstājusi gaismu dvēselēs un būs izprasta līdz pēdējai lappusei, cilvēks 

pametīs zemi un viņa dvēsele dosies uz jaunām mājām, kur viņš iepazīs un izmantos visu, ko cilvēciskā 

dzīve viņam ir iemācījusi ceļā. Tad viņš spēs izprast daudzas mācības, kas viņam tika atklātas dzīves laikā 

matērijā. 

34 Studējiet šos vārdus, kurus jūsu Skolotājs jums veltījis ar tik lielu mīlestību, lai pēc to gaismas jūs 

varētu spriest par saviem darbiem. Un, kad sapratīsiet, ka esat apstājušies, noskaidrojiet, kādi bija 

iemesli, kas to izraisīja, lai turpmāk no tiem izvairītos un vienmēr virzītos uz priekšu pa attīstības ceļu. 

35 Misija, ko Es esmu pavēlējis Savai tautai uz zemes, ir liela un ļoti smalka. Tāpēc Es esmu to 

meklējis visos laikmetos, lai iedvesmotu to ar Savu Vārdu un atklātu tai kaut ko vairāk no Bauslības 

satura. 

36 Mīlestības, labestības un taisnīguma likums ir garīgais mantojums, ko Es viņam esmu atstājis cauri 

gadsimtiem. No nodarbības uz nodarbību es esmu vedis cilvēci pie atziņas, ka Bauslību var apkopot vienā 

bauslī: mīlestība. Mīliet Tēvu, kas ir dzīvības autors, mīliet savu līdzcilvēku, kas ir daļa no Tēva, mīliet visu, 

ko Kungs ir radījis un pavēlējis. 

37 Mīlestība ir gudrības, varenības, spēka, paaugstinājuma un dzīves sākums, sākums, sēkla. Tas ir 

īstais ceļš, ko Radītājs ir iezīmējis dvēselei, lai no soļa uz soli un no mājas uz māju tā arvien vairāk sajustu 

tuvošanos Man. 

38 Ja cilvēks jau no pašiem pirmsākumiem būtu veidojis garīgās mīlestības kultu, tā vietā, lai ieslīgtu 

elku pielūgsmē un reliģiskajā fanātismā, tad šī pasaule, kas šodien cilvēku baiļu un ciešanu dēļ ir kļuvusi 

par asaru ieleju, būtu miera ieleja, kur dvēseles nāktu, lai iegūtu nopelnus un pēc šīs dzīves sasniegtu tās 

garīgās mājas, kurās dvēselei ir jāiet savā ceļojumā. 

39 Patiesi Es jums saku: nevienā cilvēces dzīves laikmetā cilvēkam nav trūcis zināšanu par Manu 

Likumu. Jo no Dievišķās dzirksts, kas ir viņa gars, viņam nekad nav trūcis gaismas dzirksts dvēselē, 

intuīcijas prātā vai iedvesmas sirdī. Tomēr jūsu dvēsele ir atgriezusies aizsaulē ar tumšu apsēju acu 

priekšā, un es jums saku, ka ikvienam, kurš neizmanto šajā pārbaudījumu ielejā ietverto dzīves mācību, ir 

jāatgriežas tajā, lai pabeigtu labošanos un, pats galvenais, lai mācītos. 

40 Kļūdains ir jūsu priekšstats par to, ko nozīmē dzīve uz zemes, kas ir dvēsele un kas ir garīgā 

pasaule. 

Lielākā daļa ticīgo domā, ka, ja viņi dzīvos saskaņā ar noteiktu taisnību vai ja pēdējā dzīves brīdī 

nožēlos grēkus, ko ir izdarījuši, tad viņu dvēselei debesis būs drošas. 

Bet šī maldīgā ideja, kas cilvēkam ir ļoti patīkama, ir iemesls, kāpēc viņš visu mūžu neatlaidīgi nepilda 

likumu, un tādējādi viņa dvēsele, pametot šo pasauli un nonākot Garīgajā Pasaulē, konstatē, ka ir 

nonākusi vietā, kur tā neredz brīnumus, kādus tā bija iedomājusies, un nejūt augstāko svētlaimi, uz kādu 

tā domāja, ka tai ir tiesības. 

41 Vai jūs zināt, kas notiek ar tām būtnēm, kuras bija pārliecinātas, ka nokļūs debesīs, bet tā vietā 

atrada tikai apjukumu? Tā kā viņi vairs nebija mājās uz zemes, jo viņiem trūka sava miesīgā apvalka 

atbalsta, un viņi nevarēja pacelties tajos augstumos, kur atrodas garīgās gaismas sfēras, viņi paši sev 

radīja ─ paši to neapzinoties ─ pasauli, kas nav ne cilvēciska, ne dziļi garīga. 

Tad dvēseles sāk sev jautāt: vai tās ir debesis? 

Vai šīs ir tās mājas, ko Dievs ir paredzējis dvēselēm pēc tam, kad tās ir tik ilgi klīdušas pa zemi? 

42 Nē, - saka citi, - tas nevar būt "Tā Kunga miesas", kur var pastāvēt tikai gaisma, mīlestība un 

šķīstība. 

43 Pakāpeniski, pārdomu un sāpju ceļā, dvēsele sāk saprast. Tā izprot dievišķo taisnīgumu un, 

apgaismota sava gara gaismas, izvērtē savus iepriekšējos darbus un atklāj, ka tie ir bijuši slikti un 

nepilnīgi, ka tie nav bijuši cienīgi tam, kam tā ticēja. 
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Pēc tam šīs introspekcijas dēļ parādās pazemība un rodas vēlme atgriezties pie tiem ceļiem, kas viņai 

bija aiz muguras, izdzēst traipus, izlabot kļūdas un darīt kaut ko patiesi nopelniem bagātu Tēva priekšā. 

44 Ir nepieciešams apgaismot cilvēci par šiem noslēpumiem, lai tā saprastu, ka dzīve matērijā ir 

iespēja cilvēkam iegūt nopelnus savai dvēselei ─ nopelnus, kas to paaugstinās, līdz tā būs pelnījusi dzīvot 

augstākā garīguma sfērā, kur tai no jauna ir jārīkojas nopelniem bagāti, lai nepaliktu novārtā un turpinātu 

celties no līmeņa uz līmeni; jo "Tēva namā ir daudz mājokļu". 

45 Šos nopelnus jūs iegūsiet ar mīlestību, kā to jums māca Tēva mūžīgais likums. Tā jūsu dvēsele soli 

pa solim virzīsies pa pilnības kāpnēm un tādējādi iepazīs šauro ceļu, kas ved uz Debesu valstību ─ uz 

patiesajām Debesīm, kas ir dvēseles pilnība. 

46 Es sveicinu jūs, kas nākat pie Manis, lai atrastu miera un mīlestības ceļus. Šos cilvēkus es sveicu un 

liku viņiem saprast, ka viņus gaida garīgs uzdevums. 

47 Mācekļi, jūs cīnīsieties kopā ar Mani, jūs strādāsiet tuvu savam Skolotājam, un tā mēs iesim ceļu, 

kas jūs aizvedīs uz kalna virsotni. Jūs nāksiet pie Manis ar pazemību, nelūdzot savam Tēvam dot jums to 

vai citu dāvanu, bet labprātīgi saņemsit to, ko Viņš ir paredzējis katram no saviem bērniem. 

48 Jūsu dvēselē ir gaisma, turklāt jūs jau esat krietni pavirzījušies uz priekšu pārbaudījumu ceļā, kas 

jūsu pieredzi ir padarījis auglīgu, un tāpēc jūs vairs neļaujat sevī valdīt tukšībai, kas vēlas būt liela, lai jūs 

apbrīnotu un jums kalpotu. 

49 Kurš gan cits, ja ne es, varētu valdīt dvēselēs un vadīt to likteni? ─ Neviens. Tāpēc, kurš gribēja 

ieņemt sava Kunga vietu, jo gribēja valdīt, tas radīja sev valstību saskaņā ar savām tieksmēm, vēlmēm, 

pretenzijām uz varu un iedomību ─ matērijas, zemisku kaislību un necienīgu jūtu valstību. 

50 Jūs nevarat pakļaut garu, jo tajā ir pilnīgs taisnīgums. Dvēselēs tikai šķīstība ir vara pār cēlām 

jūtām, tikai labestība tās virza ─ vārdu sakot, dvēsele barojas tikai ar patiesību un labestību. 

51 Tāpēc, ak, mācekļi, ─ lai gan jūs redzat sevi bagātīgi apveltītus ar dāvanām un saprotat, ka jums 

piemīt labums, kas nepiemīt visiem, jums nevajadzētu justies pārākiem par citiem. Nododiet visu, kas 

jums ir, kalpošanai manam Lietai, jo to raksturo mīlestība, un jums tai ir jāvelta visa sava dzīve, lai tādā 

veidā būtu noderīgi saviem līdzcilvēkiem. 

52 Iznīcini savu radīto tukšumu impēriju. Kontrolējiet cilvēciskās kaislības un ļaujiet savai dvēselei 

izpausties savā dziļākajā būtībā, kas ir mīlestības un gaismas pilna un dod jums gudrību. 

Mēģiniet ņemt Jēzu par paraugu visās savas dzīves darbībās. Viņš netika sūtīts uz zemi, lai izpirktu 

grēkus vai saņemtu Tēva spriedumu. Kristus, kurš šodien atkal runā uz jums, ir nācis pie cilvēku sirdīm, lai 

tajās iedibinātu savu mīlestības, taisnīguma un patiesības valstību. Viņš neieveda cilvēkiem 

materiālistiskas mācības vai netaisnīgus likumus. Viņš nav nācis, lai modinātu cilvēku alkatību vai kurinātu 

kaislības. Viņš nesa mīlestības mācību, kas ir dvēseles morāle. Tāpēc Viņš sacīja ļaudīm: "Mana valstība 

nav no šīs pasaules." 

53 Jūs savas sirds dziļumos jautājat Man, kā tas ir iespējams, ka lielas garīgas būtnes kļūst 

dumpinieciskas un vēlas darboties pret Dievu. Es jums saku: Tie, kas ceļas pret Mani, vēl nav patiesi lieli. 

Tās ir nepilnīgas garīgas būtnes, kas spējušas attīstīt tikai vienu savu spēju daļu, bet pārējo spēju attīstību 

atstājušas novārtā. Viņu inteliģence ir attīstīta, bet ne dvēseles cēlās jūtas. 

54 Tāpēc es jums toreiz norādīju, ka cilvēks nedzīvo tikai no maizes. Jo bez zemes mācībām, ko viņam 

sniedz zeme, viņa pilnīgai pilnībai ir nepieciešama gara gaisma, ko viņš var saņemt tikai no manām 

mācībām. 

55 Jūs, cilvēki: Daudzus gadsimtus jūs esat klīduši pa zemi, vienmēr apgrūtināti ar savu kaislību nastu. 

Bet ir pienācis gals, jūs jau esat garīgās atbrīvošanās laikmetā, kurā dvēsele valdīs ķermenī, kas būs tās 

kalps, un kurā tās mājvieta būs bezgalība. 

56 Drīz jūs uzzināsiet, no kurienes esat nākuši un uz kurieni dodaties, lai zinātu, kā piešķirt pasaulei 

to vietu, kas tai pienākas jūsu dzīvē, un dvēselei to vietu, kas tai pienākas jūsu eksistencē. 

57 Šie vārdi, ko es jums tagad teikšu, ir pravietiska rakstura, lai jums būtu stimuls pielikt pūles un 

paļauties uz cerības gaismu jūsu nākotnē. 
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58 Tie, kas iet cauri pasaulei, liedami asaras savu sāpju dēļ, nedomājiet, ka Es viņus esmu pametis. Es 

pārbaudu viņu pacietību un tikai gaidu, kad viņi sasniegs attīrīšanos, lai tad varētu palielināt Manu 

sekotāju skaitu. 

59 Spiritualizācija nāks pie cilvēkiem, kliedēs viņu šaubas, liks viņiem atgriezties uz drošā ceļa, liks 

ieraudzīt patiesības gaismu. Tad ļaudis sacīs: "Tā Kunga vārds ir piepildījies, kad Viņš teica: "Mani redzēs 

katra acs.""" 

60 Jums jāzina, ka sāpes šajā laikā ir ļoti lielas, jo cilvēka dvēsele tagad atmaksā parādus, par kuriem 

jūsu sirds nezina, un izdzēš traipus, kas ilgu laiku ir bijuši jūsos. Jūs nezināt, kas esat un kādi ir bijuši jūsu 

darbi garajā ceļā, ko esat mērojuši. Bet tagad jums, kas zināt šo atklāsmi, ir jāapbruņojas ar pacietību un 

padevību. Tas jūs uzmundrinās un palīdzēs jums sasniegt attīrīšanos. 

61 Es jums apliecinu, ka pagaidām jums nav nepieciešams zināt savu pagātni; jums pietiek ar to, ja 

jums ir intuīcija vai nojauta, ka citos laikos esat pieļāvuši kļūdas, kas jums tagad ir jāizlabo. No otras 

puses, Es gribu, lai jūs daudz zinātu par savu nākotni caur Manu Vārdu, jo šī gaisma jūsu sirdīs radīs cerību 

sasniegt miera un gaismas dzīvi, kurā dvēsele un ķermenis attīstās augšup. Jo pienāks laiki, kad valdīs 

harmonija starp fizisko un garīgo. 

62 Mana gaisma izgaismos visus ceļus, un sektas un reliģijas ieraudzīs vienu ceļu, vienu likumu - 

Dievišķā Gara Mīlestības likumu. Tā būs pasauli aptveroša mācība, kas apvienos visas dvēseles. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 185 
1 Es jūs svētīju, jo jūs ticat, ka mans Gars ir tas, kas jums dod šo mācību, lai gan jūs dzirdat manu 

mācību ar cilvēka prāta palīdzību. 

2 Jūs neņemat vērā balss nesēja nepilnības, jūs interesē tikai dievišķās nozīmes izpratne. Tie, kas 

šādi pēta Manu Vārdu, ir tie, kas atklāj patiesību. Viņi būs tie mācekļi, kas rīt dosies ceļā, lai skaidrotu 

cilvēkiem manu mācību. Tie liks saprast tiem, kas ir kļūdījušies, interpretējot iepriekšējo laiku Rakstus. Jo, 

lai atklātu manu atklāsmju patiesību, ir nepieciešams nevis pieturēties pie vārdu materiālās nozīmes, bet 

meklēt garīgo nozīmi, kas ir būtība, kas ir patiesība un dzīvība. 

3 Tādēļ Es esmu pakļāvis šo tautu pārbaudei, kas vienlaikus ir dziļa mācība, jo Es devu Savu Vārdu ar 

cilvēka intelekta starpniecību un devu viņiem norādījumus, lai viņi neinteresējas par Vārda ārējo formu, 

bet iedziļinās tā būtībā, lai atklātu tā nozīmi. Ar šo instrukciju šī tauta varēs izskaidrot tiem, kas meklē 

manu iepriekšējo vēstījumu interpretāciju, veidu, kā garīgi atklāt jebkuras mācības, fragmenta vai 

jebkuras citas mācības jēgas saturu. 

līdzība atklāj patiesību, kas ir viena. 

4 Es redzu arī tādus cilvēkus, kuri pamazām ir sapratuši, ka, jo labāk ir sagatavota viņu dvēsele un 

ķermenis, jo bagātīgākas un skaidrākas ir manas norādes caur balss nesēju. Ak, ja vien visi šie ļaudis 

patiesi tiektos uz to, lai pierādītu, ka ir manas žēlastības cienīgi, cik liela un pilnīga būtu mana izpausme! 

Taču Es joprojām redzu, ka daudzas sirdis tiecas pēc ārēja pielūgsmes, lai varētu ticēt Manai 

Klātbūtnei, nesaprotot, ka tā vietā, lai ļautu dvēselei brīvi pacelties, viņi to aiztur pie materiāla altāra, 

izkliedē ar nevajadzīgām ceremonijām un nogurdina ar ierastām tradīcijām. Patiesi es jums saku, ka šis 

laiks jums ir pagājis. 

Ilgu laiku jūs esat atsvaidzinājuši savas sajūtas baznīcu krāšņumā, ilgu laiku jūs esat apbrīnojuši savu 

līdzcilvēku mākslas darbus. Tagad jums tas viss ir jāatstāj aiz muguras, lai jūsu dvēsele varētu sasniegt 

brīnišķīgo dzīvi, kas tai ir paredzēta, piesātināt sevi ar gaismu lūgšanas brīžos Viņā un nodot ķermenim 

visus priekus un iedvesmas, ko tā saņem savās sajūsmās. Tad jūs sapratīsiet, cik nabadzīgas un neveiklas ir 

bijušas tās formas, ar kurām pasaule ir mēģinājusi atveidot Dievišķo. 

5 Jūsu dvēsele ir pārgājusi no bērnības uz pusaudža vecumu, tāpēc tās dzīvē ir jānotiek pārmaiņām. 

6 Agrāk Es no jūsu gara esmu pieņēmis visus upurus, ko tas Man ziedoja, pat ja tajos bija daudz 

nezināšanas un nepilnību. Šodien tikai tas, kas ir tīrs, sirsnīgs, patiess, spēs sasniegt Mani. 

7 Vai jūs redzat, cik skaisti ir tie ziedi no jūsu dārziem, kurus jūs reizēm Man piedāvājat? Patiesi, Es 

jums saku, ka pat šo dāvanu Es šobrīd nevaru saņemt, jo šie ziedi nav jūsu, bet gan mans darbs, bet jums 

man vajadzētu dāvināt jūsu sirds garīgos ziedus, tas ir, jūsu labos darbus, jūsu tīrās lūgšanas, jūsu 

tikumus. 

8 Neļaujiet vairs sevi maldināt, necentieties ar ārējām lietām aizstāt to, kam jābūt dziļi garīgam. 

Nebaidieties nojaukt ierobežojumus, nebaidieties saskarties ar patiesību. Debesis pieder tikai 

drosmīgajiem un aizrautīgajiem. 

9 Kad būsiet novērsuši visu fanātismu un elkdievību savās sirdīs un iemācījušies lūgties no gara uz 

garu, jūs būsiet nonākuši pie patiesā Kunga altāra ─ pie tā, kas nav no šīs pasaules. Uz šī altāra jūs varēsiet 

upurēt savu upuri, kas būs jūsu labie darbi un kas manās acīs būs skaistāki par jūsu dārzu ziediem. Jo jūsu 

dvēseles labie darbi nekad nenovecos. 

10 Jūs, ļaužu pūļi: Atveriet savas sirdis, lai tajās ieplūstu Manas žēlastības rasa. Es vēlos, lai šie cilvēki 

būtu kā milzīgs dārzs, kurā zied visskaistākie domu, sirds un dvēseles ziedi, kurus es loloju. 

11 Cilvēki: Vai tad, kad Es runāju ar jums par ziedojumiem un upuriem ar tādu skaidrību, ar kādu 

pasludinu Savu Vārdu, jūs jūtat sāpes, jo Es jūs aizvedu prom no jūsu iepriekšējiem uzskatiem? Nē, 

Skolotāj, - tu Man saki. 

12 Tas tādēļ, ka manā Vārdā ir balzāms un gaisma, kas neļauj nevienam prātam rasties neskaidrībām 

un nevienai sirdij skumt. 
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13 Es vēlos, lai jūs runātu ar saviem līdzcilvēkiem tādā pašā veidā, kad cenšaties atvērt viņu acis 

gaismai. Dariet to ar to skaidrību un mīlestību, ko es esmu lietojis kopā ar jums, un jūs viņu sirdīs 

neatstāsiet sāpes, bet gan mieru un gaismu. 

14 Izpildot dievišķo apsolījumu, Es esmu jums Sevi atklājis šajā laikā. Šī vārda kodolā ietvertajā 

nozīmē es esmu bijis pilnīgi un pilnībā ar jums. Kas ir atradis šo jēgu, tas ir sajutis Mani. No otras puses, 

tie, kas ir pavadījuši savu laiku, vērtējot Manas izpausmes ārējo izskatu, nav spējuši atklāt Manu 

patiesību. 

15 Kamēr vieni bija vislielākajā izbrīnā, dzirdot Manu Vārdu, citi nejuta ne mazāko drebuli un 

neapzinājās Manu klātbūtni un to, ka viņi Mani ir dzirdējuši. 

16 Kad Mans Vārds vairs netiks dzirdēts caur šiem balss nesējiem, būs daudzas sirdis, kas raudās par 

šī laika beigām, tāpat kā būs tādi, kas, lai gan būs Mani dzirdējuši, neapzināsies to labo, kas viņiem 

piederēja un ko viņi zaudēja, jo nezināja, kā to izmantot. 

17 Pienāks laiki, kad šis vārds izplatīsies daudzās vietās. Bet tad tas notiks ar to cilvēku liecībām, kuri 

to būs dzirdējuši, sapratuši un ticējuši, un jūs būsiet liecinieki tam, ka daudzi no tiem, kuriem nekad nav 

bijusi žēlastība dzirdēt manu mācību, spēs atklāt dievišķo nozīmi, ko šī mācība glabā kā dārgumu, un viņi 

ar pārliecību un ticību sacīs: "Tas ir Skolotāja vārds." 

18 Jūs redzēsiet savus līdzcilvēkus, kas raud no svētlaimes, iekšēji saviļņoti Manas vēsts, un redzēsiet 

viņus žēlojamies, ka viņi nepieder pie Maniem izredzētajiem. Tad jūs izjutīsiet nožēlu par to, ka ─ lai gan 

es tik ilgi esmu bijis ar jums ─ jūsu sirds nav parādījusi ticību un mīlestību, ko jūs redzēsiet dzimstam 

savos līdzcilvēkos, pateicoties tikai jūsu liecībai. 

19 Šo ļaužu vidū jūs atklāsiet tos, kas intuitīvi izjūt garīgo, iedvesmotos, tos, kas paredz garu dialogu 

ar garu, redzētājus un tos, kam piemīt gara dāvanas un spējas pilnīgā attīstībā. 

20 Vai jūs domājat, ka Es dodu Savu Vārdu visām pasaules tautām? ─ Nē, arī ar šo Manu jauno 

atklāsmi ir tāpat kā ar iepriekšējiem laikiem, kad Es atklāju Sevi tikai vienai tautai, bet tās uzdevums bija 

iet un izplatīt Labo Vēsti, un sēt sēklu, ko viņi saņēma no Manas vēsts. 

21 Atcerieties, ka citās zemēs mana sēkla izauga ar vislielāko spēku, pateicoties vienīgi manu 

apustuļu liecībai. 

22 Atcerieties, mīļotā tauta: ja citas tautas ticēja šīm liecībām, tad tas bija tāpēc, ka tie, kas tās 

sniedza, zināja, kā to darīt ar visu mīlestību un patiesumu, uz kādu viņu sirdis bija spējīgas. Es jums to 
saku tādēļ, ka, ja jūs vēlaties, lai pasaule caur jums ticētu Man, jums ir jāsagatavojas būt līdzīgiem šiem 
apustuļiem mīlestībā, pazemībā, garīgumā un ticībā. Tad pasaule šo mācību uzskatīs par patiesību, un 
Mans Vārds cilvēkiem būs svēts. Tad jūs redzēsiet, ka jūsu līdzcilvēki labprāt lasa manā Vārdā radītos 

rakstus, un jūs redzēsiet, kā viņi tos tulko dažādās valodās, lai visas tautas tos varētu iepazīt. 

23 Jūs redzēsiet, kā šis vārds, pie kura šī tauta šeit ir tik ļoti pieradusi, kuru ir tik ļoti degradējuši tie, 

kas to ir dzirdējuši visvairāk, rīt būs kā oāze tiem, kas daudz cieš uz zemes. Jūs redzēsiet, kā tas būs 

balzāms un dzīvība, barība un gaisma to cilvēku dzīvēs, kuri alkst un slāpst pēc patiesības, mīlestības un 

taisnīguma. 

24 Vīrieši un sievietes, kas jau ilgu laiku esat dzirdējuši manu Vārdu un kas arī esat uzņēmušies 

uzdevumus šajā darbā: ļaujiet maniem vārdiem aizkustināt jūsu sirdis, ļaujiet garam runāt jūsu būtības 

dziļumos. Jūs esat ēduši daudz no dzīvības koka augļiem, bet ko jūs esat darījuši ar sēklu? Kāpēc viss, ko 

jūs sējat, nenāk no sēklas, ko Es jums esmu devis? Es redzu, ka jūs izmantojat arī savu sēklu, ko 

pievienojat tai, ko esmu uzticējis jūsu aprūpē. Kurš no jums nesaprot, ko Es jums saku šajos brīžos? 

25 Es neatbalstu visus jūsu darbus. Es jums saku, lai jūs nepievienotu negodīgumu labajam, ko darāt, 

jo tad jūs vairs nesējat Manu Patiesību, kā Es jums to esmu atklājis, un rīt, kad pienāks stunda, kad jūsu 

garam būs jānovāc sējas augļi, tas dabiski atklās, ka šie augļi precīzi atbilst tam, ko tas sējis savā dzīves 

ceļā. 

26 Es esmu visa radītā būtība. Viss dzīvo caur manu bezgalīgo spēku. Es esmu katrā ķermenī un katrā 

formā. Es esmu katrā no jums, bet jums ir nepieciešams sagatavoties un kļūt atvērtiem, lai jūs varētu 

Mani sajust un atrast. 
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27 Es esmu dzīvības elpa visām būtnēm, jo Es esmu Dzīvība. Tādēļ Es esmu licis jums saprast, ka, ja 

jūs Mani redzat savā priekšā visos savos darbos, jums nav nepieciešams attēlot Manu tēlu mālā vai 

marmorā, lai pielūgtu Mani vai sajustu Mani tuvu sev. Šis izpratnes trūkums ir tikai novedis cilvēci 

elkdievībā. 

28 Mana Vārda dēļ jūs sajūtat harmoniju, kas pastāv starp Tēvu un visām radītajām lietām, jūs 

saprotat, ka Es esmu būtība, kas baro visas būtnes, un ka jūs esat daļa no Sevis. 

29 Ciktāl jūs saprotat savas dzīves jēgu, dvēseles likteni un attīstības mērķi, jūs uzsākat garīgo dzīvi. 

Šādā veidā jūs aizmirsīsiet, kādus veidus esat Man devuši, kādos esat Mani meklējuši, un pakāpeniski 

izdzēsīsiet maldīgos uzskatus un maldīgos priekšstatus, kuros cilvēce tik daudzus gadsimtus ir bijusi 

ieslodzīta. 

30 Dvēsele varēs attīstīties, pamatojoties uz savām spējām, līdz sasniegs pilnību. Bet Es esmu 

Skolotājs, kurš vienmēr ir bijis jums līdzās jūsu attīstības ceļā, lai jūsu dzīve nebūtu neauglīga. 

31 Ja jūs kļūsiet par labas gribas cilvēkiem, jūsu dzīve saskanēs ar visas radības pilnību. Jūs iegūsiet 

patiesas atziņas gaismu, un jūsu darbu augļi dos jums mūžīgu mieru. Jūsu fiziskā daļa ir viela, kas 

Radīšanā izšķīdīs atomos. 

Jūs to esat sapratuši, bet daudziem nemirstīgā dvēseles dzīve ir nesaprotama. Viņi saprot tikai to, ko 

redz viņu acis vai ko pierāda zinātne. Kur ir tie, kas dzīvoja kopā ar jums šajā zemes dzīvē? ─ Jūs nezināt. 

Jūs varat tikai iedomāties, ka viņi dzīvo gaismas pasaulē. Uz to Skolotājs jums saka: Daudzi no viņiem ir 

jums apkārt. Dvēselei ir gan spēja ieņemt vietu, ko tai Tēvs ir atvēlējis aizsaulē, gan vienlaikus veikt kādu 

uzdevumu kopā ar jums. Tāds ir gara dvēseles spēks. 

32 Jūs vēl neesat sapratuši šīs mācības. Bet, lai sasniegtu šo spēju attīstību, jums būtu nepieciešams 

piepildīt to, ko Es jums teicu Otrajā Laikā: cilvēkam, lai sasniegtu Manu žēlastību, savā tīrībā ir jābūt 

līdzīgam bērnam. 

33 Taču jums vairs nevajadzētu justies pamestam. Katrā darbā, ko cilvēks paveic, ir gaismas gara 

ietekme. Garīgā pasaule ietekmē un vada cilvēka prāta orgānus. Šī pasaule ir lielāka un skaistāka par to, 

ko tu redzi savām acīm. Tā ir gaismas un pilnīgas harmonijas pasaule. Tās iemītnieki ir kopā ar Mani; viņi 

sargā radību, vienoti ar Mani. 

34 Bet vai jūs varat, lai gan zināt un ticat šīm mācībām, turpināt sūdzēties par to, ka cilvēki, kurus 

esat mīlējuši šajā pasaulē, ir aizgājuši uz nākamo pasauli, zinot, ka viņi jūs sargā? Kāpēc jūs domājat par 

viņiem cilvēciskā formā, ja tagad viņi ir tīri garīgi? 

35 Šodien es ar jums runāju par to, ko jūs saucat par citas dzīves noslēpumu. 

36 Es vienīgais varu jums atklāt šīs mācības. Cilvēki to nespēj, jo viņi nav iedziļinājušies apslēptajā 

gudrībā. 

37 Man vajadzēja jūs sagatavot, lai jūs ieietu manā svētnīcā un dzirdētu vēl vienu no manām 

mācībām. Jo es redzu, ka jums vispirms vajadzēja iespaidot savas maņas, lai jūsu dvēsele varētu pacelties. 

Jūsu acis meklēja attēlu, kas varētu jums runāt par Manu Klātbūtni, jūsu ausis gaidīja baznīcas himnu 

muzikālos toņus, lai attīrītu sirdi no zemes rūpēm, un pat vīraks un ziedu smarža bija nepieciešami, lai jūs 

varētu domāt par Mani, kaut vai tikai uz dažiem mirkļiem. Tomēr, tā kā jūs visus šos liturģiskos elementus 

atradāt tikai šim dievkalpojumam iesvētītajās baznīcās, jūs nespējāt saprast vai pat sajust Manu klātbūtni 

ārpus tām. Savukārt šodien tā vietā, lai attīstītu ķermeņa maņas, jūsu garīgā sagatavotība ir sākusi 

modināt jūsu dvēseli, lai tā neņemtu vērā to, kas saistīts ar fiziskajām maņām. 

38 Tavas acis vairs nemeklē attēlu, kas varētu pārstāvēt tev dievišķību; tavas ausis vairs nepieprasa 

skaņas, kas tev bija vajadzīgas, lai uz īsu brīdi aizmirstu pasaules stimulus. Jūs vairs negaidiet, lai 

piedalītos dievkalpojuma svinībās, lai ticētu, ka Es esmu klātesošs tikai šajā darbībā un šajā vietā. 

39 Vienīgais, kas jūs šodien satrauc, ir tas, kā attīrīt savu prātu, kā attīrīt savu sirdi, lai spētu uztvert, 

sajust un izprast mana Vārda dievišķo nozīmi, un jūs zināt, ka tam nav labāka līdzekļa kā meditācija un 

lūgšana. 

40 Šodien viss, ko varētu likt jūsu acu priekšā, jūs satrauktu, un vislabākā mūzika šķistu pārāk niecīga 

līdzās Mana Vārda debesu koncertam. Un tā vietā, lai jums palīdzētu jūsu nodošanās procesā, šīs lietas 
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jums varētu traucēt. Jums nekas ārējs nav vajadzīgs vai vajadzīgs, tāpēc jūs esat pieraduši aizvērt acis 

laikā, kad saņemat manu pasludinājumu. Jo dvēsele savā augstākajā vēlmē pēc pacēluma vēlas 

atbrīvoties no jebkādas saskares ar materiālo. 

41 Agrāk altāris, ko jūs bijāt uzcēluši manai dievišķībai, atradās tālu no jums, bet šodien jūs to esat 

uzcēluši savās sirdīs. Jūsu upuris, kas ilgu laiku bija materiāls, tagad ir aizstāts ar garīgu izpausmi. Tu zini, 

ka manās acīs tava mīlestība ir skaistāka par visskaistāko dārza ziedu un ka piedošana, ko tu dāvā savam 

līdzcilvēkam, ir par to, lai 

Es esmu vairāk vērts nekā nožēla, ar kuru jūs kādreiz domājāt, ka varat nomazgāt savus traipus. 

42 Es jūs uzklausu klusumā, Man nav nepieciešams, lai jūs kustinātu savas lūpas. Es neesmu 

grēcinieks, kas klausās citu grēcinieku. Es esmu Garā, un tā ir jūsu dvēsele, ko Es dzirdu, un tā ir tā, kas 

cenšas pacelties un sazināties ar Mani. 

43 Daudzi šajā laikā ir dzirdējuši manu vārdu, bet ne visi to ir uztvēruši kā patiesību. Protams, ne visi 

ir sasnieguši laiku, kad spēj saprast šo mācību. Visos laikos ir bijuši daudzi aicinātie, bet tikai daži galu galā 

tika izredzēti ─ tādēļ, ko Es jums šodien atgādinu: tikai tie, kas saprot, jūt vai tic laikam, ir starp tiem, kas 

ir palikuši un gatavojas Man sekot. 

Dažkārt jūs redzat, ka jūsu līdzcilvēki nāk ar šķietami garīgi ļoti attīstītu garīgo spēku un saprot Manu 

Mīlestības Doktrīnu. Pēc tam jūs redzat, ka viņi nepieņēma kā patiesību to, ko viņi saņēma Manā Vārdā, 

un tas ir tāpēc, ka ne jau cilvēka prāts ir tas, kas var Mani atklāt, bet gan gars, ja tajā ir mīlestība. 

Nejauciet vienu ar otru. 

No otras puses, jūs redzat, ka daži no jūsu līdzcilvēkiem, kas nāk uz manu manifestāciju, šķiet, ir 

neizglītoti un pārāk materializēti, un jūs pat necerat, ka viņi spēs emocionāli uztvert manu vārdu, un jūs 

esat pārsteigti par viņu jūtīgumu un izpratni, ko viņi acīmredzot ir sasnieguši. Iemesls tam ir tas, ka viņi ir 

neveikli savā ārējā, cilvēcīgajā būtībā, bet savā iekšienē viņi ir sasnieguši ļoti lielu garīgo attīstību. 

44 Tie, kas ir ticējuši, ne vienmēr ir pamodinājušies ticībā no pirmā brīža. Gandrīz visi no viņiem ir 

cīnījušies iekšēji. Es viņu sirdīs esmu atklājis šādus vai līdzīgus jautājumus: "Vai tā ir patiesība? Vai ir 

iespējams, ka es šeit sastopos ar Tā Kunga klātbūtni? Vai ir iespējams, ka es šeit atradīšu dziedināšanu no 

savām sāpēm, kuras tik ilgi uzskatīju par neārstējamām?" Bet, kad viņi saņēma brīnumu, daži vēl man 

jautāja: "Vai tas ir Viņš, kas mani dziedināja?" 

Bet ir bijuši arī daudzi, kas ir ticējuši no pirmā brīža, kad dzirdēja manu balsi, un ir bijuši pat tādi, kas, 

vēl pirms dzirdēja manu vārdu, jau ticēja tam pašam. 

45 Visvairāk daudzu cilvēku prātus ir mocījis nabadzība, nožēlojamība, kurā Es esmu atklājis Sevi. Jo 

viņi bija pieraduši pie rituālu izlikšanās un materiālo baznīcu bagātības greznuma. Bet Es jums saku, ka, 

tāpat kā kādreiz, izrādīdams Savu vienkāršību, Es spriedu par cilvēku tukšumu, tā arī šodien Es izvairos no 

viltus izrādīšanās un vēlos parādīties ne tikai starp nabagiem, bet pat starp grēciniekiem. 

46 Ja rītdienas cilvēki mierīgi izpētīs Manas parādīšanās veidu un salīdzinās to ar Rakstos ietvertajiem 

pravietojumiem, kā arī rūpīgāk izpētīs darbības sfēru, kurā Es parādīju Sevi un kurā izpaudās Mana 

parādīšanās ─ tautu, kuru Es izvēlējos, un ļaudis, kurus Es aicināju ─ viņi nonāks pie viennozīmīga 

secinājuma, ka viss notika perfekti un ka pravietojumi kopumā bija precīzi piepildījušies. 

47 Šeit Es uzrunāju cilvēkus no jauna, uzrunājot viņus ar Savu Dievišķo Būtību, bet ar vārdiem un 

jēdzieniem, kas ir viņiem saprotami. Bet daži tic Man tikai tāpēc, ka Manā Vārdā ir dievišķā būtība, bet 

citiem, lai noticētu, ir vajadzīgi tādi brīnumi, ko jūs saucat par brīnumiem. Tādēļ Es jums saku, ka jūs esat 

tie paši cilvēki, kas Otrajā Laikā atnesa pie Manis savus cilvēkiem neārstējamos slimniekus, lai pārbaudītu 

Manu spēku. 

48 Es redzu dažus aklus, citus klibus, daudzus trūcīgus un citus apsēstus ar apjukušiem gariem. Es jūs 

visus dziedināšu, un patiesībā es jums saku, ka neviens nepazudīs. Bet man jums arī jānorāda, ka jums 

jābūt gataviem, jo šī laika brīnumus Es darīšu vairāk jūsu paceltajā dvēselē nekā miesā. 

49 Lācars nebūs vienīgais, caur kuru es jums darīšu zināmu augšāmcelšanos. Es uzmodināšu visus 

"mirušos". 
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50 Jūs, ļaudis, šeit jums ir Mans vārds. Jūs varat Man ticēt vai neticēt, mīlēt Mani vai nemīlēt. Bet 

patiesi, Es jums saku, ka šis laiks vairs neatkārtosies, šīs gudrības stundas, šīs dievišķās runas jūs vairs 

nedzirdēsiet šādā formā. Ja jūs vēlaties dzirdēt Mani pēc 1950. gada, jums garā ir jāienāk aizsaulē. 

Atcerieties, ka Es jums sacīju: "Mana valstība nav no šīs pasaules." 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 186 
1 Es sveicinu visus tos mācekļus, kas tuvojas Man, lai vairotu savas zināšanas. Laimīgi un svētīti lai ir 

visi tie, kas vēlas skaidri atpazīt Manu mācību patiesību. 

Jūs darāt labi, ja vēlaties pārraut plīvuru, kas aizsedz jūsu garīgās acis. Smaga atbildība gulstas uz 

visiem tiem, kas necenšas iedziļināties Manas apslēptās gudrības noslēpumos. 

2 Kad viņi beidzot nogurs no miesas sniegtajām baudām? Kad viņi sapratīs, ka šie prieki ir traucējuši 

viņiem baudīt dvēseles atspirdzinājumus? Viņi ir grēka valstības vasaļi, savu kaislību vergi un staigā pa 

pasauli kā kurli, akli, klibi un triekas, neapzinoties savas novirzes. Kad cilvēks beidzot saprot, ka viņa 

dvēsele ir slima, viņš nezina, kā meklēt zāles gaismā, kas izstaro no mana Gara. 

3 Aklie vada aklos: Tā es redzu daudzas pasaules tautas, vairāk nekā pietiekami daudz zemes tautu. 

Tikumība ir kļuvusi vāja, un labās jūtas ir zudušas. Cilvēka sirds, kurā vajadzētu ienākt visām cēlajām 

jūtām un katrai cildinošajai domai, šodien ir kļuvusi par egoisma, netikumu un noviržu avotu. 

4 Kas ir dīvains tajā, ka jūsu Kungs, kurš jūs bezgalīgi mīl, šodien nāk pie jums, lai dotu jums ieročus, 

ar kuriem cīnīties pret ļaunumu, kas valda visos cilvēkos? 

5 Tā ir taisnība, ka mana mācība ir ierocis, gaismas zobens, kas trāpa sirdij un visjutīgākajai ķermeņa 

daļai. 

skar cilvēkus. Jums ir vajadzīga griba uzvarēt ļaunumu, un šis spēks jūsu dvēselei ir tas, ko jums dod mans 

Vārds. Lielākā un cēlākā cīņa, kurā Es vēlos redzēt jūs uzvarētājus, ir cīņa, kurā jūs cīnāties pret sevi, lai 

kontrolētu savas kaislības, egoismu un jutekliskumu. Pie katras izdevības ļaujiet šai lielajai cīņai izcelties 

jūsu iekšienē. 

6 Vienā pusē ir labā griba, saprāts, taisnīgums un žēlsirdība, bet otrā pusē paceļas samaitātās 

cilvēciskās kaislības. Bet gaisma uzvarēs tumsu. Ja es zinātu, ka tā nenotiks, es neļautu jums iesaistīties 

bezjēdzīgā un neauglīgā cīņā par savu dvēseli. 

7 Kad jūs domājat par patriarhiem, praviešiem vai maniem apustuļiem, nedomājiet par viņiem kā 

par ārkārtējiem cilvēkiem, jo viņi visi ir radīti no tās pašas būtības, no kuras esat radīti jūs. Bet tie bija 

cilvēki, kas centās palikt uz gaismas ceļa, ievērot patiesību, vienmēr ievērot Manu Likumu un dzīvot 

labestībā. Viņu griba neatslābst, tāpēc viņi atstāja darbus, kas ir piemērs viņu cilvēku brāļiem. 

8 Vai jūs atpazīstat tos cilvēkus, kuri dzenas pēc baudām, ērtībām vai ikdienas maizes, ir vienaldzīgi 

pret Svētā Gara dāvanām, neuztver patiesības, kas jums atklāj mūžīgo dzīvi? Vēlāk jūs redzēsiet, ka viņi 

labprāt skries uz garīgo svētnīcu, lai kļūtu par patiesās Baznīcas līdzstrādniekiem. 

9 Tieši Manā Dievišķajā Vārdā cilvēki atradīs gaismu, kas iemācīs viņiem izmantot dvēseles iekšienē 

esošo spēku un iemācīs viņus stingri staigāt pa pārbaudījumu ceļu, kas ir dzīve. Tas, kas redz manu 

gaismu, nekļūdās un nekļūdās. 

10 Jums ir jāiepazīstas ar Manu Vārdu, jo, ja jūs to nedarīsiet, jūs ieraudzīsiet noslēpumus, kuros 

Skolotājs jums ir runājis skaidri un perfekti. Dievam nav noslēpumu cilvēkam. Lieta tāda, ka vienu reizi jūs 

negribējāt iekļūt Gaismā, bet citu reizi gribējāt uzzināt atklāsmes priekšlaicīgi. Netīrība, kurā cilvēks ir 

iekritis, ir iemesls, kāpēc viņš nav pareizi sapratis daudzas no manām mācībām, lai gan jau ir pienācis laiks 

tās saprast. 

11 Ko esat iemācījies no savām reliģijām? Kāda jēga no tā, ka jūs ticat tam vai citam, ja jūsu dzīve 

nepakļaujas to principu ievērošanai, kurus tie iesaka, un jūs necenšaties caur tiem tuvoties Man? 

12 Ja vēlaties zināt, vai jūs pildāt dievišķo likumu, pajautājiet sev, vai jūs saņemat mīlestības ražu 

pasaulē. 

13 Šobrīd Man jums ir daudz kas sakāms, lai jūs saprastu, ka Es esmu gatavs dot jums Savu Debesu 

Valstību. Bet, lai to izdarītu, jums ir jāatbrīvo sava garīgā dvēsele, jo tā būs tā, kas Mani uzņems. Tad jūs 

Mani redzēsiet un sajutīsiet. 

14 Starp labas gribas cilvēkiem būs miera derība. Bet es jums norādīju, ka jums nevajadzētu gaidīt, 

kamēr jūs nonāksiet garīgajās mājās, lai noslēgtu šo derību. Jūsu nopelns ir tas, ka šeit, kur pasaule 
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saņēma Jēra asinis kā Mīlestības Sēklu, jūs sniedzat Tēvam pateicību un savu labāko upuri - savu 

paklausību, mīlot cits citu. 

15 Ticiet dvēseles nemirstībai. Es jums to saku tāpēc, ka daži tic, ka nāve iznīcinās to cilvēku 

eksistenci, kuri paliek grēkā, un izslēgs viņus no mūžīgās dzīvības, atstājot viņus mūžīgā soda priekšā. 

16 Tie, kas pieņem šādu ideju, ir nepareizi interpretējuši dažas no manām atklāsmēm un nepareizi 

sapratuši to nozīmi. Ja tas būtu pareizi un iespējams, tas būtu tāpat kā izskaidrot mīlestības, labestības un 

taisnīguma sakāvi. Kāda tad būtu bijusi jēga tam, ka Es kļuvu cilvēks ─ Manām ciešanām, Manai nāvei un 

Manai klātbūtnei jūsu vidū kā cilvēkam? Neaizmirstiet, ka Es atnācu grēcinieku, slimnieku, vergu, 

izsalkušo, pazudušo dēļ. 

17 Jūsu gara dvēselei piemīt Mūžīgā Dzīve, ko tai dāvājis Dievišķais Gars, un vienīgā lieta, kas no 

cilvēka mirst, ir apvalks, miesa, kuru dvēsele atstāj, lai varētu pacelties. Tā arī redzēs, ka grēks, ja tāds tajā 

ir, pāries, un nezināšanas tumšais apsējs nokritīs no tās kā nokaltis auglis. Bet dvēsele pēc katras no šīm 

"nāvēm", ko tā piedzīvos sevī, nemirstot, celsies stiprāka, apzinātāka, gaišāka un tīrāka. 

18 Vai savā dzīvē esat piedzīvojuši kādu fizisku kaislību, kas pārņēmusi visu jūsu būtību un neļāva 

sadzirdēt sirdsapziņas, morāles un saprāta balsi? 

Tas notika tad, kad dvēsele bija nogrimusi, jo kārdinājumi un ļaunā zvēra vara, kas mājo miesā, bija to 

pārņēmusi. 

Un vai nav tiesa, ka jūs piedzīvojāt dziļu laimes un miera sajūtu, kad jums izdevās atbrīvoties no šīs 

kaislības un pārvarēt tās ietekmi? 

19 Šis miers un prieks ir saistīts ar dvēseles uzvaru pār miesu ─ uzvaru, kas izcīnīta milzīgā cīņā, 

"asiņainā" iekšējā cīņā. Bet pietika ar to, ka dvēsele smēlās jaunus spēkus un pacēlās, sirdsapziņas 

mudināta un pamudināta, un jau tā uzvarēja miesas impulsus un atbrīvojās no vēl lielākas ievilkšanas 

postā. 

Šajā cīņā, šajā atteikšanās cīņā, šajā cīņā pret sevi jūs redzējāt, ka mirst kaut kas, kas dzīvoja jūsos, bet 

tā nebija jūsu dzīvība. Tā bija tikai bezjēdzīga kaislība. 

20 Tādēļ saprotiet, ka tad, kad cilvēks ļauj sevi vadīt sirdsapziņas iedvesmai un pakļauj visas savas 

darbības augstākajam bauslim, tas ir, it kā viņā piedzimst jauns cilvēks - tāds, kuram nav nāves. Jo miesu 

viņš uzskatīs tikai par nepieciešamo čaulu dvēselei, un, kad dvēsele dosies uz savām īstajām mājām, 

miesai būs jāiegrimst zemes dzemdēs, lai tajā izšķīstu. 

21 Es jums saku, ka nav "mūžīgās nāves", un vēl jo mazāk var būt mūžīga izpirkšana. Mirst tikai tas, 

kas ir kaitīgs ─ nederīgais, sliktais, un, kad ir panākta attīrīšanās, ir jābeidzas izpirkšanai. Jau toreiz es jums 

teicu, ka nekas manā darbā nepazudīs. Es jums arī teicu, ka neviens no Maniem bērniem nepazudīs, 

turklāt Es jums atklāju dvēseles nemirstību, sacīdams: "Es esmu dzīvība, kas Man tic, tas nemirs mūžīgi." 

22 Mīļotie ļaudis: aizveriet savas cilvēciskās acis un sajūtiet Manu Klātbūtni "uz mākoņa". Jūs dzirdat 

cilvēka balsi, to pārraida balss nesējs, kuru Es izmantoju, lai sniegtu jums Savu mentālo vibrāciju. Bet, ja 

jūs garīgi pacelsieties, jūs sajutīsiet manu garīgo klātbūtni. Ak, svētītais Trešais laiks, kad katra acs varēs 

ieraudzīt savu Kungu! Elkdievība kritīs zemē, un cilvēki pilnībā iepazīs patiesību. 

23 Lai ievadītu šo laiku, Es gribēju sazināties ar Sevi caur jūsu pašu prātiem, lai jūs sajustu Mani 

tuvāku, tuvāku, vairāk piederīgu jums. Arī Otrajā laikmetā es satuvinājos ar cilvēkiem, piedzimstot viņu 

vidū, dzīvojot viņiem līdzās, daloties viņu sāpēs un ciešanās viņu acu priekšā. 

24 Šodien, pie mana jaunā vārda, ļaudis mostas un veido kopienu cits ar citu. Lielākā daļa no viņiem 

ir zemes nabadzīgie, tie, kurus jūs saucat par "atpalikušajiem", bet patiesībā viņiem netrūkst nevienas no 

dāvanām, ko Svētais Gars jums ir devis. Pateicoties manai mācībai, šie cilvēki ir pamodušies no letarģijas 

un apzinājušies visu, ko viņi nes sevī. Tā rezultātā viņos ir sākusies garīgā attīstība, un viņu neveiklība 

pamazām ir izzudusi. Intuīcija ir iedvesmojusi un apgaismojusi viņu būtību, iedvesma ir noglāstījusi viņu 

prātu, redzes dāvana ir izgaismojusi viņu skatienu lūgšanas laikā, lika viņiem noņemt plīvuru no garīgā un 

arī atklāja viņiem kaut ko no tā, kas viņus sagaida nākotnē. Dziedināšanas dāvana ─ ar vienkāršu vārdu, ar 

"svaidījumu" vai pat ar domu palīdzību ─ ir izplūdusi no viņu sirds dziļumiem, un pazemīgajos šī Darba 

mācekļos ir parādījušās daudzas citas spējas. 
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25 Tam iemesls ir tas, ka tie, kuriem uz zemes nekā nepiederēja, ─ kad viņi sajuta, ka ir saņēmuši 

mantojumu no Tēva, viņi visu savu sirdi un entuziasmu veltīja kalpošanai šim mērķim un tādējādi atklāja 

daudzas žēlastības dāvanas, kas bija viņu būtībā un par kurām viņi nezināja. 

26 Kā cilvēki varēja atklāt dāvanas, kas piemīt viņu garam, ja viņu sirdis ilgojās tikai pēc zemes 

bagātībām? 

27 Ja cilvēki būtu zinājuši, kā lūgt, ja viņi būtu sapratuši, ka Es zinu sirds valodu, ka Es saprotu viņu 

dvēseles vajadzības, ka Es saprotu pat viņu mazāko vēlēšanos, ka Es zinu, kā iztulkot viņu domas, lai kādas 

tās arī šķistu, viņi būtu sūtījuši savu lūgšanu augšup Radītājam. Taču cilvēks ir pasaulīgs un ir materializējis 

savu pielūgsmi Dievam un savu garīgo attīstību. Bet kā likt cilvēcei saprast savas kļūdas? Nosūtot uz to 

tautu, kas ir garīgi attīstīta, kuras bērni dzīvo saskaņā ar augstāko morāli, ko māca mana Doktrīna. 

28 Cilvēce ar savu zinātni, grēku, kariem, doktrīnām un materiālismu ir izaicinājusi dievišķo 

taisnīgumu, un, tā kā tās pārkāpumi bija ļoti lieli, tā varēja gaidīt tikai sodu. Bet redziet, kā Es esmu 

atbildējis, sūtot cilvēkiem Savu Dievišķo Gaismu, kas ir mierinājums, atklāsme, piedošana un miers, lai tā 

apgaismotu cilvēkus un palīdzētu viņiem attīstīties. 

29 Cilvēks ir piepildījis ar rūgtumu biķeri, kuru vēlāk viņam nāksies dzert. Bet patiesi, es jums saku, 

caur šīm sāpēm viņš saņems gaismu. Bet es nesu jūsu sirdīm gaismu, kas jūs viegli sasniegs, kas ar 

mīlestību un patiesu gudrību pārliecinās jūsu garu. 

30 Jūs, ļaudis, kas dzirdat šo balsi tieši tagad, priecājieties par to, ka jums ir lemts ieraudzīt manu 

gaismu šajā lielo garīgo cīņu laikā. 

31 Nespiet, jo Es nerunāju ar jums tikai caur šiem balss nesējiem. Es runāju ar jums jebkurā brīdī, kad 

jūsu dvēsele ir mierā un var pacelties, lai komunicētu ar Mani. 

32 Lai jūs varētu izmantot savu sirdi kā ceļvedi, vispirms ļaujiet Man to nogludināt, lai jūs varētu 

saņemt dievišķu iedvesmu caur tās jūtām. 

33 Ne tikai jūs piesaucat Mani, bet arī jūsu brāļi un māsas saskaņā ar dažādām reliģijām piesauc savu 

Dievu. Es ne tikai nāku pie jums, Es, Gars Mierinātājs, dodu mieru ikvienai nomāktai sirdij un garam. 

34 Cilvēks savā iztēlē radīja Jēzus mīlestības tēlu un pārnesa to uz audekla, piešķirot tam cilvēcisku 

formu, jo viņš nespēja atveidot Radītāja garu. 

35 No visiem cilvēkiem, no visām visu laiku tautām Es vienmēr esmu pieņēmis viņu pielūgsmi, viņu 

dedzināmos upurus, rituālus un upurus, jo Man svarīgs ir labs nodoms, nevis darbiņš. 

36 Tā ir taisnība, ka tēli, ko cilvēki ir radījuši par Mani, ir nepilnīgi, bet Es neapstājos, lai pārdomātu 

tēla darbu, kurā viņi Mani atpazīst, bet viņu labie nodomi ir tie, kas Mani sasniedz. 

37 Tomēr cik patīkami Tēvam būs, kad Viņš redzēs cilvēci, kas praktizē garīgumu kā šie cilvēki, kas 

sāk spert pirmos soļus, atmetot virspusējo un ārējo, lai sajustu, ka jūs patiesi nesat Mani savās sirdīs, ka 

Es esmu jūsu nodomā, kad plānojat darīt labu darbu, ka Es esmu jūsu domās, kad jūs cenšaties komunicēt 

ar Mani. 

38 Kurš, dzirdot šo balsi, varētu apšaubīt, ka Dieva godība izpaužas cilvēka ķermeņa nožēlojamībā? 

Vai Dievam ir tīkamāk izpausties maizē, kas ir nedzīva matērija, nekā caur Viņa pašu bērnu, cilvēku, kas 

radīts pēc Viņa tēla un līdzības un tiek uzskatīts par vispilnīgāko radību? Kāpēc gan Gaismai, Dievišķajam 

Garam, nevajadzētu izpausties caur priviliģēto radību, kas radīta pēc Viņa tēla un līdzības? Tas, ka Dievs 

var darīt Sevi zināmu ar cilvēka prāta orgāna starpniecību, nav nekas dīvains. Taču šī cilvēce ir neticīga un 

aizdomīga, jo daudzkārt ir tikusi ievainota savās vissvētākajās jūtās. Tāpēc tā tikai dzird, bet neklausās. 

39 Cilvēka sirds atkal ir jāapstrādā ar mīlestības kaltu, lai no tās varētu rasties brālības un cildenības 

jūtas. 

40 Cilvēka sirds ir tik ļoti nocietinājusies, ka tā paliek nejūtīga, saskaroties ar līdzcilvēka sāpēm vai 

nelaimi. Taču tai ir jāizjūt svešās sāpes un jāsaprot to cēlonis, lai cilvēks varētu virzīties uz priekšu savā 

attīstības ceļā. 

41 Ja cilvēks ir apmierināts ar to, ka tiesā savu tuvāko, viņš taisa tikai nepareizus spriedumus. Bet, ja 

viņš mēģinās izprast sāpju cēloni ar cēlu nodomu palīdzēt viņam, viņam atklāsies sāpju slēptā izcelsme, ko 

viņš varēs mazināt. 
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42 Cik daudzi garīgās ticības trūkuma dēļ padara savu dzīvi neciešamu, jo viņi domā, ka eksistē tikai 

fiziskā pasaule, un šaubās, vai eksistē gars, jo viņiem nekas to nevar pierādīt. Šīs un citas skumjas 

pārdomas dzen viņus izmisumā un pat dzen uz nāvi. 

43 Pirmajai mācību stundai, ko jūs sniedzat saviem nākamajiem mācekļiem, vajadzētu balstīties uz šo 

pamācību. Jūs dosiet viņiem iespēju pacelties no pirmā attīstības ceļa pakāpiena. Jūs atklāsiet viņiem, ka 

Tēvs Savā bezgalīgajā mīlestībā un perfektajā taisnīgumā katrai dvēselei piešķir tik daudz materiālo 

dzīvju, cik tai nepieciešams tās pilnveidošanai; ka dažas fiziskās būtnes cieš vairāk nekā citas, ka ir dzīves, 

kas pilnas labklājības, un citas, kas pilnas rūgtuma un gandarīšanas. 

44 Zemnieki, kas dzīvo bez sāpēm un lieliem pārbaudījumiem, ir tie, kas bija iemesls, kāpēc daudzi 

nezinoši un neapmierināti sauc Mani par netaisnīgu. 

45 Šādu gadījumu jūsu ceļā būs vairāk nekā pietiekami, un jūs būsiet tie, kas tiks aicināti sniegt 

paskaidrojumus. Jums jautās, vai ir skaidrs, ka pēc šīs dzīves būs atalgojums vai sods. Uz to jūs atbildēsiet, 

ka, kamēr dvēsele nav sasniegusi vajadzīgo attīstības līmeni, lai (mūžīgi) dzīvotu Garīgajā ielejā, tai ir 

jāinkarnējas uz šīs zemes, izejot katru zemes dzīvi saskaņā ar iepriekšējā dzīves posma attīstību. Dažkārt 

tas notiek, lai iegūtu labu ražu, citkārt, lai atmaksātu kādu parādu vai pabeigtu iesākto darbu. 

46 Kad dvēsele būs nogājusi visu ceļu, kas tai bija iezīmēts kā tās liktenis uz zemes, tā varēs pacelties 

uz garīgajām mājām, kur tā atradīs turpinājumu tam ceļam, kas to aizvedīs uz mūžīgo svētlaimi, uz Tā 

Kunga klēpi. 

47 Neatstājiet tumšus vai neskaidrus punktus. Jūs nepārliecināsiet visus, bet pat neticīgo šaubu dēļ 

jūs progresēsiet, uzzinot viņu domas, lai pārliecinātu citus, ar kuriem vēlāk tiksieties vārdu karā. 

48 Patiesi Es jums saku: Mana mācība būs cilvēcei kā atmoda pavasara rītā, kā rasa, kas padara 

laukus auglīgus ─ šodien, kad pasaule ir nāves lauks, sausa un neauglīga. 

49 Ejiet pie visiem manā vārdā. Kas varētu atteikties no Jēzus mīlošā vārda, jo mans upuris bija par 

visiem? 

50 Ļaujiet saviem līdzcilvēkiem sajust, ka šobrīd atrodaties kalna pakājē, gaidot uz sava Skolotāja 

pamācību. Jo mans vārds ir dzīvība jūsu dvēselei. 

51 Es klāju galdu ar baltiem galdautiem un uz tiem esmu licis dzīvības koka augļus, lai jūsu dvēsele 

būtu stiprināta. 

52 Svētā Gara gaisma atbrīvo jūsu dvēseli no tumsas, jo jūs esat apmaldījušies, esat apmaldījušies un 

esat miruši žēlastības dzīvei. 

53 Jūs esat krituši elkdievībā, mīļotā tauta, nepaklausībā un nepateicībā. Jūs esat pametuši gaismu 

un pievērsušies tumsai, jūs esat atmetuši balto tērpu un kristāldzidra ūdens vietā esat dzēruši duļķainu 

ūdeni un saindējuši sevi ar to. 

54 Otrajā Laikā Es kļuvu cilvēks, lai mācītu jums mīlēt un piedot, Es nācu, lai jums sniegtu pazemības 

un lēnprātības piemēru, kā Skolotājs Es jums devu Savu pamācību. Bet ir pagājuši laiki, un jūs esat 

nonākuši maldos. 

55 Ak, tauta, ko Es esmu izvēlējies starp visiem cilvēkiem! Es tevi meklēju un atradu katakombās, es 

tevi atradu tuksnesī, kur tu baro septiņus grēkus. Šodien es nāku kā labais gans un meklēju jūs visos ceļos 

un takās un glābšu jūs no bezdibeņa. Tu Mani esi klausījies un sajutis, un esi saņēmis no Manis visu, kā 

trūkst tavai dvēselei. Es esmu jums devis mīlestības pierādījumus, Es esmu jūs apgaismojis un Savu 

pamācību grāmatu Es esmu jums devis bagātīgi. 

56 Nāciet, mana tauta, kāpiet kalnā soli pa solim. Kāpjot uz augšu, jūs jutīsieties kopībā ar savu Tēvu 

un varēsiet baudīt dzīvības koka augļus. No kalna virsotnes tek kristāldzidra ūdens avots, kas remdē 

slāpes. 

57 Trešā laikmeta Izraēla: Jūs klausāties savā Skolotājā, kurš jūs pamāca un pravieto. Kādam 

nolūkam, mīļie cilvēki? ─ lai ar manu dievišķo žēlastību jūs pamostos no letarģijas, kurā atrodaties. 

58 Kam ir acis, tas redzēs, kam ir smadzenes, tas domās, un kam ir ausis, tas dzirdēs savu Skolotāju. 

Jūs esat tie, kurus Mans rādītājpirksts ir iezīmējis ─ mirušie, kuriem Es esmu devis dzīvību ─ aklie, kuriem 
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Es esmu atgriezis redzi ─ pazudušie, kurus Es vadu ar Savu gaismu, un avarējušie, kuriem Es esmu 

parādījis glābšanas laivu. 

59 Padomājiet par mielastu, ko Tēvs bija sagatavojis "pazudušajam dēlam", kurš bija pazudis, vētru 

pātagots un dzēris rūgtuma biķeri. 

60 Sajūtiet Mani un ļaujiet Man mājot jūsu sirdīs, un es jums saku, kā Es sacīju saviem mācekļiem 

Otrajā Laikā: "Ņemiet un ēdiet, tā ir Mana miesa." Tāpat arī Es jums saku šajā Trešajā laikā: "Ņemiet un 

ēdiet, tas ir Mans Vārds." 

61 Mīļotie mācekļi, tuvojas 1950. gads, kad Es beigšu runāt ar jums šādā formā. Bet, ņemot to vērā, 

Es jums saku, ka jūs būsiet saņēmuši Manu Vārdu pārpilnībā, un jūs dosieties ceļā kā jūsu Skolotājs. Jūs 

būsiet kā bāka cilvēcei un dāvāsiet saviem līdzcilvēkiem bagātīgu mīlestību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 187 
1 Nāciet un ēdiet mūžīgās dzīvības maizi pie Skolotāja galda. Eņģeļi ir sagatavojuši mielastu, un jūsu 

Tēvs jūs visus uzņem. Ēdiet un dzeriet, bet novērtējiet šī ēdiena debešķīgo garšu un nerīkojieties kā daži, 

kas apsēžas pie mana galda, paēd, iedzer un pēc tam aiziet, nesaprazdami, ar ko viņi ir bijuši kopā. 

2 Maize, ko Es jums šodien piedāvāju, ir tā pati maize, ko Es jums nesu Otrajā Laikā. Meklējiet jēgu 

abās, un jūs atklāsiet, ka tā ir viena un tā pati ─ Manas Dievišķās Mīlestības jēga. 

3 Es nāku, lai jūs atpestītu, kā to darīju Otrajā Laikā, un visiem, kas vēlas Man sekot, Es saku: 

"Ņemiet savu krustu un sekojiet Man pa pēdām." Jūs labi zināt, ka krustā ir pazemība, mīlestība, 

žēlsirdība, atteikšanās un upuris. Tie, kas to uzsāk, jau zina, kāds ceļš viņiem ir jāiet. Es nevienu neesmu 

maldinājis, sakot viņam, ka Mans ceļš ir klāts rozēm. Jo Es gribu, lai Mani kareivji sekotu Man no 

mīlestības un ticības. 

4 Es zinu, ka pēc tam, kad Es Saviem bērniem parādīšu Savas mācības patiesību, tie, kas Man sekos, 

būs uzticīgi un sirsnīgi visās savās dzīves darbībās. Manu uzticīgo vidū nebūs algotu kalpu, bet tikai 

dedzīgi mācekļi un pašaizliedzīgi sekotāji. 

5 Ja kāds nepareizi interpretēs šo darbu un izmantos to negodīgos nolūkos, viņš pats sev piešķirs 

"nodevēja" vārdu, un viņa sirdsapziņa būs viņa paša tiesnesis. 

6 Jums jau ir bijis sāpīgs un skumjš piemērs vienā no maniem otrās ēras mācekļiem, lai jūs no tā 

izvairītos un nemēģinātu to atdarināt nekādu iemeslu dēļ. Jo nav pareizi, ka kādam, kas pieder pie 

Maniem uzticamajiem bērniem, ir jāaiziet, lai slēptu savu pārkāpumu, kas viņu ir aptraipījis, kā to darīja 

Jūda, kad viņš aizgāja no Pēdējā Vakarēdiena, jo saprata, ka nav cienīgs palikt pat mirkli ilgāk starp tiem, 

kas drīz atdos savu dzīvību, lai liecinātu par dievišķā Skolotāja atklāto patiesību. 

Tie, kas Man sekoja, to darīja no mīlestības pret Manu lietu. Šodien Es gribu, lai jūs, kas esat atnākuši 

šurp ar vēlmi pēc Manas mācības, arī sekotu Man, bet ne cilvēcisko interešu vadīti vai maldīgi iedomātu 

baiļu vadīti no Manas taisnības. Es gribu, lai jūs uz to iedvesmo tikai mīlestība pret savu tuvāko, jo jūs tajā 

mīlat un slavējat savu Tēvu un Radītāju. 

7 Ja es gribētu, lai bailes jūs pārliecina, man tikai vajadzētu to vēlēties, un dabas spēki tiktu atraisīti, 

tādējādi parādot jums, ka es esmu vienīgais varenais. Bet es vēlos, lai katrā no jums uzkrātos nopelni, kas 

tiek iegūti caur pazemību, ticību un mīlestību. 

8 Tagad ir jauns laiks, un tas ir iemesls, kāpēc jūs tagad saņemat jaunas mācības. Jo agrāko laiku 

notikumi, kādi tie sagaida cilvēci, šajā laikmetā neatkārtosies. Tas būtu tā, it kā laiks būtu apstājies un 

cilvēce atkārtotu vienu un to pašu mācību. 

9 Jēzus kareivji ─ tā Es jūs saucu, jo uzticu jums savu lietu: Izpētiet manu mācību, lai jūs varētu 

pārliecināties par šo patiesību. Tad, kad būsiet ieguvuši pārliecību, jūs nedrīkstat ieslīgt miegā, un teologi 

nedrīkst jūs mulsināt ar saviem jautājumiem, lai gan tas, ko es jums šodien izklāstīju, nav noslēpums. Jūsu 

gara priekšā ir atvērts slepenais dārgums, lai jūs varētu arvien labāk iepazīt savu Tēvu. Kāda būtu jēga, ja 

es nāktu pie jums ar noslēpumiem? Vai jūs varētu šos noslēpumus saukt par atklājumiem? 

10 Es jums apsolīju Patiesības Garu, kas nāks pie jums, lai izskaidrotu Manas iepriekšējās mācības, un 

tagad Es jums varu teikt, ka šajā Vārdā Es esmu atnesis visu, kas ir paredzēts šim laikam. 

11 Saprotiet, kā būt maniem mācekļiem, uzmanīgi klausoties manas mācības, rūpīgi pārdomājot tās 

un vēlāk pielietojot. 

12 Mani bērni: kamēr jūs Mani atpazīstat pēc vārdiem, Es jūs atpazīstu pēc jūsu darbiem. 

13 Kopā jūs labāk apgūsiet manu mācību. Mācība ir detalizēta, pilna gaismas, jo tā ir paša Tēva 

mīlestība, kas tiek izlietota Vārdā. Tāpēc jums ir jāizmanto visa sava griba, lai pierādītu sevi kā labus 

mācekļus. 

14 Tava pasaule ir tuksnesis, es esmu oāze. Jūs esat slāpes alkstoši klejotāji, kas esat Mani saukuši un 

parādījuši Man visas savas slāpes pēc taisnīguma un mīlestības. Es jums esmu sūtījis Savu Vārdu kā tīru un 

kristāldzidru ūdeni. Reizēm tā ir bijusi kā manna, bet vienmēr tā ir bijusi barība, kas stiprina dvēseli garajā 

un grūtajā tuksneša ceļā. 
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15 Kad pienāks laiks, jūs kļūsiet par oāzi, kas sniedz ēnu, ūdeni un atspirdzinājumu cietušajam 

ceļiniekam. Kopā ar jums tie, kas cieš, dziedinās savas sirdis, jo Es jūs šobrīd pārvēršu dziedinošā balzamā. 

16 Tagad ir gaismas laiks, jūs visi esat ar to apvilkti. Šī gaisma ļaus cilvēkam saprast, ka viņā eksistē 

dievišķības atoms, kas ir dvēsele, kuras inteliģence, sirdsapziņas vadīta, vedīs viņu pie miera. 

17 Šīs dāvanas atbrīvos viņu no bēdīgām kompensācijām un ļaus viņam pacelties uz pilnīgas gudrības 

valstībām. 

18 Cauri gadsimtiem esmu redzējis daudzus savus bērnus, kuri atteicās no šīs pasaules piedāvātajiem 

priekiem un izvēlējās Mana Likuma ceļu, lai atstātu cilvēcei garīgu piemēru un iedvesmas taku. Šīs būtnes, 

šie cilvēki, kas tāpat kā jūs apdzīvoja zemi un nāca tikai tādēļ, lai nestu savu mīlestības un mierinājuma 

vēsti, tagad dzīvo garīgajā pasaulē un bauda patiesu mieru. 

19 Es neprasu, lai jūs veltītu visu savu laiku Man, jo Es esmu jums uzticējis pienākumus un atbildību 

uz zemes. Taču jums jāsaprot, ka cilvēka ķermenis, kuru tik ļoti mīlat, ir tikai dvēseles apvalks. Tā ir miesa, 

kurā mostas visas ciešanas. 

20 Jūs esat pieļāvuši, ka šī miesa ir piepildīta ar nepilnībām un kārdinājumiem, ko rada jūsu prāts, ja 

jūs neuzmanieties un nelūdzaties. 

21 Es zinu: kamēr vien jūs būsiet šajā pasaulē, jūsu sirdis un jūtas tieksies uz to. Bet cīnieties pret visu 

kaitīgo, bezjēdzīgo un amorālo. Es neiesaku jums noslēgties klosteros un nicināt pasauli un saskarsmi ar 

kaimiņiem, jo tas būtu pārpratums attiecībā uz jūsu mīlestību un kalpošanu Manai Dievišķībai. 

Netiecieties būt puritāni, aizmirstot, ka arī jums ir pienākums pildīt dabas likumus. 

22 Izpildiet likumus, kurus Radītājs jums ir noteicis. Daži attiecas uz dvēseli, citi uz ķermeni, un es 

tikai pavēlu jums noraidīt to, kas ir kaitīgs, augstprātība un liekulība. 

23 Mīļie mācekļi, kas klausāties Skolotāja mācību: redziet, kā Mans Vārds atmodina spējas, kas jūsos 

ir gulējušas. 

24 Jūs pamatoti varat teikt, ka šie jau ir pēdējie brīži, kad es esmu jūsu vidū šajā formā. Tie ir dārgi 

mirkļi, jo, kad jūs tos atcerēsieties pēc manas aiziešanas, jūs varēsiet teikt: "Kādu žēlastību Kungs mums ir 

dāvājis!" 

25 Tādēļ, mīļie mācekļi, sargieties no kārdinājumiem. Neuztraucieties par lietām, kas neattiecas uz 

jums. 

Pārliecinieties, ka garīgums var atspoguļoties jūsos. Es zinu, ka jūsu cīņa ir karsta, ka darīt labu reizēm ir 

grūti un rūgti. Tāpēc Es jums mācu vispirms mīlēt un piedot saviem mīļajiem un tad sūtīt sevi cilvēces 

vidū. 

26 Nenogurstiet, jo darbs dvēseles labā nekad nebeigsies. Tas, kas šobrīd jums šķiet kā atlīdzība vai 

sods, jūsu dvēsele, kad tā tieksies augšup, saņems to kā atlīdzību, jo tā nekad nenogurst mīlēt un sēt labo. 

27 Svētīga ir sagatavota sirds, jo tā līdzinās smaržīgai rozei, kas izdala savu smaržu. Svētīga ir tā 

cilvēka doma, kas spēj pacelties pie Manis, jo tā redz garīgās skaistules. Tas, kurš zina, kā celt savu 

dvēseli, darīs lielus darbus, un viņa prāts sapratīs un radīs labāku pasauli. 

28 Es esmu jūs sagatavojis, lai jūs varētu sākt veidot pasauli, kurā valda labais. Jo šī laika cilvēki ar 

saviem grēkiem tā vai citādi ir veicinājuši iznīcināt pašu cēlāko un augstāko, kas var pastāvēt cilvēka sirdī 

─ garīgo mīlestību. 

29 Nevajag tik ļoti censties pēc sava komforta. Atmetiet vēlmi nodrošināt savu nākotni. Neesiet vairs 

neapmierināti. Ko jūs vēlaties vai sagaidāt no šīs pasaules? Jums jau ir bijuši goda vārdi, prieki, uzslavas. 

Dažiem ir bijis viss, citiem - daudz. Taču es jūs visus uzskatu par tādiem, kas nedara labus darbus. 

30 Pajautājiet sev, vai esat bijuši taisnīgi pret sevi. Jums piemīt intelekts, jums ir saprāts un gribas 

brīvība. Jūs šobrīd dzirdat manu vārdu, jūs nevarat sevi saukt par nezinātājiem. Jūs esat iemācījušies 

meklēt Mani bezgalībā, kur nav formu, jo Man kā Dievam to nav. 

31 Es esmu jūsos pašos. Kāpēc cilvēkiem vienmēr jāmeklē Mani tajā zilajā, ko viņi sauc par debesīm? 

Arī to es varu jums pateikt: es esmu ārpus šīm debesīm. Meklējiet Mani ar pazemību un godbijību, un Es 

ļausīšu jums dziļi iedziļināties Manā gudrībā. Bet kurš cilvēks savā domāšanā ir iedziļinājies tur, kur ir 
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Dieva spēks? ─ Neviens. Jo neviens nezina ceļu vai kāpnes, pa kurām pie Manis nokļūt, jo cilvēks nav 

ieklausījies sirdsapziņas balsī. 

32 Cilvēks vēl nepazīst savu pasauli, zemi, kuras daba viņam vēl joprojām sagādā daudz pārsteigumu. 

Un joprojām ir daudz tādu pasauļu kā šī, kas jūs ieskauj. Bet ja radīšana, kas ir tikai daļa no Mana darba, 

nav zināma, tad kāpēc ir tie, kas apgalvo, ka pazīst Mani ar savas zinātnes palīdzību? 

33 Es runāju ar dvēseli, kas kādu dienu dosies pa patieso ceļu, kas ved pie Manis, un ieraudzīs Manu 

dievišķo godību. 

34 Esiet pazemīgi un saprotoši cilvēki. Esiet miera cilvēki. 

35 Jūs lūdzat, lai Es izlieju pār jums Savu žēlastību, jo jūs zināt, ka Mans Vārds ir vienīgā barība jūsu 

dvēselei. Jo dzīve, ko tu dzīvo, reizēm liek tev krist. Jūsu mutēs ir rūgta garša, tādēļ Es tuvojos jums, lai 

dotu jums saldumu un maigumu Savā Vārdā un remdētu jūsu slāpes ar Savu mīlestību, kas piepilda visu. 

Taču ir bezgala daudz izsalkušu cilvēku, kas ir vēl izsalkušāki par jums. Tāpēc Es jūs atstāju kā Savu 

atklāsmju glabātājus, lai jūs varētu dalīties ar šiem cilvēkiem Manās žēlastības dāvanās. 

36 Jums jākļūst par meistariem, bet manas pēdējās mācības viena pēc otras jāiezīmē jūsu sirdīs. Jūs 

vēl neesat gatavi. Ja šajā brīdī Skolotājs aicinātu visattīstītāko ieņemt viņa vietu un runāt Viņa vārdā, viņš 

nejustos spējīgs to darīt, un bailes viņu nepamestu, un viņa lūpas neatvērtos. 

37 Bet jums drīz būs jārunā šādā veidā ─ pēc 1950. gada, kad Es būsim atsaucis Savu Vārdu. Tad jums 

ir jāpārvar visas bailes un jāizmanto Mans spēks, lai pilnībā īstenotu savu uzdevumu. Tas vairs nebūs gluži 

tas pats sajūsmas sajūsmas sajūsmas sajūsma, ko jūs esat zinājuši līdz šim un ar kuras starpniecību Es 

esmu runājis ar jums šajā laikā. Pietiks, ja jūs pacelsieties pie Manis ticības pilni un sadzirdēsiet sava gara 

balsi, un tad iedvesma būs jūsu intelektā. 

38 Jūs liksiet ļaudīm atbalstīt jūs ar savām domām, nodošanos un aprīkojumu. Tad jūs gādāsiet, lai 

jūsu vārds patiesi būtu dievišķas iedvesmas nesējs. 

39 Redziet, kā mainīsies (proklamāciju) forma un viss kļūs vienkāršāks, lai cilvēki to labāk saprastu. Jo 

cilvēks vēlas skaidrību, viņš vairs nevēlas nogurdināt savu intelektu ar tādu mācību atšifrēšanu, kuras viņš 

uzskata par neskaidrām. Tāpēc Savas pasludināšanas pēdējos laikos Es daru Savu Vārdu vieglāk 

uztveramu, lai jūs nekļūdītos. 

40 Arī Otrajā Laikā Skolotājs padarīja savu mācību skaidrāku pēdējos (savas mācības) periodos, jo šīm 

pēdējām mācībām bija jāpadara saprotamākas visas iepriekšējās mācības. 

41 Es jums saku: Es vēlos, lai visas jūsu darbības būtu patiesības dzirksts. Jo Mācība, ko Es jums esmu 

devis, ir kā kristāldzidrs ūdens. Nerādiet cilvēkiem neko no Mana darba maldinošā veidā, jo visam ir 

ticams izskaidrojums un iemesls. Visā, ko jūs nododat tālāk, nedrīkst būt baiļu no pasaules. Šādā veidā visi 

tie, kas ir maldinājuši savus līdzcilvēkus ar negodīgiem pasludinājumiem, atzīs savu kļūdu, un Manā 

kalpošanā paliks tikai tie, kas ar labiem nodomiem un labu sagatavotību būs gatavi nest cilvēkiem Manu 

patiesību, Manu mīlestību un Manu mieru. Patiesi es jums saku: nezāles, kas aug sirdīs, no auglīgajiem 

laukiem tiks iznīdētas. Tikai tādā veidā cilvēce atpazīs patieso Svētā Gara darbu. 

42 Jūs atradīsiet visus Manus mācekļus izkaisītus pa visu zemi. Jo ikviens, kurš savā dzīvesveidā ir 

garīgs un pielūdz Mani, ir garīgs cilvēks. 

43 Reliģiju apvienošanās notiks tad, kad cilvēka gars pacelsies pāri materiālismam, tradīcijām, 

aizspriedumiem un fanātismam. Tad cilvēki būs garīgi apvienojušies vienotā dievkalpojumā - labestības 

pielūgsmē no mīlestības pret Dievu un tuvāko. Kad tas notiks, cilvēce nonāks pilnības periodā. Tāpēc Es 

no jums prasu, lai jūs parādītu Manu darbu ar labu un godprātīgu uzvedību. 

Nebēdājiet par to, ka jūs nedzīvosiet, lai redzētu, kā tas viss tiks īstenots. Bet jums noteikti būs 

gandarījums par to, ka jūs ar savu sēklu veicinājāt Miera Valstības izveidi - sēklu, kas nesīs augļus nākamo 

paaudžu sirdīs. 

44 Sagatavojieties, sējēji manā laukā, jo lauki ir gatavi pieņemt manas mācības sēklu. 

45 Nav tālu tā diena, kad jūs redzēsiet cilvēku pūļus, kas jūs meklēs, šķērsojot jūru, lai iegūtu to, ko 

Skolotājs jums nodevis. 
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Šis kontinents uzņems viņus ar brālību un mieru. Rases sajauksies, tā būs cilvēku savienība, jo viņu 

paražas un idejas savīsies; un tas nodrošinās patiesu un ilgstošu mieru. Būs jauna pasaule. Tas, ko jūs 

pašlaik pārdzīvojat, ir gatavošanās tam. 

Lai iegūtu laiku, cīņai ir jābūt ilgstošai, jo šodien dominējošās idejas nevar izdzēst vienā mirklī. Starp 

šīm divām pasaulēm ir nepieciešams zināms laiks: Tā, kuru jūs pārdzīvojat un kurai ir jāizzūd, un tā, kas 

būs rīt, un kas to aizstās. 

46 Jūs joprojām atrodaties visgrūtākajā cīņas laikā. Tāpēc Es esmu nācis jūs vadīt, lai jūs varētu 

ieraudzīt rītdienas pasauli. Es dodu jums nepieciešamās pilnvaras, lai jūs varētu īstenot savu lēmumu, un 

es svētīju cilvēci. 

47 Esiet svētīti, jo jūs cenšaties paplašināt savas zināšanas, lai atklātu augstāko, un, stājoties garīgajā 

ceļā, jūs vēlaties redzēt skaidri. Bet jūs nespēsiet pilnībā atzīt manu mācību, kamēr nebūsiet tik tālu, ka 

jums nokritīs pārsējs, kas aizsedz acis. 

48 Cilvēks pats ir atbildīgs par savu garīgo atpalicību. Jo, lai gan viņš ir apveltīts ar saprātu un garu, 

viņš necenšas pacelties līdz tam dzīves līmenim, kas viņam pieder. Viņš ļaujas un bauda miesas priekus, 

nogalina savu dvēseli, saslimst un velk sevi kā "paralītiķi" bez mazākās vēlēšanās tikt dziedinātam no 

savām ciešanām. 

49 Mana mācība un mana upurējošā nāve ir paveikusi ļoti maz. Jo gadsimtu beigās es ar skumjām 

redzu, ka (joprojām) aklie vada aklos un klibi grib likt staigāt paralizētajiem. Es redzu, ka lielākā daļa 

cilvēku ir trausli, bet vāji radījumi, un tas ir tāpēc, ka jūs nevēlaties dzīvot tā, kā Es jums esmu mācījis. Jūs 

ļaujat kaislībām valdīt pār jums, dīgt jūsu sirdīs un kaitēt jums. 

50 Jūs esat apveltīts ar lieliskām īpašībām, bet jūs tās neizmantojat. Es esmu piešķīris prātu un gribu 

kalpošanai garam, lai jūs kļūtu par savas rīcības, savas dzīves saimniekiem un labiem likumu noteicējiem, 

lai jūs uzvarētu un uzvarētu cīņā, kurā jūs cīnāties starp garu un miesu. Kad jūs to sasniegsiet, jūs būsiet 

labi pravieši, kas vadīs ļaužu pūļus ─ labas gribas cilvēkus. Tad jūs nebaidīsieties no kaujas, jo būsiet 

uzvarējuši paši sevi. Jūs jutīsieties spēcīgi un skatīsieties viens uz otru ar cieņu un mīlestību ─ pat uz 

pakārtotajām būtnēm, tiem jūsu mazajiem brāļiem, kas kļūs par jūsu draugiem. 

51 Nedomājiet, ka senatnes pravieši, kurus jūs saucat par "dižciltīgajiem" un kuri sasniedza 

atbrīvošanu, bija stipri un pacilāti tikai tāpēc, ka viņiem bija lemts tādiem kļūt. Viņi bija tādi, jo cīnījās un 

cēla īstu miera un mīlestības templi. Taču arī tie, kas pieliek vislielākās pūles, lai sasniegtu patiesību, ir 

pakļauti riskam nonākt maldos. Bet, pateicoties savam garīgajam pacēlumam, viņi atšķīra labo no ļaunā 

un noraidīja ikvienu ienaidnieku, tādējādi panākot, ka gaisma, kas bija viņos, triumfē. 

52 Šis dzīvības princips, kas ir jūsos ─ šī gaisma nāk no mana Dievišķā Gara, un katram cilvēkam tā 

pieder, pat nesaprotot, cik tā ir vērtīga. Tāpēc viņš ir nicinājis šo dārgumu un, lai gan apveltīts ar lieliskām 

īpašībām, lai būtu nemirstīgs, viņš pats sev tās atņem, viņš labprātīgi nogalina sevi un zaudē savu spēku. 

Es ļauju viņam izjust un apzināties savas kļūdas sekas, lai pēc tam, pateicoties pūlēm un pieredzei, viņš 

atgūtu savu cieņu un meklētu piepildījumu un gara priekus, uz visiem laikiem atstājot pārejošās baudas. 

53 Kas ir nepieciešams, lai vienmēr dzīvotu saskaņā ar maniem likumiem? Lai izmantotu jūsu spēku 

un enerģiju, lai strādātu kā mani īstie mācekļi un uzvarētu tumšos spēkus, kas ir pārņēmuši pasauli. 

54 Es gribu, lai jūs saprastu Manu patiesību un lai jūs saprastu, ka Man jums nav noslēpumu vai 

mistēriju ─ ja jūs šajā laikā sagatavosieties, jūs sāksiet praktizēt patiesu pielūgsmi Manai Dievišķībai. 

Jūs sakāt, ka paklausāt Bauslībai un ticat Man, bet jūsu darbi liecina par pretējo. Šodien jūs tikai 

mācāties par Manu gribu un Maniem norādījumiem, bet pienāks diena, kad jūs būsiet sagatavoti. Tad Es 

darīšu jūs līdzdalīgus Savā godībā, noslēgšu ar jums derību, un pasaulē būs miers. 

55 Tajā laikā jūs atzīsit Mani par vienīgo Kungu un mīlēsiet cits citu kā brāļi un māsas bez jebkādas 

labvēlības. Bet, ja jūs šodien vēlaties būt Mani īstie mācekļi, jums nebūs nepieciešams atstāt zemi, lai 

justos stipri un tīri. Jau šajā pasaulē, kurā jūs dzīvojat, jūs redzēsiet, ka mani apsolījumi piepildīsies, jo viss 

piepildīsies. 
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56 Galds ir klāts. Sēdieties, ieņemiet savas vietas, ļaujiet Man jūs vadīt un kalpot jums. Ņemiet kopā 

ar Mani patiesības maizi, ļaujiet sevi apgaismot mīlestības gaismai un dziediet slavas dziesmas savam 

Dievam. 

57 Dzirdiet, kāda skaista harmonija skan. Lai jūsu mīlestības himna skan debesīs, un lai eņģeļu balsis 

apvienojas ar jūsu balsīm. 

58 Nododiet savas ciešanas Man, atdodiet Man savas raizes un vairs nepieradiniet pie tām. 

59 Kā jūs šobrīd esat pie Manis, tā arī cilvēce nāks pie Manis pēc Manas gribas; Es tos gaidu. Esiet 

sirsnīgi visur, kur jūs ejat, lai Mana Doktrīna netiktu apšaubīta, bet lai visi atzītu tās augļus, ko tā sniedz. 

60 Mans dievišķais vārds jūsu garā skan vēl spēcīgāk nekā jūsu ausīs. Es jums dodu savu mācību, lai 

rīt jūs varētu būt meistari. Taču, lai varētu runāt par manu mācību, jums ir jāzina tās pamatprincips, un šis 

pamatprincips ir mīlestība. Turklāt es jums saku, ka nepietiek tikai zināt šo pamatprincipu ─ tas ir 

jāpiemīt, tas ir jāizjūt. Kā jūs varat runāt par žēlsirdību, ja neesat to izjutuši pret saviem līdzcilvēkiem? 

61 Ja Es Savās mācībās bieži atkārtoju vārdu "mīlestība", tad tas ir tāpēc, ka Man ir tiesības to darīt, 

jo Es jūs patiesi mīlu. 

62 Es jums, mācekļi, esmu teicis, ka rīt jūs būsiet kungi. Tas notiks tad, kad jūs mīlēsiet savu tuvāko. 

Redziet, kā mans Vārds pamazām nogludina jūs kā smalks kalts ─ vienubrīd pieskaras jūsu uztverei, 

citubrīd jūsu sirds stīgām vai jūsu garam, lai tā gaisma varētu jūs apgaismot. 

63 Tā Es runāju ar jūsu cilvēcisko būtnes daļu, lai tā kļūtu paklausīga un uzticīga jūsu garam, kam 

patiesībā jāvada cilvēka soļi uz zemes. Tas ir tas, kam ir spēks un gaisma to darīt. 

64 Šodien es redzu cilvēku, kas stāv uz garīgā ceļa. Viņš ir mērojis zinātnes, varas un kaislību ceļus. 

Vai jūs domājat, ka tad, ja viņš nebūtu apstājies savā garīgajā attīstībā, kas nozīmē tuvošanos mīlestībai, 

labestībai un patiesībai, viņš arī būtu aizdedzinājis kara ugunskuru? 

65 Ir pienācis garīguma laiks, un, ja cilvēki pretotos manas gaismas uzlūkošanai, viņi nonāktu maldos, 

jo pat daba radīs izpausmes, kuras viņi tad nespētu saprast. 

66 Nesekojiet Man ne no bailēm no Manas taisnības, ne no pienākuma apziņas. Kāda būtu jūsu 

darba vērtība, ja jūs to nedarītu labprātīgi? ─ Jūs zināt, ka jums jānāk pie Manis, pateicoties saviem 

nopelniem. Tu jau esi iepazinis pasauli un tās priekus, un tie tevi padarīja vāju un aizēnoja tavu dvēseli. 

Bet nemaldieties, domādami, ka Es jums liedzu arī labas un taisnīgas lietas, kas jums uz zemes ir saistošas 

un kas jums pastāvīgi vajadzīgas. 

67 Es jūs visus mīlu un nedalu jūs rasu dalījumā. Taču, kamēr cilvēks neuzskata sevi par garīgu 

dvēseli, bet tikai par cilvēku, viņš uzskatīs sevi par augstāku par saviem līdzcilvēkiem, tikmēr pastāvēs 

nesaskaņas un kari. 

68 Mana Vārda universālo valodu, kuras būtība ir mīlestība, dzirdēs visi cilvēki, un tā būs tā, kas viņus 

apvienos savā starpā un ar Tēvu. 

69 Mosties, tauta, jo jūsu cīņa sāksies pēc 1950. gada, kad Mans Vārds caur šiem balss nesējiem 

beigsies. Bet jūs un jūsu bērni, un vēlāk viņu bērni padarīs manu mācību neizdzēšamu cilvēces sirdī. 

Mans miers lai ir ar jums! 



 

81 

Instrukcija 188 
1 Nāciet, mīļie mācekļi, šeit ir Skolotājs. Jūs Mani pazīstat pēc Mana Vārda nozīmes, bet Es jūs 

pazīstu pēc jūsu darbiem. 

2 Pasaulē Mani mācekļi tiks atpazīti pēc savu darbu tīrības, un, kad viņi, labi izpildījuši savus 

pienākumus, ieradīsies Manā klātbūtnē, Es viņiem sacīšu: Jūs patiesi esat Mani mācekļi, jo esat darījuši 

to, ko Es jums mācīju. 

3 Centieties sasniegt garīgumu, jo tas nozīmē dvēseles atbrīvošanu. Pielāgojieties maniem 

likumiem, kas ir mīlestības pilni un nekļūdīgi, un tie pārvaldīs jūsu dzīvi, jo viss, kas jūs ieskauj - gan 

materiālais, gan garīgais, - dzīvo manu likumu ietvaros. 

4 Cilvēkam, kas ir perfekts radības darbs, ir jādzīvo saskaņā ar žēlastību, ko Radītājs ir ielicis viņā. 

5 Es jums nekliedzu novērsties no pasaules pienākumiem, kurus Es esmu noteicis, lai jūs saglabātu, 

apmierinātu un pilnveidotu. Esiet līdzsvaroti un taisnīgi un dodiet savai dvēselei un ķermenim to, kas 

nepieciešams. 

6 No paša sākuma Es radīju cilvēku brīvu, bet viņa brīvību vienmēr pavadīja sirdsapziņas gaisma. 

Taču viņš nav ieklausījies sava iekšējā tiesneša balsī un ir novirzījies no likuma ceļa, līdz ir radījis šos 

slepkavnieciskos, asiņainos un briesmīgos karus, kuros bērns ir sacēlies pret tēvu, jo viņš ir novērsies no 

jebkādas cilvēcības, žēlsirdības, cieņas un garīguma. 

7 Cilvēkiem jau sen vajadzēja izvairīties no iznīcības un kariem, lai izvairītos no bēdīgā pienākuma 

izlīdzināties. Zini, ka tad, ja viņiem neizdosies attīrīties labā, pirms viņi nonāk pie Manis, Man tie atkal būs 

jānosūta uz šo asaru un asiņu ieleju. Jo tie, kas dzīvo pretēji pilnībai, nevarēs nākt pie Manis. 

8 Kā šis Vārds varētu sasniegt cilvēci? ─ Tā, kā Es to esmu darījis agrāk: caur vēstnešiem, praviešiem 

un mācekļiem. 

9 Šobrīd Es jūs gatavoju, lai manas mācības un atklāsmes sasniegtu visas vietas uz zemes. 

10 Ja šodien jūs vēl nezināms, tad rīt jūs kļūsiet zināms. Jauno apustuļu uzdevums būs atjaunot 

morāli šajā cilvēcē. Šī cīņa būs sīva. 

11 Vienmēr lūdzieties, lai jūs iegūtu spēku. Esiet enerģiski, lai jūs varētu sasniegt pilnību. 

Uzmanieties, jo ļaunuma zvērs gaida dvēseli tūkstošiem formu. 

12 Es pilienu Savus vārdus tavā sirdī kā rasas pilienus, kas dod tai dzīvību. Bet, ja jūs varētu saprast 

visu, ko es jums saku, cik skaidri jūs atpazītu ceļu! Es ļauju jūsu domās ieplūst mieram un Savai gaismai, jo 

caur tām jūs sasniegsiet arī Mani. 

13 Uzklausiet mācības, ko Skolotājs jums sniedz garīgajā valodā, universālajā mīlestības valodā, kas 

tuvina cilvēkus viņu Radītājam. 

14 Mans vārds ir kā jauna miera rītausma jūsu dvēselei, kā gaismas stars, kas apgaismo jūsu ceļu. Jūs 

šo balsi esat dzirdējuši daudzas reizes, un pamazām saprotat, ko tā saka. 

15 Šobrīd Es atklāju Sevi visā cilvēcē, jo tagad ir laiks, kad visa pasaule iepazīs garīgumu, garīgās 

sadraudzības laiks. Mīlestības Kristus tagad ielej Sevi Savos bērnos, lai viņi varētu sasniegt pestīšanu. 

16 Ir daudzi, kas, nedzirdēdami Mani kā jūs šajā laikā, tiecas uz to pašu mērķi, uz kuru jūs tiecaties, jo 

viņi jūt, ka ir pienācis gara cīņas laiks par sadraudzību ar savu Debesu Tēvu. 

Otrajā Laikmetā Es liku jums saprast, ka pienāks laiks, kad cilvēks iepazīs un attīstīs garīgo dialogu un 

saņems Manu gudrību caur intuīciju un iedvesmu. Tanī laikā kāds farizejs piegāja pie Manis un sacīja: "Ja 

Tu esi Dieva Dēls, saki, kā Viņš ir; ja Tu esi Tēva sūtīts, saki, kā Tēvs ir." Bet es viņam atbildēju šādi: "Kas 

pazīst Dēlu, tas pazīst Tēvu, jo es nāku no Viņa." 

17 Patiesi, es vienmēr esmu bijis cilvēks. Bet, lai sajustu Mani, neļaujiet sevi vadīt ķermeņa 

instinktiem. Kad cilvēks pamodīsies un sāks pētīt to, ko Es viņam esmu atklājis, viņš sapratīs dzīves jēgu 

un misiju, kas ietverta viņā. Tikai tad viņš vairs nejutīs sāpes un apmeklējumus, jo viņš būs nodevis savas 

spējas un sajūtas gara kalpošanai. 

18 Tā kā Jēzus, Nācarieša, dzīve ir zināma visiem, jums ir piemērs, lai jūs varētu sekot ceļam, pa kuru 

jūs nekad nepazudīsiet. "Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība, Es esmu pasaules, kurā tu dzīvo, audums un 
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gaiss, ko tu elpo. Es esmu spēks, kas liek cilvēkam pacelties uz augstāku dzīvi, no kuras viņš redz, saprot 

un jūt visu, kas viņam apkārt. Jo šī pasaule ir ne tikai asaru ieleja, bet arī vieta, kur jūs varat gūt 

gandarījumu, prieku un mieru, lai gan tikai uz laiku. 

19 Pazīstiet Mani, un jūs iepazīsiet paši sevi. 

20 Jūs redzat, kā cilvēki ir gājuši cauri šai pasaulei, vienmēr šķīstīdami sevi caur sāpēm. Tas ir tāpēc, 

ka jūs neesat zinājuši, kā tuvoties Man, lai gan jums vienmēr ir bijusi Mana gaisma, kas jums runā par šīs 

dzīves īslaicīgumu un dvēseles nemirstību. Tāpēc šodien Es runāju ar jums garīgā valodā, izmantojot jūsu 

cilvēcisko valodu, lai darītu Sevi saprotamu. 

21 Kā klausītāji jūs esat sapratuši un progresējuši, jo jūs dzirdat šīs izpausmes un vairs nepiedzīvojat 

tās tikai savā zemes būtības daļā, tas ir, ārēji, bet izprotat tās, vēloties izprast to būtību. Jūs vairs 

neuztverat savā dzirdei tā balss skaņu, caur kuru Es uz jums runāju, jo Mana Vārda dievišķā skaņa ir 

atradusi atbalss jūsu dvēseles un sirds dziļākajā iekšienē. 

Tā ir vēl viena Manas Dievišķības pārveidošanās, jo Es, Tēva "Vārds", šādi izpaužoties, liek jūsu 

ierobežotajam prātam sazināties ar neierobežoto Tēva prātu. 

22 Jūsu dvēsele, pagodināta, saņemot Manu žēlastību, saka Man: "Kungs, Tu nāc pie mūsu sirds kā 

patiesa mīlestības elpa." 

23 Patiesi Es jums saku: kad jūs sapratīsiet un dzīvosiet saskaņā ar manu mācību, jūs sasniegsiet 

garīgumu, jo jūs atmetīsiet tukšumu un bezjēdzīgu apmierinātību, lai dzirdētu Debesu Koncertu. 

24 Rūpīgi pārdomājiet visu, uz ko es jums norādīju. Padomājiet, kā zinātnieki, pētot cilvēka ķermeni, 

apbrīnoja tā pilnību. Bet ja ķermenis, kas šajā dzīvē ir gaistoša būtne, ir tik brīnišķīgi pilnīgs, vai jūs varat 

iedomāties, kāda godība piemīt garīgajai dvēselei, kuras daba ir nemirstīga? 

25 Apbrīnojiet tikai jūras bezgalību, savas planētas izmērus, lai novērtētu savas būtības nozīmi, kas ir 

svarīgāka par visiem šiem brīnumiem, jo jums pieder dvēsele, kas vienā mirklī var pārnest jūs pāri šīm 

robežām un kurai, kad tā attīrīsies un iemitināsies Tēva valstībā, tiks parādītas visas pasaules. 

26 Tas, kurš Mani ir dzirdējis, zaudē bailes atgriezties pie savas izcelsmes, un, pat ja viņš sevi uzskata 

tikai par atomu radības vidū, viņš jūt iekšēju svētlaimi, ka pastāv, jo ir Debesu Tēva bērns. 

27 Kad atstāsiet šo pasauli, jūs būsiet kā rasas piliens, kas turpina atdzīvināt visu radīto. Es jums saku: 

Dievs, Bezgalīgais, Mūžīgais, ir visā radībā, ir būtība, kas visu atdzīvina. Radībās Viņš redz visu sava darba 

skaistumu un piedzīvo svētlaimi, kas pastāv Viņa iedvesmas augļos; jo viss runā par Viņu, viss Viņu slavē 

un godina. 

28 Viņš ir visās dzīves izpausmēs, jo Viņš ir visa, kas eksistē, Radītājs. Padomājiet par to, un jūs 

sapratīsiet, ka nāves nav. 

29 Tā ir šīs dienas mācība - mācība, kas tāpat kā visas, ko Es jums esmu devis, tiks ierakstīta saskaņā 

ar Manu gribu grāmatā, kas būs mantojums nākamajām paaudzēm: Trešā Derība. 

30 Tagad ir trešā reize, kad jūs spersiet soli uz priekšu. Laiks, kad jūs Mani meklējāt ar simbolu 

palīdzību, ir pagājis. Tagad jūsu acu priekšā sākas jauns laikmets, bet ne jauns ceļš. Es neesmu nācis 

iznīcināt jūsu sēklu, nedz arī mulsināt jūs ar svešiem vārdiem. Es jums nesaku noliegt garīgo vēstījumu, ko 

atstāju jums pagātnē. Es tikai turpinu iesākto mācību, kuru atstāju tās otrajā daļā. 

31 Kad Kristus parādījās savas cilvēciskās dzīves pilnībā, lai pasludinātu cilvēkiem Dieva Valstības 

atnākšanu, Viņš pārsteidza tos ļaudis, kuri svinēja rituālus un ceremonijas, tādēļ Viņš sacīja, lai tie 

neaizmirst Bauslību un ievēro tradīcijas. Bet pēc tam ar Saviem vārdiem un darbiem Es noraidīju visas 

nevajadzīgās pielūgsmes formas, lai viņu sirdīs atstātu tikai Dievišķo Likumu. 

Neviens nevar sacīt, ka Jēzus noliedz Mozus Bauslību, jo ar Savu dzīvību, darbiem un asinīm Es mācīju 

jums to pildīt. Taču Es jums mācīju arī jaunas mācības, kas atbilda laikam, kurā Es atnācu, un kas bija 

saskaņā ar jūsu garīgo attīstību. Šī bija manas gudrības lielās grāmatas otrā daļa. Es jums mācīju tīrāku 

lūgšanas formu, lai tā liktu uzplaukt jūsu mīlestībai uz Dievu un tuvāko. 

32 Tajā laikā jūs atpazināt Mani kā Mīlestību. Es jums atklāju savas atnākšanas iemeslu, atklāju jums 

garīgo dzīvi, pasludināju jums savu otro atnākšanu, jauno laiku, un atstāju jūs sagatavotus, lai, kad 
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pienāks laiks, jūs varētu saņemt manu trešo mācību, tās grāmatas trešo daļu, kas šodien ir atvērta jūsu 

gara priekšā. 

33 Es atgriezos pie cilvēkiem kara ziņu, notikumu un zīmju vidū, ar kurām Es pareģoju Savu 

atnākšanu. Tomēr cilvēki Mani nejuta. 

34 Šajā klusumā, šajā nabadzībā, šajā zemes nostūrī Es šobrīd caur cilvēka intelektu izskanēju Savu 

Vārdu, aicinu cilvēkus, modinu viņus jaunai dzīvei, atjaunoju viņus ar Savu pārliecinošo un mīlošo 

pamācību, atmodinu viņos viņu snaudošās spējas, lai celtu viņus ceļā uz sekošanu savam Skolotājam. 

35 Man jums jāsaka, ka šajā laikā es esmu atklājis, ka jūs esat vairāk nekā jebkad agrāk ieslīguši 

reliģiskajā fanātismā un elkdievībā un ka jūsu dvēsele ir nabadzīgāka tikumos nekā jebkad agrāk. Pēc tam, 

kad gadu pēc gada esat Mani dzirdējuši ar šo pasludinājumu, Es jums jautāju: kurš jūt, ka Es esmu 

iznīcinājis viņa dzīves principus? Kurš jūtas apjucis vai uzskata, ka viņa kristīgā ticība ir sagrauta? Patiesi, 

Es jums saku: Es jums esmu atgādinājis to, ko jums atklāju pagātnē, tikai tāpēc, ka jūs to bijāt aizmirsuši 

vai izkropļojuši. To, ko cilvēki no jums bija slēpuši, Es jums atklāju, un to, kas bija glabāts Manā slepenajā 

dārgumu krātuvē, Es jums atklāju. Šis laikmets ir garīgās brīvības laikmets. Cilvēki ir apgaismoti ar savu 

garu un zina, kā izvēlēties drošu ceļu. 

36 Mans stars un mani garīgie vēstneši ir iekļāvušies atmosfērā, kurā plūst materiālisma un grēka 

tumšie plankumi. 

37 Jūs esat pārdomājuši šos brīžus un atzīstat, ka jūs patiesi nepielūdzat nevienu citu Dievu, kā vien 

to, kuru jūs pielūdzāt iepriekš, ─ ka neviens nav aizvēris jūsu siržu durvis Marijai, Jaunavai un Visuma 

Mātei, ─ ka šī mācība ir stiprinājusi jūsu ticību un vairojusi jūsu zināšanas par garīgās dvēseles mūžīgo 

dzīvi un ka Es ar Savu Vārdu gaismu esmu ierakstījis jūsu dvēselē tos visaugstākos baušļus mīlēt savu 

tuvāko kā sevi pašu un mīlēt vienam otru. 

38 Es esmu atnācis tikai tādēļ, lai no jūsu sirdīm izdzēstu to, kas ir kaitīgs ─ to, kas neļauj jums 

progresēt. Tādēļ Es jums atkal un atkal saku, ka esmu jums dāvājis garīgu brīvību, lai jūs varētu atrast un 

sajust Mani katrā mirklī un vietā, un tā vietā, lai jūs jautātu pasaulei, ko tā nevar jums atbildēt, jūs garīgi 

lūdzat savam Tēvam un saņemat no Viņa žēlastības Gara maizi. Tātad, ja tu esi apvainojis savu Dievu sava 

brāļa personā, tev jāpiedod viņam, ja viņš ir apvainojis tevi, vai arī jālūdz Viņa piedošanu, ja tu esi 

apvainojis viņu, un Es tev piedošu. Jo tas, kuru tu neesi aizvainojis, nevar tev piedot par ļaunumu, ko esi 

nodarījis citam. 

39 Mācekļi: Tā kā jūs vairs neesat pārsteigti, ka Es esmu nācis pie jums šajā laikā, jūs neesat 

pārsteigti, ka garīgā pasaule nāk pie jums. 

40 Kopš cilvēces evolūcijas sākuma Tēvs apsolīja garīgo būtņu parādīšanos kā pierādījumu un 

atklāsmi par šīs pasaules, šīs dzīves pastāvēšanu. Patiesi Es jums saku, ka pasaule vienmēr ir bijusi 

savienībā ar cilvēku saskaņā ar Manu Voli. 

Jūsu evolūcijas sākumā Es aizliedzu cilvēkam uzrunāt garīgās būtnes, jo tam vēl nebija pienācis laiks. 

Ne inkarnētie, ne bezķermeniskie nebija gatavi šai saziņai. 

41 Elija šajā trešajā laikmetā, Manas nākšanas priekšgājējs, ir tas, kuram Es devu atslēgu, lai atvērtu 

garīgās gaismas pasaules durvis, lai tās iemītniekiem būtu piekļuve materiālajai pasaulei, tāpat kā Es ļāvu 

cilvēkiem ieiet aizsaulē, un lai starp abām pasaulēm notiktu tuvināšanās, harmonija un mīlestība. 

42 Vēl pirms Mana balss noteica laiku šai saziņai, uz zemes bija nepaklausīgi, ziņkārīgi un nepacietīgi, 

kas, neievērojot aizliegumu, kļuva par cita veida saziņas aizsācējiem, kurā tumšas un apjukušas būtnes 

atklāja sevi, jo tām nebija lemts to darīt ar Manu dievišķību. 

43 Mana rīcība ir citāda; tikai tad, kad Es uzskatīju, ka esat pietiekami spējīgi un apzinīgi, lai saņemtu 

šīs mācības, Es jums devu šo lielo pamācību - vienu no lielākajām, ko Es devu šai pasaulei, lai jūs ar gara 

palīdzību iemācītos redzēt, jautāt, saprast un atklāt. Bet, atverot jums šo apvārsni, Es jums mācīju likumu, 

kas aizliedz jums lielīties ar šīm dāvanām, nodarboties ar tām vai ļaunprātīgi tās izmantot. 

Šajā laikā, kad esat iedziļinājušies manā mācībā, daži ir izjutuši bailes, citi aizdomas, daži pat šausmas, 

un ir bijuši arī tādi, kas izjutuši šausmas no vārda "gars", neiedomājoties, ka viņos ir tas, ko viņiem devis 

Radītājs, kurš arī ir gars. Kas jums iedvesa šīs bailes? Kas jums radīja nepatiku pret garu? Vai jūs 
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nedomājat, ka tas ķermenis vai miesa, ko tik ļoti mīlat, ir tikai putekļi, kas atgriezīsies zemē, un jūs mūžīgi 

dzīvosiet tikai garā? Ko darīsiet, kad nonāksiet šādā situācijā? Vai tad jūs bēgsiet no sevis? 

44 Lai palīdzētu jums jūsu misijā, Es jums dodu nepieciešamo laiku mācībām, un, lai atvieglotu jūsu 

iztiku un grūtības, Es jums sūtu garīgos kalpus, īstus žēlastības, gaismas un miera eņģeļus. Uzticieties, ka 

šī saziņa nenotiek pēc cilvēka gribas, bet gan pēc dievišķas iedvesmas. 

45 Nejauciet šo saziņu ar to, ko cilvēki rada pēc savas brīvas gribas ─ vienus virza zinātne, citus 

zinātkāre, bet vēl citus - māņticīgas idejas. 

46 Ja pievērsīsiet tam uzmanību, jūs atklāsiet, ka šie divi iedvesmas veidi ir bijuši cilvēkā jau no pirmā 

cilvēka, kurš līdzās Kunga balsij, kas viņam rādīja ceļu uz gaismu, dzirdēja arī citu balsi, kas viņu mudināja 

uz nepaklausību un augstprātību. Atzīstiet, ka no tā laika cilvēks cīnās šo divu spēku - labā un ļaunā - 

ietekmē. Tāpat kā cilvēks kopš tā laika ir iepazinis dabas likumus un jūtas apgaismots gara gaismā, viņš 

kopš tā laika ir izjutis arī kārdinājumu kārdinājumus. 

47 Es jums to saku, lai stiprinātu jūsu ticību un zināšanas. Netrūkst cieņas pret Maniem garīgajiem 

vēstnešiem un vēstnešiem, jo, ja jūs varētu ieraudzīt to cildeno žēlastību, ar kādu viņi ir apveltīti, jūs 

atzītu, ka pat Salamans sava troņa krāšņumā nav varējis lepoties ar šo kalpu varenību. 

48 Ko teiktu nācijas, kas asiņo un iet bojā no mēra un bada, ja šī miera un žēlastības pasaule 

parādītos to vidū un tās varētu dzirdēt tās mierinājuma un mīlestības balsi? 

49 "Šķidrums" ir tas, ko jūs saucat par spēku, ar kuru šīs būtnes dziedina jūsu fiziskās vai morālās 

kaites. Un patiesi, šajā šķidrumā ir dziedinošs spēks. Tā ir tā pati, ar kuru Jēzus aklajiem atjaunoja redzi, 

klibajiem - kustīgumu, bet mēmo - runu. Ar to Viņš dziedināja triekas slimnieku un uzmodināja mirušos. 

50 Neviens (no jums) nenāk manā klātbūtnē. Bet, ja kāds nāca kā tīrs, viņš neatstātu šo ceļu 

notraipītu. 

Šajā laikā, kad Elija saskaņā ar dievišķo pavēli atvēra aizsaules vārtus cilvēkiem, Es liku cilvēcei saprast, 

ka šī komunikācija nebija nekrietnība no to, kas to praktizēja, bet gan žēlastība, ko Tēvs bija paredzējis tā 

laika cilvēkiem un kas būs priekšvēstnesis dialogam starp gariem pēc 1950. gada, kad šī žēlastība no jums 

atkal tiks atņemta. 

51 Trenējieties, lai vēlāk nekļūtu par upuri maldiem, maldiem, jo Man vēl ir daudz mācību, kuras 

Man ir lemts jums atklāt. Lai jūsu iztēle nerada viltus atklāsmes vai iedvesmas. No Debesīm gaisma nāks 

pie sagatavotā cilvēka, lai viņš varētu runāt ar savu tuvāko ar Manu patiesību. 

52 Tuvojas laiks, kad cilvēki atmetīs ieročus, tieksmi pēc varas un naidīgumu un tieksies pēc garīgā, 

un masu vidū parādīsies apustuļi, kuru vārds tiks sadzirdēts un kuru pēdas tiks sekotas. Tas notiks 

ideoloģiju, reliģiju un pasaules uzskatu kara laikā. 

53 Šī cīņa būs varena, daudz briesmīgāka par tām, ko izraisīs pretenzijas uz zemes varu. Jo miers 

aizies no sirdīm, domāšanu aptumšos fanātisma tumsa, un sirdsapziņas un saprāta balss vairs nebūs 

dzirdama. Fanātisms tiks uzkurināts līdz pašiem pamatiem un vairos savus spēkus, cels baznīcas un izrādīs 

sevi. Vieni iet bojā, turēdamies pie saviem elkiem, bet citi atvērs acis gaismai un tiks izglābti no šī 

bezdibeņa. 

54 Šodien visi šie pravietojumi jums šķiet tāli, taču to piepildījums ir tuvu. Cilvēku acis redzēs, ka elki, 

viltus dievi un lielās baznīcu celtnes, kas bija baznīcu lepnums un greznība, tiks gāztas no pjedestāliem. 

Taču jūs nebūsiet tie, kas publiski atmaskos tos, kas melo; šo uzdevumu veiks citi. Jums ir jābūt 

sagatavotiem ar vārdu, sirdi un prātu, lai jūsu gars ar patiesu mīlestību darbotos šīs cilvēces glābšanai. 

55 Saskaroties ar viesuļvētru, nebēgājiet un nemeklējiet katakombas, lai paslēptu sevi; drīzāk 

saglabājiet savaldību viesuļvētras vidū. Tad jūs redzēsiet, ka cilvēki pamostas no letarģijas un salīdzina 

dažādas reliģiskās kopienas. Un tad, kad viņi atklās cilvēcisko nepilnību, viņi jautās: "Kas ir spirituālisms?" 

Tad lai mani vēstneši un apustuļi bez liekvārdības un pļāpāšanas, bez jebkādas lielīšanās norāda uz šīs 

mācības patiesumu, vienkāršību un gaišumu, un pasaule nolieksies, pārliecināta par tās patiesumu. 

56 Būs nopietni strīdi, jūs tiksiet vajāti un apmeloti. Visur sastapsieties ar opozīciju un dažkārt arī ar 

nopietniem un pamatotiem argumentiem. Taču jūs nedrīkstat ļauties cilvēku teiktā iespaidam. Jo, ja tie 

nebūs balstīti uz patiesības darbiem, tie būs tikai tukši vārdi. 
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57 Ja jūs uzticēsieties Man un sagatavosieties, Es jūs neatstāšu vienus. Es runāšu caur jūsu muti, un 

jūs zināsiet par darbiem, ko Es daru ar jūsu starpniecību. 

58 Cilvēce sāks sajust patieso ceļu un meklēs Mani, kā Es esmu gaidījis ─ ar garu. Ikviens, kurš atzīst, 

ka viņš nes Tēvu savā sirdī, uzreiz pārstās būt sava brāļa un tuvākā ienaidnieks. Tad iestāsies piedošana, 

izlīgums, labdarība un brālība. 

59 Tad cilvēki varēs teikt, ka ir redzējuši Jēzu, ka Viņš ir nācis no krusta, lai sacītu pasaulei: asinis, ko 

Es izlēju par jūsu izpirkšanu, ir beigušas tecēt. Es esmu šeit, ar tevi uz visiem laikiem. 

60 Cilvēki, Es esmu saņēmis Savā manifestācijā labos un nelabos, visdažādākos cilvēkus - gan tos, kas 

Mani mīl, gan tos, kas novērsušies no Manis. Jo visi ir Mani bērni, visus Es mīlu vienādi, un visi tāpat Mani 

mīlēs un kalpos Man. 

61 Šodien Es nāku jūs visus apvienot, jo ar manām Asinīm, kas tika izlietas Otrajā Laikā, jums 

nepietika. Jo jūs nespējāt pabeigt brālības un mīlestības darbu, ko jums mācīja mana Doktrīna. 

62 Kad jūs pārliecināsieties, ka tikai piepildot Manu likumu, jūs varat atrast veselību, laimi un dzīvi? 

Jūs apzināties, ka materiālajā dzīvē pastāv principi, kuriem jums ir jāpakļaujas, lai izdzīvotu. Bet jūs esat 

aizmirsuši, ka arī garīgajā pasaulē pastāv likumi, kas jāievēro, lai cilvēks varētu baudīt mūžīgās dzīvības 

avotu, kas ir Dievišķajā. 

63 Tajā laikā augstprātīgajiem un muļķīgajiem, materializētajiem un neticīgajiem būs Mani 

jāuzklausa, un Es atkal sāksim sēt viņu sirdīs, kas bija kā neauglīga zeme Manai sēklai, līdz no klintīm izaug 

ziedi. 

64 Uz katru dvēseli Es izliešu Savas žēlastības avotu, līdz tā būs šķīsta. Bet tas vairs nebūs Jordānas 

ūdens, bet gan Manas žēlastības gaisma, Mana taisnība, kas, kad tā pieskarsies šai dvēselei, pamodinās 

to, lai tā sadzirdētu savas sirdsapziņas balsi, kas to vedīs uz lūgšanu, nožēlu un atjaunošanos. 

65 Tagad Es pildu to, ko jums apsolīju Otrajā laikmetā. Es jums to pasludināju, kad caur Savu Vārdu 

liku jums saprast, ka pienāks miera un garīguma laiks. Tagad jūs dzīvojat laikmetā, kad tradīcijas, rituāli, 

ceremonijas, simboli un tēli tiek dzēsti un jūsu (cilvēciskais) gars atbrīvojas no aizspriedumiem, fanātisma 

un elkdievības, lai tā vietā pieņemtu patieso Dieva pielūgšanu. 

66 Kad šie vārdi nonāks līdz materiālistu ausīm, viņi neticīgi smaidīs par Manu mācību un Maniem 

pravietojumiem. Bet cilvēku šaubas Man nekad nav kaitējušas. 

67 Otrajā laikmetā, kad Labā vēsts par Manu mācību sasniedza lielās pilsētas un lielās impērijas, 

piemēram, Romu, cilvēki arī pasmaidīja, uzzinot, ka Jēzus bija nabadzīgs galilietis, kuram sekoja daži 

zvejnieki, kas bija tikpat nabadzīgi un pazemīgi kā Viņš. Viņu ņirgāšanās Mani nesatrieca, jo Es zināju, ka 

viņi Mani nepazīst. Viņi nesaprata, ka Mans spēks sakņojas tieši pazemībā un ka Mans spēks ir mīlestības 

un taisnīguma pilnajā Vārdā, kas daudziem šķita nesaprotams un citiem neiespējams. 

68 Kad viņi uzzināja, ka Jēzus ir miris, krustā sists kā ļaundaris, un ka šai nāvei bija jākalpo kā 

preventīvam līdzeklim Viņa mācekļiem un sekotājiem, viņi negaidīja, ka šīs asinis kalpos, lai padarītu 

auglīgu sēklu, kas bija iesēta tikai dažos. 

69 Starp šaubīgajiem radās ticība, starp ticīgajiem parādījās upuris, starp vergiem un apspiestajiem 

iemirdzējās cerības gaisma, un visur no cilvēku lūpām izskanēja dievišķā Pestītāja mācība, kas aicināja uz 

taisnīgumu un runāja par mīlestību. Augstāks spēks apņēma ticīgo cilvēku dvēseli, un šis izlietais spēks 

bija kā balts ūdens, ko nespēja apturēt neviena cilvēka spēks. 

70 Tā bija straume, kas plūda no pilsētas uz pilsētu un no laukiem uz laukiem, lejup pa ielejām un 

augšup kalnos. Nevienā mājā - vai tā būtu būdiņa vai pils, - nebija tādas, kur šī ietekme nebūtu nonākusi. 

Tā bija dzīvības upe, kas izplūda uz mirušajiem laukiem, tā bija jūsu Tēva mūžīgi mīlošā taisnība, kas nāca 

pie cilvēkiem, lai šķīstītu viņu dvēseles un tiesātu viņu darbus. Kad šī straume pārtrauca plūst, parādījās 

jauna pasaule, uz zemes parādījās jauna cilvēce, un tomēr tā bija tā pati. 

71 Jaunās mācības gaisma bija pamodinājusi viņu no miegainības, lai palīdzētu viņai garīgi progresēt, 

tuvinot viņu ideālajai būtnei, kuru jūs saucat par Dievu un Tēvu. 

Tāpēc tagad es jums, skeptiski un materiālistiski noskaņotiem cilvēkiem, saku: Ja jūs dzirdat baumas, 

ka Es esmu bijis kopā ar cilvēkiem un caur viņu intelektu esmu viņiem Sevi darījis zināmu, un ja jūs esat 
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saņēmuši zināšanas par mācībām, kas ietvertas Manā Mācībā, tad neizsmejiet un neuzskatiet, ka Mana 

Darba Mācību īstenošana ─ tā Darba, ko Es jums tikko izklāstīju ─ ir cilvēkiem neiespējama. Jo vēlāk, kad 

kļūsiet liecinieki tās uzplaukumam, jūs nožēlosiet, ka atteicāties to dzirdēt. Tāpēc, ja jūs jūtat, ka straumes 

plūdums gremdē jūsu durvis, atveriet tās un ļaujiet tai ienākt. Es jums apliecinu, ka tiks nomazgāts tikai 

tas, kas ir netīrs, jo Viņš neskars to labo, kas ir jūsu dzīvē. 

72 Ar to Es jums dodu saprast, ka jums ir jāmācās izprast šī Vārda nozīmi, lai jūs pakāpeniski iepazītu 

Manu Patiesību, kad iegremdējaties tajā. Jo šādā apcerē jūs galu galā nonāksiet pie pārliecības, ka daudzi 

no pagātnē dotajiem pravietojumiem tagad patiešām piepildās, tāpat kā daudzi no pravietojumiem, 

kurus Mani sūtņi jums nodeva, kad tie jums paziņoja par Patiesības Gara, Mierinājuma Gara, atnākšanu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 189 
1 cilvēce, es nāku jūs apvienot. Es redzu jūs kā vienu tautu, kas izkaisīta pa visu pasauli, un es vēlos 

redzēt jūs kā vienu bērnu. Te jums ir jauna lappuse Dzīvības grāmatā, kas Maniem mācekļiem vēl nav 

zināma. 

2 Mana tauta: Elija, kura gars izpaužas caur Maniem balss nesējiem un kurš runā uz jums ar gaismas 

un pravietojumu pilniem vārdiem, ir tas pats, kurš pārsteidza pasauli ar savu spēku Pirmajā Laikā, un jums 

nav jābrīnās, kad Es jums atklāju, ka viņš bija starp cilvēkiem arī Otrajā Laikā, kurā viņš tolaik bija 

pazīstams kā Jānis Kristītājs. Es jums saku, lai jūs par to nebrīnieties, jo ne tikai šodien Es jums atklāju šīs 

mācības, bet tās jau ir pierakstītas. 

3 To pierāda tas, ka pravieši teica, ka Elija nāks pirms Kristus, lai sagatavotu ceļu Kungam, un šis 

pravietojums piepildījās. Bet pēc tam Jēzus paziņoja, ka tad, kad notiks Viņa otrā atnākšana pasaulē, 

vispirms nāks Elija, lai visu sakārtotu. Šis apsolījums noteikti ir piepildījies jūsu vidū. 

4 Ja šo Atklāsmi rīt studēs tie cilvēki, kas daudz cīnās ar Rakstiem, viņi varēs redzēt, ka Ēlijas Gars 

šajā laikā nāca pildīt to pašu misiju, kas viņam tika uzticēta otrajā laikmetā, - sagatavot Tā Kunga ceļus, 

šķīstot tos, kas vēlāk kļūs par Svētā Gara mācekļiem. 

5 Šodien es neesmu nācis ciest uz zemes kā agrāk, kad man nācās paciest pagānu izsmieklu, 

vajāšanu rūgtumu un vēlāk arī nāvi. Jo no Elijas mutes iznāca pravietisks vārds, kas pasludināja spriedumu 

visiem ļaundariem. 

6 Šodien Viņš ir atnācis garā, un tādēļ cilvēka roka nevarēs Viņam pieskarties, nedz Viņam kaitēt. 

Neskatoties uz to, šī tauta ir devusi Viņam dzert nepateicības ciešanu kausu. 

7 Elija ir gans, kas ar mīlestību meklē savas pazudušās avis. Dažkārt viņam ir izdevies savākt 

deviņdesmit deviņas aitas. Taču viņš ir pamanījis, ka viņam pietrūkst viena, kas papildinātu viņa 

ganāmpulku. Un šī mazā aita žēlojas, kad redz, ka ir ieklīdusi klinšaino iežu ērkšķu dzīvžogā. Taču Elija 

steigšus dodas viņu meklēt. Kāds prieks pārņem viņa garu, kad viņam izdodas to izglābt no briesmām. Ar 

kādu mīlestību viņš vēlas atgriezt mīļoto aitu atpakaļ tās sugas sabiedrībā. Bet cik lielas ir viņa sāpes, kad, 

atgriežoties aitu aplokā, viņš atklāj, ka daudzas citas ir izlēkušas no aplokiem un aizgājušas prom, jo ir 

sekojušas savas brīvas gribas impulsam. 

8 Tie ļaudis, kas ir bijuši liecinieki Elijas klātbūtnei un redzējuši, kā uzplaukst viņa pasludinātais 

darbs, nebūs tie, kas ir visvairāk aizrāvušies ar to atklāsmju izpēti, kuras viņiem ir devis Kungs. Rīt nāks 

cilvēki, kuriem pietiks ar šīs tautas liecību izpēti, lai ar pārliecību trīnītu uz visiem četriem vējiem, ka šis 

darbs ir patiesība, ka Kungs ir bijis ar cilvēkiem citā laikā un ka Elija atkal bija Viņa priekšgājējs. 

9 Nāc atpūsties un klausies Mani. Mans Vārds vēlas jūs pabarot, sniegt jums mierinājumu un 

piedošanu, lai jūs justos iedrošināti un varētu pildīt misiju, ko Es jums esmu uzticējis. 

10 Nepieņemiet lēmumus sekot Man tikai tad, kad klausāties Mani; sajūtiet Mani katrā savas dzīves 

mirklī. 

11 Ļoti liela ir cilvēces morālā un garīgā atpalicība! Cik liela ir atbildība tiem, kas šajā laikā ir saņēmuši 

mana Vārda žēlastību un gaismu! 

12 Mācekļi, kļūstiet par meistariem, izdzēsiet no savām sirdīm bailes no cilvēkiem, atbrīvojieties no 

vienaldzības un bezrūpības, apzinieties, ka jūs patiesi esat debesu vēsts nesēji. Tieši jums ir jāsniedz 

skaidrojums visiem par to, kas notiek šajā laikā, jums ir jācīnās, lai mācītu Manas Doktrīnas principus, 

kurus cilvēce ir aizmirsusi. 

13 Jūs ne tikai nodosiet Manu Vārdu cilvēkiem, kā Es jums teicu. Apmāciet sevi, lai jūs zinātu, kā to 

interpretēt. Nemeklējiet vārdus, lai pārsteigtu ar savu izsmalcināto daiļrunību. Runājiet vienkāršā veidā, 

kas vislabāk izsaka gara patiesību. 

14 Kā jūs varat zināt, kad jūs runājat un kad Es runāju caur jūsu muti? Kad jūs aizmirsīsiet sevi, kad 

domāsiet par sava brāļa sāpēm un jutīsieties pazemīgi, necienīgi, ka esat pelnījuši Manu žēlastību, ─ tas 

būs īstais brīdis, kad jūsu prātā nāks Mana Dievišķā iedvesma. Jo visu jūsu būtību tajā brīdī caurstrāvo 

mīlestība uz Tēvu un brāli. 



U 189 

88 

15 Ja jūs veicat darbu manā vārdā, ziniet, kā to izmantot, bet nekad nerunājiet par to bez iemesla. 

16 Visā manā darbā ir taisnīga atlīdzība. Kas dod, tas saņem. Tas, kurš atsakās, galu galā iet bojā no 

trūkuma. Es vēlos, lai jūs saprastu manu mācību, kuras pamati ir žēlsirdība un mīlestība. 

17 Jums ir jāvelta sevi labestībai, tas ir jūsu uzdevums. Bet, kamēr jūsu miesīgā daba pretojas, jūs 

jūtaties necienīgi būt mani mācekļi. Tad jūs domājat, ka ir daudzi, kas ir labāki par jums, bet nav aicināti. 

Es jums saku: Iemesls tam ir tas, ka jums bija vislielākā vajadzība, jo jūsu sirdij trūka miera, jo jūsu ceļš 

bija pilns ar lamatām un jūsu kājas bija aptraipītas ar šīs pasaules dubļiem. 

18 Pat Mani otrās ēras mācekļi nebija "taisni", kad Es viņus izvēlējos. Bet viņi ar saviem darbiem 

padarīja sevi cienīgus un sasniedza augstāku garīgo līmeni, sekojot Maniem norādījumiem. Es gribu, lai arī 

jūs mainītos un kļūtu cienīgi, lai jūsu darbi jūs paaugstinātu un tuvinātu Man. 

19 Ja es tev jautātu: "Ko tu esi iemācījies no daudzajām lietām, ko es tev esmu mācījis?" Tad jums 

nāktos atzīt, ka esat to izmantojuši ļoti maz. Bet es jūs nenosodīšu, bet jums piedošu. Jo jūsu parādi ir 

visas cilvēces parādi. Tāpēc, kad Es runāju ar jums, Es runāju ar visiem Saviem bērniem. 

20 Es jūs saucu par saviem vēstnešiem. Jums ir jāatrod pareizais veids, kā izturēties pret 

līdzcilvēkiem. Ja jūs uzvarēsiet viņu neticību ar pārliecinošiem vārdiem un darbiem, tas jums būs liels 

nopelns. Esiet uzmanīgi, lai jūsu liecība būtu perfekta, lai jūs nekad neizjauktu manas mācības mērķi. 

21 Vienmēr centieties panākt harmoniju starp garīgo un materiālo. Tas nozīmē, ka jums jāiemācās 

dot Dievam, kas pieder Dievam, un pasaulei, kas pieder tai. 

22 Tā Es jums Sevi dāvāju Savā Vārdā. Izmantojiet tās būtību, kas ir gudrība, un visu, kas ir labs un 

pilnīgs, kas jums būtu jācenšas atrast tajā, ja tas ir jūsu ideāls, ka jūsu roka ir dāsna pret saviem 

līdzcilvēkiem vēlāk. 

23 Laiks ir īstais, izmantojiet to, jo tuvojas diena, kad šis vārds vairs nebūs dzirdams. Manai gribai ir 

jāpiepildās. Dieva un cilvēka garīgā dialoga ēra jau ir tuvu. Tad cilvēciskā saprašanas spēja vairs nebūs 

vajadzīga kā balss nesējs vai manas gribas raidītājs. 

24 Šajā laikā, kad Es parādīju Sevi gaismas pilnos vārdos, Es esmu piešķīris šai cilvēcei nodot Manu 

mācību pareizajā veidā. 

25 Šodien Es redzu, ka katram no Maniem mācekļiem, kas sapulcējušies ap Skolotāju, ir atšķirīga 

Mana Vārda izpratne, un, kad viņi dalās savā izpratnē cits ar citu, viņi iesaistās diskusijās un kritikā, lai gan 

vienotība ir tas, ko Es vēlos savā tautā. Lai to panāktu, jums ir jābūt žēlsirdīgam, iecietīgam un jāgaida 

īstais brīdis, kad runāt. 

26 Šodien jums ir atšķirīgi priekšstati par manu mācību, bet galu galā jūs visi nonāksiet pie vienas un 

tās pašas izpratnes un realizācijas. Tas jūs iedrošinās cīņā, jo, kad jūs visi būsiet vienoti, jutīsieties stiprāki. 

27 Es vienmēr esmu jums teicis: neveidojiet teorijas no Manām mācībām un atklāsmēm, jo tās 

laupītu patiesībai, ar ko Es jūs esmu apveltījis, tās spēku. 

28 Atklājiet Manā Mācībā to brīvību, par kuru Es jums runāju, lai jūs varētu balstīties uz to un atpazīt 

visu ar lielāku skaidrību. 

29 Katru reizi, kad Es esmu pie jums nācis, Es esmu jums mācījis, kā sasniegt sadraudzību ar Tēvu. Es 

esmu mācījis jums atrast patiesību sevī, lai jūs nemeklētu to mācībās, kas tikai nomāc garu. Cilvēce no 

zīdaiņa vecuma ir pārgājusi šajā gaismas laikmetā, kurā gars un cilvēka prāts ir piedzīvojis bezgalību, kas 

paveras to priekšā. 

30 Lai gaisma, kas apgaismo šo laiku, būtu redzama ikvienai acij, ir nepieciešams, lai jūs norautu 

reliģiskā fanātisma aizsietās acis. Tāpēc Es jums atstāju rakstītu uz Bauslības plāksnēm, ko Es devu 

Mozum: "Tev nebūs pielūgt nevienas radības tēlu, nedz arī materiālas lietas kā savu Dievu. Viņu tu mīlēsi 

no visas sirds un dvēseles vairāk par visu radīto." 

31 Bet jūs Man jautājat: kāpēc pasaule ir kritusi fanātismā un ārējās pielūgsmes formās? Tā vietā, lai, 

tāpat kā Jēzus, atteiktos no goda, ceremoniālām drēbēm un tukšībām, tie, kas veltīja sevi Manam 

Likumam, pieņēma bagātības, titulus un zemes glamūru, tādējādi atņemot dvēselei jebkādu brīvību. Un 

šajā prātu apjukumā joprojām ir tādi, kas jūtas nekļūdīgi, lai gan tikai Viens ir nekļūdīgs, un tas ir jūsu 

Debesu Tēvs. 
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32 Tātad, ja vēlaties panākt uzlabojumus savā dvēselē, iziet savu dzīves cīņu ar inteliģenci un 

garīgumu, esiet labas gribas un pazemīgas sirds cilvēki. Šādā veidā jūs panāksiet progresu, kas jūsu 

dvēseli vedīs uz pestīšanu. 

33 Es ļāvu jums sajust manu mīlestību, tagad es noņemšu laukakmeņus no jūsu ceļa, lai jūsu krusts 

nebūtu tik smags. 

34 Es redzu jūsu sirds iekšpusi un saku jums: trenējiet savu prātu, palieliniet savas domāšanas spējas 

un saliedējiet savas jūtas, lai jūs dzirdētu un saprastu Manu Vārdu. 

35 Lūdzieties un labojiet savus ceļus, jo no jūsu attīstības ir atkarīgs arī pasaules miers. Jums ir 

jālūdzas, jo pasauli apdraud karš, un jums ir jācenšas panākt mieru. Jūs esat cilvēki, kas ir iepazinuši 

lūgšanas spēku, tās ietekmi un gaismu. 

36 Visi meklē gaišu horizontu un nav to atraduši, jo cilvēku starpā nav brālības, un, redzot panorāmu, 

ko aizēno tautas, kurās ir izvērsts karš, viņus iedrošina tikai nojauta, ka kaut kur zemes virsū ir jābūt 

kādam miermīlīgam nostūrim. Šis stūris būs tā tauta, kas būs redzama no tālienes kā spoža zvaigzne. 

37 Tā ir šīs tautas atbildība, kurai ir garīgi un fiziski jāsagatavojas, lai rādītu brālības, iekšējā pacēluma 

un labdarības piemēru, lai dziedinātu slimos vai saspiestu roku ienaidniekam kā piedošanas zīmi. 

38 Esiet centīgi manos laukos, un jūs redzēsiet, ka viss, kas jūs ieskauj, ir apveltīts ar lielāku 

skaistumu, jo tad jūs būsiet atraduši savas eksistences jēgu. Tas, kurš ieslīgst stagnācijā un rutīnā, neļauj 

savai dvēselei pacelties, lai ieraudzītu to godību, kas ir dzīvē, ja jūs dzīvojat saskaņā ar manu likumu. 

39 Vērojiet sevi, lai jūs varētu atklāt, kad jūsu eksistence kļūst bezjēdzīga, jo jūs ļaujat sevi vilkt 

miesas tieksmēm. Es gribu, lai jūs atstājat augļus, bet tie būs miera augļi jūsu bērniem. Jo tad jūsu sirds 

uzplauks, un šie augļi būs jūsu darbi. 

40 Caur jums Es darīšu zināmu pasaulei Savu šī laika Vārdu, kas būs zināms pēc 1950. gada. 

41 Šīs atklāsmes sasniegs visu cilvēci. Tādēļ Es esmu apmācījis tos, kurus Es saucu par "zelta 

spalvām", lai tie ar dedzību strādātu pie Mana Darba un sekotu savas sirdsapziņas aicinājumam, lai Mans 

Vārds tiktu saglabāts rakstveidā. Šie raksti ir domāti ne tikai pašreizējām paaudzēm, bet arī nākamajām 

paaudzēm. 

42 Mana vārda varenība, kā vienmēr, balstās uz tā vienkāršību un nozīmi. Es vēlos, lai jūsu valoda, 

runājot par manu Darbu, būtu tāda pati. Neaizmirstiet, ka runā ne tikai cilvēks, bet arī sirds. Esiet šķīsti 

savā rīcībā. 

43 Katru brīdi jūs saņemat no Manis spēku, gaismu un mieru, kas jums ir nepieciešams jūsu dzīves 

ceļojumam. Saņemiet arī manu svētību. 

44 Šajā trešajā laikā Es darīšu visu cilvēci par Saviem mācekļiem. Lai to panāktu, Es tagad ļausim 

Savai gaismai ieplūst katrā cilvēkā. Pēc tam es ļausim, lai viņus sasniedz mans Vārds, tieši tas Vārds, ko es 

jums šodien dodu. Manas tautas liecības, pieraksti un piemērs kļūs zināms no valsts uz valsti un no tautas 

uz tautu, atmodinās sirdis un atdzīvinās dvēseles viņu sirdsapziņas gaismā. 

45 Šodien daudzi cilvēki klīst bezmērķīgi un bieži vien jautā Man: "Kungs, kurp mēs ejam? Kur šī dzīve 

mūs aizvedīs un kāds ir galamērķis, kas mūs sagaida?" 

46 Tās ir nobijušās dvēseles, kas lūdz Mani šādā veidā. Viņi dzīvo agonijā pasaulē, kas ir sasniegusi 

savu izvirtības un materiālisma virsotni. Es sūtu viņiem Savu gaismu kā cerības staru, lai viņi turpinātu 

vērot un lūgt, līdz vētra pāries un viņu sirdīs ieplūdīs miers. 

47 Šeit, šajā zemes nostūrī, Es ļauju sadzirdēt Savu balsi, kas kļuvusi cilvēciska caur apgaismotajiem, 

kurus Es esmu izvēlējies izmantot Mani šim pasludinājumam. Un, uzrunājot šeit šos ļaužu pūļus, Es dažus 

no Saviem vārdiem veltu bērniem, kurus mudinu kļūt stipriem tikumībā un bēgt no korupcijas straumes, 

kas tik daudzu sirdis ir iedzinusi postā. 

48 Es vēlos, lai šīs būtnes jau no agras bērnības pilnībā zinātu, kādu uzdevumu tām ir paredzējusi 

nākotne. Esmu arī tieši uzrunājis jauniešus, lai sniegtu viņiem norādījumus viņu neskaidrajā dzīves ceļā. Jo 

Es viņus uzlūkoju kā trauslu laivu, kas atrodas nemierīgas jūras vidū, un, lai stāvētu viņiem līdzās, Es viņu 

acu priekšā esmu pacēlis Savu darbu kā bāku, kas vedīs viņus uz glābjošu ostu. Jaunieši ir tie, kas ir 

vistālāk no Manis. 
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49 Kamēr cilvēks vēl ir bērns, viņš lūdzas un domā par Dievu. Tas pats notiek, kad viņš ir sasniedzis 

savas dzīves kalna virsotni un sāk rietēt, līdzīgi kā saule saulrieta laikā. Bet, kamēr viņa sirds ir kā putns, 

kas grib lidot, un viņa miesa dreb, saskaroties ar pasaules kārdinājumiem, un viņš jūtas stiprs, tikmēr viņš 

attālinās no dievišķās mācības, jo nevēlas, lai tās mācība par pazemību, mīlestību un upuri padarītu viņa 

darbus, vārdus un domas par pārmetumiem uz katra soļa. 

50 Tikai tad, kad cilvēka sirds jūt, ka tā ir avarējusi kaislību jūrā, tā vērš acis augšup, tiecoties pēc 

dievišķās bākas, kuras gaisma tai rāda ceļu, kas ved uz pestīšanas ostu. 

51 Es esmu dzirdējis to atraitņu sirdis, kas Man saka: "Mans Tēvs, uzlūko mūs, mēs esam kā kritušas 

lapas no koka, ko vējš pūš." ─ Es esmu vērsies pie viņiem, lai pastāstītu, ka viņi nav vieni, ka Tas, kas 

aizgāja garīgos klejojumos uz citu pasauli, viņus no turienes redz, palīdz viņiem un aizsargā, un ka Viņš ir 

aizgājis pirms viņiem tikai uz īsu brīdi, lai sagatavotu ceļu visām būtnēm, kas Viņam tika uzticētas. 

52 Bet, ja jūs nespējat sajust Viņa klātbūtni, ja Viņa klātbūtne nav jūtama jūsu dzīvē, tad lūdzieties, 

vērsieties ar saviem lūgumiem pie Manis, jo Es liksim jums sajust Viņa klātbūtni. Kādam viņš būs palīgs, 

citam - atbalsts, bet vēl kādam - mīlošs pavadonis, kas vada un palīdz dzīves ceļā. 

53 Kad savvaļas dzīvnieki mežos, putni gaisā un puķes pļavās ik mirkli saņem sava Tēva mīlestības un 

dzīvības starojumu ─ kā jūs varētu domāt, ka Es kaut uz mirkli lieku jums Savas dievišķās mīlestības 

žēlastību, lai gan jūsu būtībā ir daļiņa no Manas dievišķības? 

54 Ģimenes tēvs ir vērsies pie Manis, lai pastāstītu Man par savām vajadzībām un raizēm. Bērni 

neņem vērā viņa autoritāti, novēršas no viņa un kļūst par tēva padoma ienaidniekiem. 

55 Man jums jānorāda, ka jūsu misija ir ļoti grūta un jūsu krusts ir smags. Bet, ja jūs spēsiet ar ticību 

un pacietību izdzert savu ciešanu kausu un pratīsiet mīlēt savus līdzcilvēkus un savus bērnus, tad jūs 

ņemsiet Mani par paraugu savā dzīves ceļā, un jūsu bērni nepazudīs. 

56 Tauta: Ja jūs vēlaties, lai mans darbs kļūtu plaši pazīstams visā zemē, dzīvojiet saskaņā ar manu 

mācību, pielietojiet manu pamācību visos savos darbos, svētiet savu mājokli ar spēku, kas plūst no šī 

Vārda. Saprotiet, ka jūsu pagātne ir aizzīmogota grāmata un ka dzīve tagad ir jauns, jūsu acīm nezināms 

ceļš, ceļš, kas jums jānoiet līdz galam. 

Šodien jūs esat mierīgi, ņemiet no mana vārda tikai to, ko vēlaties, un izmantojiet manu mācību, kad 

vēlaties. Bet pienāks laiks, kad Es sauksim šo tautu pie atbildības no pirmā līdz pēdējam no maniem 

vārdiem, ar kuriem Es viņus mācīju. 

57 Neaizmirstiet, ka šī tauta jau sen pilda garīgo misiju uz zemes un ir aicināta piepildīt augstu likteni 

cilvēces vidū. Ja Tā Kunga žēlastība jums ir atvēlējusi tajā dzīvot, sējiet tajā savu sēklu, pat ja tā ir tikai 

viena sēkla, bet tā ir mīlestība, miers un garīgums. Tādējādi jūsu ceļš uz zemes nebūs bijis neauglīgs. 

Jau tagad man jums jānorāda, ka, lai cik augsts būtu šīs tautas liktenis, jūs nedrīkstat uzskatīt to par 

"Apsolījuma zemi" vai "Jauno Jeruzalemi". Nejauciet nevienu un nesajauciet sevi. Tā Kunga mācekļiem, 

spirituālistiem, Tēvs nevarēja dot materiālās vērtības kā mantojumu. Tā kā šīs zemes misija ir liela, tā kā 

šai tautai ir jāsasniedz augsts attīstības līmenis, lai tās iedzīvotāji būtu tie, kas pasludina manu klātbūtni 

pasaulē, un tie, kas ar savu piemēru un darbiem apliecina manas mācības lielumu un patiesumu. 

58 Es atstāju jūsu vidū mirdzošas sava pasludinājuma pēdas, ar kurām jūs spēsiet satricināt pasauli. 

Šis ir mans vārds, kas pierakstīts pēc dievišķa diktāta. 

59 Vispirms tas tiks pierakstīts materiālās grāmatās, lai cilvēki varētu pieiet manai slepenajai krātuvei 

un iedziļināties manā gudrībā. Tad, kad šī būtība būs nosargāta manu mācekļu sirdīs, Kunga ļaužu prātos 

parādīsies patiesā grāmata. 

60 Es esmu jūs apveltījis ar žēlastības dāvanām, kad caur balss nesējiem izskanēja Mana Vārda 

vibrācijas. Es jums esmu sūtījis savu garīgo pasauli, lai izskaidrotu un interpretētu jums manus vēstījumus. 

Es esmu izkaisījis jūsu ceļu ar brīnumiem un ļāvis jūsu acīm apbrīnot garīgo vīziju apceri. Taču jūs neesat 

vienīgie, kas bauda un baudīs šīs izpausmes. Jo Es jums esmu pasludinājis, ka "ikviena acs Mani skatīs". 

Un patiesi, pasaule Mani ieraudzīs, un arī garīgā pasaule parādīsies, un visas šīs izpausmes pasaulē galu 

galā liks trīcēt visneticīgākajām sirdīm. 
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61 Cilvēki ir nākuši ar vēlmi, lai garīgais materializējas un dievišķais kļūst cilvēcīgs, lai varētu ticēt. Un 

es šo žēlastību dažiem esmu piešķīris. 

62 Cilvēki, dziļi apzinieties savu likteni, kas jums ir starp visām zemes tautām, lai jūs varētu pildīt savu 

misiju, jo laiks ir labvēlīgs. 

63 Es sagatavošu jūsu sirdis, lai tajās dzīvotu. Arī pasaule sagatavosies. Miera sēkla sadīgst cilvēku 

prātos, un jūs, kas to esat izkaisījuši pa visiem zemes nostūriem, būsiet laimīgi, kad ieraudzīsiet sava 

darba augļus. Jo, ņemot par piemēru savā ceļā Skolotāju, jūs esat parādījuši, kā dzīvot taisnīgi, un esat 

lūguši par visiem. 

64 Visās tautās tiks runāts par izlīgumu, brālību un mieru, un tas būs apvienošanās sākums. 

65 Es esmu jūs sagatavojis un pajautājis, vai esat jau gatavi doties pie nemierīgajiem klejotājiem, pie 

saviem līdzcilvēkiem, lai parādītu viņiem gudrību, ko Es jums esmu devis kā iedvesmotu pasludinājumu, 

un lai apmierinoši atbildētu uz viņu jautājumiem. Lai nevienam nešķiet neiespējami izpildīt šo misiju. 

Apzinieties, ka zināšanas, ko Es jums esmu devis, ļauj jums izprast savu misiju. 

66 Nebūs nepieciešams, lai visi mani bērni sasniegtu vietas, kuras jūs saucat par svešām. Bieži vien 

viņiem pietiks ar to, ka viņi domās lūgsies un šķīstīs savu sirdi, lai viņu gars parādītos līdzcilvēkiem jebkurā 

attālumā un kļūtu vienots ar viņiem. Un tos pamodinās garīgā pasaule. 

67 Jums vajadzētu apvienoties ar garīgo pasauli un izveidot ar to aizsargmūri, kas novērš jaunus 

karus un jaunas ciešanas. Jums jāturpina lūgties par tiem, kas izliekas, ka ar vardarbības palīdzību cenšas 

īstenot garīgo kundzību. Jūs būsiet pārsteigti, un pasaule būs pārsteigta, kad cilvēki redzēs, ka nevis vara 

ir tā, kas dominē pār saprātu, brālību un taisnīgumu. 

68 Sargieties no šķietamas žēlsirdības, kamēr savās sirdīs nododaties savtīgumam. Dariet pēc 

iespējas vairāk laba, bet necenšoties gūt personisku labumu. Dariet to no mīlestības, kas ir likums, kuru 

Es jums esmu mācījis, un jūs būsiet nopelnījuši nopelnus savas dvēseles labklājībai. Dariet zināmu Manu 

mācību, kā Es jums to esmu devis. Tas ir tas pats, ko Es darīju zināmu Saviem praviešiem un apustuļiem 

citos laikos. 

69 Cilvēks savā materiālismā ir uzskatījis par izdevīgu sagrozīt Manu Vārdu, ko Es vienmēr esmu 

nodevis. Bet Mans darbs ir pilnīgs un nav balstīts uz materiāliem vārdiem. Sagatavojieties, un jūs vienmēr 

atradīsiet Manu patiesību. Tad jūs atklāsiet, ka Es jums vienmēr esmu dāsni devis Savu sēklu, lai arī jūs to 

nodotu tālāk ar tādu pašu mīlestību un žēlastību. 

70 Jums nebūs nepieciešams nevienu pārsteigt ar rituāliem vai ārējām formām. Jūsu sirds templis 

kļūs redzams, un tajā jūsu līdzcilvēki ieraudzīs mūžīgo gaismu un altāri. 

71 Iemācieties sajust Mani arī tagad ─ gan savos labajos darbos, gan tad, kad jums ir grūti izkļūt no 

dubļu bedres, kurā esat iekrituši. 

72 Es esmu jūs mācījis meklēt patiesību vienkāršībā. Cik nabags ir cilvēka prāts, kad tas meklē 

patiesību sarežģītajās zinātnēs, ko pats ir radījis! Kāpēc meklēt Mani tik tālu, lai gan cilvēks nes Mani sevī? 

Kurš nezina, ka viņš ir radīts pēc Tēva tēla, apveltīts ar tādām dievišķām īpašībām kā gars, intelekts un 

griba? 

73 Es dzīvoju kopā ar cilvēkiem Otrajā Laikā, daloties ar jums maizē un mājās, bet Kristus diženums 

sakņojas Viņa pazemībā. 

74 Es jums to mācu, lai jūs zinātu, kā nošķirties no materiālām lietām mīlestības pret savu tuvāko dēļ. 

Bet pāri visam jums ir jāattīrās, jo tas ir likums, ka jums ir jāattīstās. Un, ja tas ir likums, ka visam ir 

jāattīstās, tad pravietojumi, kas vēl tikai piepildīsies, nedrīkst jūs pārsteigt. Tas, ko jūsu acis var ieraudzīt, 

piepildīs jūs ar prieku tikai tad, kad sapratīsiet, ka visu pārvalda vispilnīgākais likums un ka tas, kas šodien 

notiek ar jūsu dvēseli, nevarēja notikt ar to agrāk, jo viss atklāsies savā laikā, līdz tas sasniegs pilnību. 

75 Par cilvēces attīstību cīnās ne tikai uz zemes, bet arī no citām pasaulēm garīgā pasaule tiecas pēc 

tās glābšanas un attīstības. Tāpēc Es jums saku, ka spirituālisma sēkla nesīs augļus visu reliģisko kopienu 

klēpī. Pēc lielajiem strīdiem, kad cilvēki teiks, ka tā ir jauna reliģija, kas sēj nesaskaņas, jūs atbildēsiet, ka 

spirituālisms ir jauna reliģija. 
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Tā ir mācība, kas pirmo reizi tika dota cilvēkiem, un vienīgā, kas pārvalda dvēseles. Bet šī balss nāks no 

jūsu sirds, kur mīt jūsu jūtas, kas atklāsies, kad jūs raudāsiet par cita cilvēka sāpēm vai pat tad, kad 

raudāsiet no prieka par sava tuvākā sāpēm. Jo tas, ko es vienmēr esmu jums mācījis, ir mīlēt vienam otru. 

76 Es runāju ar jums, izmantojot cilvēka intelektu. Mana gaisma un Mana žēlastība plūst caur to un 

kļūst par vārdiem ─ par vārdu, kas iezīmē vienīgo ceļu, kā sasniegt Mani: tas ir jūtu tīrība un pazemība. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 190 
1 Cilvēki, cilvēce: Elijas klātbūtne šajā laikā ir ar visiem. 

2 Jūs, ļaužu pūļi, kas baudāt šo manifestāciju: Dzirdiet Elijas balsi, kura vārds gandrīz nav palicis 

cilvēces apziņā, lai gan Es jums uz Taboras kalna atklāju viņa misijas nozīmi, bet jūs neesat gribējuši 

izprast šo atklāsmi. Tagad, kad esat dzirdējuši Elijas balsi, jūs jūtat viņa klātbūtni, un jums šķiet, ka dzirdat 

viņa ugunīgā ratiņa tuvošanos. 

3 Elija ir gaismas stars, ko Es vienmēr esmu sūtījis jums, lai apgaismotu jūsu ceļu. Viņš ir tas, kurš ir 

apgaismojis zemi, lai jūs varētu atrast un iet pa ceļu, kas jūs tuvina tam punktam, kur jūs gaida jūsu Tēvs. 

Viņš ir starpnieks lielajos dvēseles noslēpumos, kurus Viņš jums ir izskaidrojis šajā laikā, lai jūs varētu 

labāk izprast savu Tēvu. Arī mūsdienās viņš pilda līdzīgu uzdevumu kā Pirmajā Laikā: gāzt elkus no 

altāriem, lai mācītu pasaulei patieso garīgo Dieva pielūgsmi. 

4 Elijas grāmatā ir izskaidrots un pierādīts reinkarnācijas likums, pret kuru cilvēki šodien tik ļoti 

cīnās. Viņā jūs varat atklāt arī pamācību un apgaismību par to, kas ir izpausme caur cilvēka prātu, kad 

Viņš izpaudās garīgi caur pravieša Elīsa muti un prātu. 

5 Redziet, cik daudz un cik lielas mācības Elija jums vienmēr ir nesis, kā viņš ir mācījis jūsu garu. 

Redziet, kā visos laikos Viņš jums ir darījis zināmas lielas atklāsmes, kuras jums ir grūti izskaidrot. Bet visas 

tās zināšanas, kuras jums nevajadzēja saprast pagātnē, jums tagad izskaidros tas pats Elija, kurš nāk ar 

misiju atjaunot visu to patieso nozīmi. 

6 Svētīgi tie, kuri, sajutuši, ka viņu gara gaisma sāk atdzimt, saka: "Elija ir atnācis," un pēc tam 

piebilst: "Tā Kunga otrā atnākšana tuvojas." ─ tāpat kā tajos Otrajos laikos, kad cilvēki atzina, ka Jānis 

pravietoja un runāja par Debesu valstības brīnumiem, un viņi sacīja: "Vai tas ir Elijs?" 

7 Lielais pravietis, priekšgājējs, vēstnesis ir jūsu vidū. Bet tagad Viņš nav kļuvis par cilvēku, Viņš ir 

garīgajā, un gaismas stars, ar kuru Viņš sevi atklāj, ir tas pats, ar kuru Viņš iznīcināja viltus dievus un ar 

kuru Viņš iededza patieso ticību Tā Kunga tautas sirdī. 

8 Dvēseles, sekojiet viņam! Cilvēce, ieklausies viņā! Viņš ir gans, kas jūs ved uz manu māju, Viņš ir 

bāka, kas apgaismo un norāda ceļu, lai sasniegtu pestīšanas ostu. 

9 Saprotiet, ka laiks iet uz beigām un tuvojas diena, kad Es vairs nerunāšu ar jums caur šiem balss 

nesējiem. Tie, kas ir izmantojuši manu mācību, būs mierā. Bet būs daudz "bāreņu", kas veltīgi meklēs 

Manu klātbūtni šajā formā. Tomēr Es neatstumšu Sevi, Es būšu ļoti tuvu jums un runāšu caur ikvienu, kas 

gatavojas no gara uz garu. 

10 Pienāks laiks, kad dažādas sektas un reliģiskās kopienas paziņos par Tā Kunga atnākšanu un sacīs, 

ka visi vēstījumi ir piepildījušies un ka šis laiks ir pienācis. Jūs, kas zināt patiesību, pastāstiet viņiem, ko jūs 

zināt par Mani. Kopš 1866. gada Es esmu parādījies kā Gaistošais Gars un esmu meklējis Savus Pašus, ar 

kuru starpniecību Es darīšu zināmu Labo Vēsti, cilvēce! 

11 Jums nevajadzētu justies tālu no tiem, kas, lai gan gaidīja Mani, nezināja, kā laikus atklāt 

iepriekšējās zīmes, un pārāk vēlu saprata to, ko viņu 

priekšnojauta. Šo atšķirību dēļ nenovērtējiet sevi nepareizi. Tā kā viņi nevarēja redzēt Manu Klātbūtni, Es 

esmu apgaismojis viņu dvēseles, un viņi ir uz laba ceļa. Jūs visi būsiet vienoti ideālā. 

12 Mani izvēlētie ir uz dažādiem koka zariem. Daudzi nāks pirms 1950. gada, lai kļūtu par 

lieciniekiem manai proklamācijai, bet citi nesteigsies. Svētīgi tie, kas dzird Manu Vārdu caur balss nesēju, 

jo viņi sajutīs sevī, ka viņi jau pazīst šo balsi, ka tā nav cilvēka, bet nāk no Manis. 

13 Es nāku jums teikt, lai jūs vadītos pēc savas sirdsapziņas, lai jūs atbrīvotos un nekļūtu atkal par 

vergiem tiem, kas vēlas jūs pakļaut nepilnīgām kulta formām, aizspriedumiem un dogmām. 

14 Jūs visi varat būt mani "darbinieki", manas mācības vēstneši. Savā cīņā jūs nejutīsieties pamesti; 

manā paspārnē jūs būsiet drošībā un jums nebūs no kā baidīties. 

15 Es, kas stāvu pāri visai radībai un tomēr pulsēju tajā, runāju caur cilvēku, savu mīļāko radību. 

Nebrīnieties, ka Es atklāju Sevi caur maz cienījamiem, neizglītotiem cilvēkiem un ka Es atklāju Sevi 
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nabadzības un trūkuma vietās. Es jums apliecinu, ka tas, kas jums ir pils, Man tā nav. No otras puses, tur, 

kur jūs redzat tikai nabadzību un nožēlu, iespējams, ir patiess garīgais spožums. 

16 Es jums to saku tādēļ, ka ir daudzi, kas sevī brīnās, kāpēc Es nedaru Sevi zināmu lielajās sinagogās 

vai krāšņajās baznīcās. Arī tajās dienās daudzi cilvēki brīnījās, kāpēc Mesija nav dzimis un uzaudzis Ciānas 

Tempļa ēnā. 

17 Šodien, tāpat kā toreiz, es jums mācu, ka tas, kas nāk tieši pie Tēva, ir jūsu sirds sirsnība. Jo katrs 

viņa sitiens man runā par jūsu labajiem darbiem. 

18 Redziet pazemību, ar kādu es vienmēr esmu nācis pie jums. Uzskatiet, ka visos laikos Es esmu 

nācis bez troņa, bez scepetiem un pilīm, vienmēr ietērpts vienkāršībā un lēnprātībā. Ko par Mani domātu 

nabagi, izstumtie, atstumtie, ja viņi redzētu Mani atnākam pie viņiem greznības un greznības ieskautu? 

Viņi jutīsies pazemoti, Manis necienīgi. No otras puses, zemes kungi, bagātnieki un dižciltīgie varētu saukt 

Mani par savas sociālās šķiras un statusa Dievu. 

19 Kad pasaules nabadzīgie redz Mani basām kājām, elpojošu un asiņojošu zem krusta nastas, viņi 

dreb līdzjūtībā par sava Kunga pazemību un jūtas vienoti ar Viņu. Turpretim bagātie ─ lai gan patiesībā 

viņi tādi nav ─, kuriem vajadzētu būt tādām pašām jūtām kā vienkāršiem cilvēkiem, nespēj saprast Mani 

nabadzībā. Tad viņi pārklāj attēlu, ar ko viņi izliekas Mani attēlojoši, ar purpuru, zeltu, zīdu un to, ko viņi 

sauc par dārgakmeņiem. Viņi to dara tāpēc, ka ir aizmirsuši Manu mācību, un tāpēc viņi gribēja Mani 

apbērt ar visu, kas visvairāk ir pretrunā ar Manu mācību - ar tukšumu. 

20 Man jums vēlreiz jāsaka, ka es nerunāju pret nevienu no baznīcām, jo tās visas ir svētītas Manī. 

Bet jums arī jāsaprot, ka Man kā Skolotājam ir jānosauc kļūdas, ko cilvēks ir pieļāvis, lai kādu dienu jūs 

varētu tās novērst. Jo, ja es jums nepalīdzētu atklāt patiesību: Kad jūs to atradīsiet pats? 

21 Ļaujiet Manai patiesībai radīt gaismu un mīlestību, lai tā sasniegtu katru cilvēku, katru reliģisko 

kopienu un katru tautu, tāpat kā Es ļauju jūsu patiesībai vai tam, ko jūs esat noteikuši par patiesību, 

sasniegt Mani. Kāda ir šī tava patiesība, ko es saņemu no visiem? Tā ir jūsu lūgšana, jūsu ticība un jūsu 

cerība. 

22 Šī gaisma, kas ir katrā dvēselē, kad tā paceļas pie Manis, kad tā runā ar Mani, atbrīvo sevi no 

tumsas un meliem, lai parādītu Man tikai to, ko tā sevī nes patiesības ziņā. Jo arī ļaunais, kad viņš Man 

atzīstas, parāda Man savus kauna traipus, nemēģinādams Mani apmānīt. 

23 Cilvēka pienākums ir pilnveidot sevi, uzlabot savu dzīvi uz zemes, nenosodot veidu, kādā citi 

meklē Mani. Es esmu vienīgais, kas spēj novērtēt jūsu darbu patiesumu. 

24 No elku pielūdzēja līdz spirituālistam - viņi visi ir Manā gaismā un Manā skatienā. Tāpat kā es bieži 

vien saņemu lieliskus pacilātības pierādījumus no tiem, kurus jūs uzskatāt par garīgi atpalikušiem, tāpat 

arī es varu jums apliecināt, ka bieži vien saņemu lieliskas atpalicības pierādījumus no tiem, kuri sevi 

uzskata par garīguma piekritējiem. 

25 Tikai viena ticības tauta ir Mani pieņēmusi šajā laikā, un tai Es esmu uzticējis šo Savas gudrības 

grāmatas lappusi. Bet šajā Manas mīlestības pilnajā grāmatas lappusē ir vēstījums visām reliģijām, kas 

eksistē uz zemes. 

26 Mana gaisma pamodinās visus kā dievišķa, universāla rītausma, un tad, kad cilvēks celsies, lai 

piedzīvotu jauno dienu, viņa sajūtas izjutīs Dievišķā tuvumu. 

27 Tagad man jums jāsaka, ka nevis Debesu Valstība nolaižas pie cilvēka, bet gan cilvēka dvēsele 

paceļas uz Debesu Tēva Valstību. 

28 Kādēļ tu vienmēr dod iemeslu Man nākt pie tevis ar pārmetumiem? Es nāku pie jums no 

mīlestības, jo redzu, ka jūsu sirdī ir sāpes, un vēlos jūs mierināt. Jo Es gribu, lai jūsu dvēselē būtu Mans 

miers. 

29 Dažkārt Es jums atklājos kā Tiesnesis, dažkārt Es jums esmu kā Tēvs, bet vienmēr Es parādīju Sevi 

kā Skolotājs. Šajās trijās izpausmēs jums ir dievišķā būtība, kas ir viena: Likums, Mīlestība un Gudrība. Tā 

ir Trīsvienība, kas pastāv Manā Garā. 

30 Aizveriet acis un atbrīvojiet dvēseli, lai tā varētu intensīvi piedzīvot šos savienošanās brīžus ar 

savu Skolotāju. Ļaujiet tai justies tuvu Kungam ─ kā tie, kas Otrajā Laikā sekoja Skolotājam pa ceļiem, 
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cauri ielejām, ciemiem, upēm un tuksnešiem, lai nepalaistu garām nevienu no Viņa mācībām. Tad jūs 

spēsiet saprast pārnesto nozīmi, ar kādu Es dažkārt runāju, kad izmantoju zemes labumus, lai jums 

parādītu garīgo un padarītu to taustāmu. Jūs pieredzēsiet, kā Mans Vārds tuvina jūsu dvēseles Debesu 

Valstībai. 

31 Nāciet tuvāk, ļaudis, lai es varu jūs pamācīt. Vai arī jūs vēlaties, lai tās būtu sāpes, kas turpina jūs 

mācīt visu dzīvi? 

32 Nāciet uz manu īpašumu, lai brālīgi apsētu laukus. Es jums apliecinu, ka šis darbs jūs nepievils kā 

pasaule. 

33 Šeit, tieši jūsu dvēseles priekšā, ir ceļš, kas aicina jūs pa to staigāt un nekad neapstāties. Jo katrs 

solis, ko jūs sperat, tuvina jūsu dvēseli ideālajai mājvietai, kas to gaida. 

34 Laiks, kurā Es būšu ar jums, ir ļoti īss, lai dotu jums Savus norādījumus šādā formā, un Es vēlos, lai 

jūs iemācītos nopelnīt nopelnus, lai Mans Vārds bagātīgi skanētu caur šiem balss nesējiem šajos pēdējos 

gados. 

35 Kas jums jādara, lai dievišķās dāvanas būtu kā atlīdzība par jūsu nopelniem? Attīstiet savu ticību, 

dedzību un garīgumu. Cilvēku sirdīs jāvalda mīlestībai, jāīsteno aktīva labdarība, jāmīl patiesība. 

36 Patiesi Es jums saku: ja jūs nebūsiet vienoti, kā Mana Griba, tad cilvēce jūs izklīdinās un izdzīs no 

sava vidus, ja redzēs, ka jūsu dzīve attālināsies no tā, ko jūs sludināt. 

37 Kas notiktu, ja cilvēki atklātu, ka katrā kopienā ir atšķirīgs Dieva pielūgsmes veids un atšķirīgs 

veids, kā praktizēt Manu mācību? Viņi nespētu saprast, ka es biju tas, kas jūs mācīja. 

38 Es uzticu jums šos pēdējos trīs Manas parādīšanās gadus, lai jūs strādātu pie šīs tautas vienotības 

─ vienotības, kas aptver garīgo un ārējo, lai jūsu darbs, pilns harmonijas un saskaņas, būtu vislabākais 

pierādījums tam, ka jūs visus ─ dažādās kopienās un dažādās provincēs ─ ir mācījis viens Skolotājs: Dievs. 

39 Ne visi no jums ar gara acīm ir redzējuši laikus, kas tuvojas cilvēcei. Ne visi no jums ir izjutuši viņu 

sāpes. Bet šobrīd Es kopā ar jums veidoju daudzskaitlīgu tautu un daru to par čaklu strādnieku, kas sāk 

Mani mīlēt un kas tagad labprāt strādā, lai cilvēka sirds kļūtu auglīga. 

40 Mana Vārda sējēji: Kad pienāks lauka darbu laiks, celieties pilni ticības, kurā Es jūs esmu mācījis. 

Nebaidieties ne no izsmiekla, ne no nicinājuma. Sējiet auglīgā zemē, nevis uz akmeņiem vai dīgstošajās 

smiltīs, jo tur sēkla nenesīs augļus. Jūs redzēsiet, kā tas dīgst un aug, bet augļus nenesīs. Ja jūs to sēsiet 

starp ērkšķu dzīvžogiem un nezālēm, tā arī nenesīs augļus. Tāpēc jums ir jālūdzas, lai saņemtu manu 

iedvesmu, un tad jūs sapratīsiet, kā izvēlēties sagatavoto zemi. Es, zemes īpašnieks, dos jums lielu 

Sniedziet jomas, kuras kultivēt. Esiet piepildīti ar lielu vēlmi strādāt. Sējiet, un jūs pļausiet. Un pienāks 

diena, kad jūs no savas ražas kviešiem gatavosiet maizi savam uzturam. Atcerieties, ka Es runāju ar jums 

tēlaini, un jūs nezināt, vai jūs nesaņemsiet šo ražu pēcnāves dzīvē. 

41 Jo šodien Es jums saku: liels ir tas sasniegums, kas jums jāsasniedz ar to miesu, kuru Es jums esmu 

uzticējis. Tas ir jūsu atbalsts, un jums tas ir jāvada gudri. 

42 Pasauli ir piemeklējušas sērgas un nelaimes, kuras Es tai esmu pasludinājis. Tā pamazām sāk 

baidīties, cenšas piecelties un meklē glābšanas roku, iedrošinājuma vārdu, un jūs esat glābiņš. 

43 Jums nāksies šķērsot jūras un kāpt kalnos, lai dotos uz citām zemēm vai tautām un dotos pie tā, 

kurš cieš. Nebaidieties no ceļa, ejiet vienkāršā apģērbā, nevelkot otru bikšu pāri. 

44 Kad Es jums parādīju jūsu uzdevumu, Es jums teicu: "Ņemiet savu krustu un sekojiet Man!" Kāpēc 

jūs baidāties zaudēt zemes ērtības? ─ Jūs Man sakāt, ka mīlat pasauli un nevarat veikt upuri un fizisku 

atteikšanos, ko prasa šī misija. Bet es nāku jūsu priekšā un saku jums: Jebkurā vecumā, neatkarīgi no jūsu 

stāvokļa vai stāvokļa, jūs varat mīlēt Mani un kalpot Man, nepārstājot pildīt savus pienākumus. 

45 Pārveidojiet pasauli ar savu piemēru, novērsiet ļaunos aizspriedumus un padariet to par paradīzi, 

nevis asaru ieleju. 

46 Es dodu jums īsu laiku, lai izpildītu savu uzdevumu uz zemes. 
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47 Atcerieties, ka jums ir jāatstāj garīguma mantojums saviem bērniem, jo no viņu pēcnācējiem nāks 

svētītās paaudzes, caur kurām Es atklāsim Sevi. Šo dvēseļu vidū būs pravieši, Mana Vārda skaidrotāji, tie, 

kam ir liela ticība un kas rādīs cilvēcei ceļu. 

48 Jūs vēlaties dzīvot saskaņā ar Manu Vārdu? Es jūs svētīju, jo jūs esat Mani dzirdējuši un vēlaties 

Man sekot. Jūsu sirds ir pārpildīta ar žēlastību. Dodiet to ikvienam, kas to lūdz. 

49 Šajā laikā jūs nācāt, lai saņemtu manu mācību ─ vieni kā mācekļi, citi kā iesācēji, bet vēl citi - 

ziņkārības vadīti. Bet jūs visi meklējat mieru, dvēseles mieru un arī šim laikam atbilstošo pravietojumu 

piepildīšanos. 

50 Sektās un baznīcās jūs neatradāt pilnīgu pārliecību par Manu atgriešanos. Tieši ārpus tām es sūtīju 

vēstnesi, lai jums atnestu šo labo vēsti. Es esmu atnācis tiesāt katru dvēseli un likt pamatus jaunai dzīvei, 

jaunai cilvēces garīgajai kārtībai. Ja jūs sagatavosieties, jūs varēsiet no savas pasaules redzēt "Garīgās 

ielejas" pilnību, kur dzīvo taisno dvēseles, kas ir spējušas pacelties, pateicoties saviem nopelniem, un kas 

šodien, apvienojušies ar Mani, strādā jūsu pestīšanai. 

Visu to, ko jūs šodien nevarat saprast, jūs atpazīsiet šeit, šīs vienkāršās tautas klēpī, jo mana gaisma ir 

izlijusi un plīvurs, kas aizsedza jūsu acis, ir saplēsts. ─ Es runāju par dvēseles acīm, kas bija aizvērušās 

garīgajam un dievišķajam. Jūs esat atguvuši šo gaismu un Es jūs vadu. Turpiniet palikt nomodā. Kad jūs 

kontrolēsiet miesu un dvēseli, pilni lēnprātības sekosiet Maniem soļiem, tad šī gaisma pārklās jūs kā 

svētku drēbes, un jūsu līdzcilvēki atzīs, ka jūs piederat pie Maniem izredzētajiem, un cilvēki jūs mīlēs un 

cienīs. 

51 Jūs esat labā karavīri. Es jums esmu devis ieročus, lai jūs varētu cīnīties ar grēku, bet ne ar saviem 

līdzcilvēkiem. Es negribu, lai cilvēks piedzimtu, augtu un mirtu grēkā, nezinot, kādu svētīgu uzdevumu 

viņš ir nesis uz zemes. Ja jūs iedziļināsieties manā mācībā, jūs kļūsiet stipri un neuzvarami. Nebūs 

kārdinājumu, kas varētu jūs gremdēt, un šādi sagatavoti jūs celsieties un kļūsiet vairāk nekā cilvēki ─ 

iemiesoti eņģeļi cilvēces labā. 

52 Daudzi ir aicināti, bet tikai daži ir izredzēti, un vēl mazāk ir priviliģēto. Bet bēdas viņiem, ja viņi 

paši sevi paaugstina! Viņi nebūs kā Salamans, kurā Es ieliku gudrību, žēlastību un spēku un kuram Es 

uzticēju tautu, lai to pārvaldītu. Bet pēc garīgā diženuma perioda, kurā viņš apliecināja savu augsto garu, 

viņš pārtrauca modrību, pār viņu sāka valdīt miesa, un visu viņa darbu, ko iedvesmoja mīlestība un 

taisnība, aizēnoja viņa pašapmierinātība un miesīga rīcība. 

Nepadodieties augstprātībā, kaut arī redzat, ka Es caur jums dodu lielu labumu. Ja Es jūs izraudzītos 

par apgabala vai tautas vadītājiem un jūs, Manis iedvesmoti, pieņemtu taisnīgus likumus, nekļūstiet 

iedomīgi, kā tas notiek ar cilvēkiem. Tad tu pacelsi savu dvēseli un noliektos Manā priekšā. 

53 Daudzi nāks uz šo zemi, kuru Es esmu izvēlējies, un ieraudzīs Manu gaismu, kas atspoguļosies tās 

iedzīvotāju gaismā, un jutīsies laimīgi, kad iepazīs jūs un ieies šajā zemē, kurā Es apvienoju Savu tautu, lai 

mācītu viņus Trešajā Laikā. Tie, kas ieradīsies pēc 1950. gada, vēlēsies Rakstus, un, kad viņi iepazīs Manas 

atklāsmes, viņi sajutīs spēku, kas nāk no Manas mācības, svētīs jūs un mīlēs Mani. Cik daudzi no viņiem 

pieder pie "Israēla tautas", pie 144 000 iezīmēto, kas pievienosies jums, lai sekotu maniem rīkojumiem. 

54 Mūsdienās tautas ir ieslīgušas materiālismā un dezorientācijā. Es esmu uzrunājis viņus garīgi, un 

mana sēkla ir iesēta manu izredzēto sirdīs, lai izkliedētos visur. Dariet, cik vien varat, no savas tautas 

puses, lai palīdzētu visiem viņu garīgajā ceļā. 

55 Mazs ir to manu mācekļu skaits, kas mani ieskauj šajā brīdī. Bet mans Vārds izplatīsies līdz zemes 

galiem. Mīlestības pilns, tas sasniegs visu to sirdis, kas sauc pēc mīlestības. 

56 Tagad ir īstais laiks, lai jūs uzzinātu par misiju, kas jums jāpilda cilvēces labā. Es esmu jūs 

sagatavojis, lai jūs saprastu, kā pildīt savu misiju šajā pasaulē, un zinātu, kas jūs gaida aiz materiālā 

nodalījuma, kur sākas garīgā dzīve. Es esmu jums palīdzējis garīgi attīstīties, lai jūs paši no sevis saprastu, 

kāpēc notiek notikumi, kurus prāts nespēj aptvert. 

57 Kamēr dvēsele ir saplūdusi ar ķermeni, tā neapzinās un nevar zināt, kādus nopelnus tā ir guvusi 

iepriekšējās dzīvēs. Bet tagad tā zina, ka tās dzīve ir mūžība, nepārtraukta attīstība, cenšoties sasniegt 

augstāko punktu. Bet šodien jūs nezināt, kādu augstumu esat sasnieguši. 
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58 Es esmu tevi vērojusi kopš brīža, kad esi sācis savu dzīves ceļojumu ar apjukušu prātu, ar 

neveiklām smadzenēm. Es esmu redzējis, kā jūs pamazām mostaties un attīstāties, līdz esat ieguvuši 

skaidrākus priekšstatus par realitāti. Es esmu redzējis, kā jūs cīnāties pret nelaimēm, pārbaudījumiem un 

kārdinājumiem. Un, kad jūs beidzot atklājāt garīgās dzīves vērtību, jo bijāt attīstījušies augstāk, es redzēju 

jūsu dvēseles smaidu. Šis smaids pauda mieru, gandarījumu un cerību. Bet esmu arī redzējis, kā tā atkrīt, 

kā tā sevi apgāna pasaulē. Tad viņa nožēloja, un viņai vajadzēja šķīstīties, lai saņemtu Manu žēlastību. 

Taču pat kritienos viņa ir atradusi gaismu - pieredzes gaismu. 

59 Tagad jums tiek piedāvāta iespēja vairs sevi nemaldināt, jo jūs esat norāvuši aizsegu, kas ar manu 

gaismu aizsedza patiesības skaidrību, un esat ieraudzījuši plašo horizontu, lai droši virzītos uz priekšu. 

60 Gaisma, kas izgaismo ceļu, ir skaidra. Jūs vairs nevarat apmaldīties, ja vien nevēlaties sacelties 

pret pašu patiesību, ko vilina zemes baudu un mantas viltus valdzinājums. 

61 Es arī nevaru jums teikt, ka jums jādzīvo, paļaujoties uz sevi, nedz arī to, ka jūs esat brīvi no visiem 

kārdinājumu impulsiem. Jo ir spēki, kas cīnās, lai sagrautu to, ko es šobrīd kopā ar jums veidoju ─ spēki, 

kas slēpj savu tumšo dabu un sevi parāda pievilcības pilni. Es jūs par to brīdinu, lai jūs varētu sevi 

aizstāvēt ar savas ticības spēku. 

62 Cilvēka, kam Es radīju visu, kas eksistē, liktenis ir iepazīt patiesību un attīstīties uz augšu. Bet ceļš 

ir plats, lai jūs varētu uz tā izvērst visas savas spējas, redzēt Mani, sajust Mani un mīlēt Mani. Ceļš ir ar 

ērkšķiem, tas ir akmeņains un pārbaudīs jūsu spēku un ticību, ar kādu esat to izvēlējušies. Pēc tam, kad 

būsiet to izstaigājuši, dvēsele tiks attīrīta. 

63 Otrs ceļš ir novirzīšanās no ceļa un apvedceļi, kas tomēr ─ jo sniedz baudu un satur acīmredzamas 

atrakcijas ─ aptur jūsu soļus, nemanot, ka esat kavējušies, jo jūs baudāt dzīvi. Bet tas, kuru šajā ceļā 

pārsteigs nāves stunda, piedzīvos bezgalīgas ciešanas, apzinoties, ka viņš neko nav darījis savas dvēseles 

labā. 

64 Es varētu jums uzskaitīt vienu pēc otra ceļus, kas paveras cilvēka skatienam. Tā kā to ir daudz, 

šķiet grūti izvēlēties piemērotāko. 

65 Kad dvēsele apmetās uz zemes, tai kā iespēja attīstīties un pilnveidoties tika piešķirta matērija jeb 

cilvēka ķermenis, kura brīnišķīgā un pilnīgā konstrukcija ļauj tai just, domāt un pārvietoties ar savu gribu, 

atbilstoši dvēseles spējām. 

66 Dvēsele piedalās miesas apmierināšanā, tāpat kā tā tiek pakļauta pārbaudījumam savās ciešanās. 

Taču cilvēks ir atvērts arī dvēseles priekiem un ciešanām. Abi, kamēr vien tie ir savienoti, veido vienotu 

būtni. 

67 Cilvēka būtnē ir pilnība. Tāpēc Kristus, "Vārds", kļuva par cilvēku tādā pašā miesā kā jūs. Taču Viņš 

cieta nevis savu nepilnību dēļ, bet gan cilvēku dēļ, kurus Viņš ar savām sāpēm, upuri un Vārdu 

uzmodināja, jo tie bija krituši ļoti zemu. 

68 Kad dvēselei ar visu savu spēku ir jāpārvar nepiekāpība un 

Ja miesa nespēj pārvarēt savu dumpīgumu, Tēva, kas radījis dvēseli un miesu, žēlsirdīgā mīlestība nāk tai 

palīgā, lai jūs glābtu, gluži kā labais gans glābj pazudušu aitu. Jo neviens no maniem bērniem netiks 

pazaudēts. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 191 
1 Mana galda maizē un vīnā ir mūžīgās dzīvības sēkla. Nāciet pie Viņa, ēdiet un dzeriet. Nebēdājiet 

vairs badā un slāpēs, Es vairs nedzirdēšu jūsu vaimanas un raudas. Es vēlos redzēt prieku un mieru savos 

bērnos. Kā Tēvs Es esmu visa Mīlestība, kā Skolotājs Es turpinu būt Mīlestība, un, ja Es parādīšu Sevi kā 

nepielūdzamu Tiesnesi, tad pat šajā Tiesiskumā būs Mana Mīlestība. 

2 Iemesls tam ir tāds, ka mana gara būtība ir mīlestība. Tajā ir tavs sākums un beigas. Nāciet tuvāk, 

mācekļi, un apsēdieties ap Skolotāju, kā to darījāt toreiz, kad Es biju starp jums kā cilvēks. Ļaujiet savai 

dvēselei atcerēties Dievišķā Skolotāja, kas bija Jēzus, mīlošo balsi. Ļaujiet tai atcerēties tos gadījumus, kad 

jūs Man sekojāt uz ielejām, upju krastiem, tuksnesi un kalniem, lai dzirdētu Manu Vārdu. 

3 Jūsu dvēsele tika pārcelta uz Debesu valstību, klausoties tā Skolotāja vārdus, kurš izmantoja 

zemes tēlus un radības, lai radītu savas līdzības un sniegtu cilvēkiem priekšstatu par to, kas ir Debesu 

valstība. Taču, kamēr vieni ticēja, citi šaubījās. Bet visas sirdis pārņēma miers, un visi slimie tika 

dziedināti. Es gribu, lai jūs justos kopā ar Mani kā ielejas vientulībā. Lai sapulču telpas sienas un simboli 

pazūd no jūsu redzesloka, lai neviens šķērslis neapturētu jūsu dvēseli no pacelšanās pie Manis. 

4 Mācekļi: Ja Es jūs esmu aicinājis par Dieva tautu, par mīļoto un izredzēto tautu, tad nedomājiet, 

ka Es mazāk mīlu citas zemes kopienas. Kad visi Mani būs atzinuši, Es no viņiem izveidoju garīgu ģimeni, 

kurā visi būs vienlīdz mīlēti. 

5 Neuzskatiet sevi par garīgi zemāku par kādu citu tautu vai rasi. Ja jūs domājat, ka esat vienīgie 

priviliģētie, Es jums patiesībā saku, ka, kad Es jums esmu devis dievišķas atklāsmes un pravietojumus jau 

no vissenākajiem laikiem, tas nav bijis tāpēc, ka jūs esat vismīļākie, bet gan tāpēc, ka jūs esat pirmdzimtie 

cilvēces vidū garīgā nozīmē. Apzinieties, ka tukšuma vietā jums ir jājūt atbildība. 

6 Aplūkojiet Izraēlas vēsturi, un jūs redzēsiet, ka tā nevienu brīdi neļāva citām tautām piedalīties 

mantojumā un žēlastībā, ar ko Tēvs to izcēla. Tā kā tā rīkojās pretēji tam, ko tai paredzēja mans likums un 

mana mācība, tā savā egoismā norobežojās un izmantoja savas dāvanas tikai sev. 

7 Šajā laikā Es esmu no jauna sagatavojis jūsu dvēseli, Es esmu to apgaismojis, lai no jauna vadītu to 

pa ceļu, pa kuru tai jāīsteno savs liktenis - brīdināt, svētīt un glābt līdzcilvēkus. 

8 Drīz jūs šo vārdu vairs nedzirdēsiet. Bet nedomājiet, ka Es esmu aizgājis prom, ka esmu atstājis jūs 

vienus kā bāreņus un tos, kas novirzījušies no attīstības ceļa. Mans Dievišķais Gars atstās jūs sagatavotus 

un turpinās jūs sargāt arī pēc tam. Kā dievišķa ēna es sekos taviem soļiem. Es turpināšu jūs iedvesmot, 

runāt caur jūsu muti, dziedināt slimos ar jūsu starpniecību un uzmodināt "mirušos" ar jūsu balss 

starpniecību, un, kad jūs būsiet vienoti, Es izveidoju jūsos Savu patieso svētnīcu. 

9 Šajā laikā es esmu atradis cilvēka sirdi neauglīgāku nekā jebkad agrāk, kā akmeņu zemi, 

sastingušu zemi, apaugušu ar nezālēm, nātrēm un dadžiem. Visur aug nezāles un koki ar indīgiem 

augļiem. Ūdeņi ir piesārņoti, avoti izsīkuši, akas ir duļķainas un upes vairs netek. Dārzos nav ziedu, un, ja 

kādus atrod, tie ir nokaltuši. Kokos nav ne ligzdu, ne putnu. Sērgas visu izēdina, un grauzošais tārps visu 

iznīcina. Tāda ir aina, ko cilvēce šobrīd atklāj manam skatienam. Taču Es esmu atnācis, lai atnestu jums 

sēklu, ūdeni un augsnes apstrādes rīkus, lai jūs varētu apstrādāt jums atvēlētos laukus. 

10 Nesakiet, ka es jūs atstāju pārāk drīz. Atcerieties, ka šoreiz Es ar jums runāju ne tikai trīs gadus, kā 

tas bija Otrajā Laikā. Tolaik pietika trīs gadu, lai vēsts par Maniem brīnumiem šķērsotu Jūdejas robežas un 

satricinātu ķēniņvalstis un impērijas. Šo trīs gadu laikā mani mācekļi kļuva par meistariem. Es pamodināju 

viņos mīlestību, parādīju, ka cilvēce ir nepateicīga, bet, neraugoties uz šo nepateicību, tai piemīt cēlums, 

un šis cēlums ir dievišķās mīlestības dzirksts, ko katrs cilvēks nes sevī, jo viņš ir manas Dievišķības bērns. 

11 Jēzus mācība satricināja cilvēka sirds dziļākās saknes. Tur es uzcēlu templi, kurā joprojām dzīvoju. 

Taču cilvēks savā alkatībā pēc varas, bagātības, cilvēciskās godības un baudām ir izmainījis dzīvi, paražas, 

likumus un principus, tādēļ Kristum ir jāatgriežas pie zemes iedzīvotājiem, lai pamodinātu tos no dziļā 

miega un atkal parādītu viņiem ceļu. Es esmu šeit un runāju ar jums no 1866. gada līdz pat šai dienai caur 

daudzu balss nesēju mutēm, vienmēr tas pats vārds, tā pati būtība, tās pašas atklāsmes un pravietojumi. 
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12 Nav pagājuši trīs gadi, kopš es šoreiz runāju. Bija nepieciešams pagarināt Manas sludināšanas 

laiku, lai izskaidrotu Manu mācību dažādos veidos, lai jūs beidzot to saprastu. Cik bieži kāds no Maniem 

mācekļiem pēc tam, kad ir apliecinājis, ka mīl Mani un tic Man, aiziet un noliedz Mani pēc tam, kad ir 

saņēmis Manas patiesības izpausmes un pierādījumus. Bet tad, kad viņš krīt postā, viņš nožēlo, nožēlo 

grēkus un saka Man: "Tu esi Skolotājs, palīdzi man!". Es, kas esmu bezgalīga mīlestība un pacietība, 

paņemu viņu, pievilku pie sevis, nosēdinu labākajā vietā pie sava galda un saku viņam, ka viņš ir 

"pazudušais dēls". Es taisu mielastu, viņš ir jautrs, un, kad visi ─ ne tik daudz Skolotājs ─ tic, ka viņš ir 

mūžīgi nožēlojis grēkus, viņš atkal krīt kārdinājumā. Cik daudz reižu Es esmu redzējis, kā daudzi krīt, ceļas 

un atgriežas pie Manis. Tāpēc Mans parādīšanās laiks jums tika pagarināts līdz 1950. gadam, lai jūs varētu 

saņemt pirmo, otro un trešo reizi, atstājot jūs beidzot stiprus dzīvē. 

13 Kādus jaunus stimulus un pieredzi pasaule jums jau var piedāvāt? Kādus apburošus pārsteigumus 

zinātne jums jau ir sarūpējusi, vai arī kādus jaunus priekus jums varētu sagādāt ķermenis? Ko jūs varat 

mācīties par netikumiem un grēku? Ja jūs ilgojaties pēc jauna apmierinājuma un vēlaties patiesu prieku, 

ja jūs ilgojaties pēc pamācības un miera, nāciet uz manu īpašumu, staigājiet pa maniem ceļiem, mācieties 

sēt manu sēklu, un jūs atradīsiet vairāk nekā to, pēc kā varat ilgoties. 

14 Ikviens, kurš šo darbu nevērtē kā tīru, nevainojamu un neierobežotu, to dara tāpēc, ka nav 

iedziļinājis savu skatienu, lai atpazītu patiesību, lai pietuvotos patiesās gudrības dārgumu krātuvei. Jo viņš 

ir ļoti nenobriedis un nav ļāvis, lai Es vēl aizvien viņa acu priekšā atklātu to, kas Man viņam ir jāatklāj. 

15 Tuvojas šī rallija pēdējie trīs gadi. Tie pārstāvēs tos trīs, kuros es sludināju otrajā laikmetā. 

16 Es īstenosim reformas ─ nevis manos likumos, bet jūsu dievkalpojumos. Es ilgi gaidīju, lai jūs tos 

īstenotu no sevis, bet jūs šo soli neesat spēruši. 

Es jums esmu paziņojis par savu aizbraukšanu uz 1950. gadu. Tad manu balss nesēju un gara 

apdāvināto smadzenes būs slēgtas šīm izpausmēm. Es jums teicu, ka tad sāksies dialogs starp gariem. Bet 

ko darīs tie, kas paši nesagatavojas? ─ Viņi turpinās piesaukt Manu Dievišķo Staru, bet tas vairs nenokāps, 

un tad viņi runās tā, it kā Es joprojām izpaustos caur viņu prātiem. Viņu zīlnieki apliecinās, ka Es esmu tur 

klātesošs, un dziednieki būs sajūsmā un teiks, ka tā ir garīgā pasaule, kas runā. Tad tie izsmies tos, kas 

paklausīja Manai gribai. Viņi sacīs, ka Tēvs ir atņēmis viņiem šo žēlastību, un radīsies liels apjukums. 

17 Pārdomājiet: Ja viņi devās kā priekšgājēji un vēstneši tautām, ko vēl jūs varētu darīt? Jūs atradīsiet 

laukus, kas ir kliedēti ar kļūdām un maldiem. Jums vēl ir laiks pārdomāt un sagatavoties laikam, kad 

pasaule jūs apšaubīs. Jo tā neapstāsies pie mana Vārda izpētes, jo tā vienmēr atradīs to tīru, bet tā izpētīs 

augļus, ko tas ir nesis šai tautai. Pēc tam jūsu līdzcilvēki centīsies izpētīt jūsu dzīvi, jūsu darbus un jūsu 

pielūgsmes aktus, lai atrastu apstiprinājumu manām mācībām un manām atklāsmēm. 

Ja jūs varētu izglābties tikai caur Mana Vārda atziņu, tad cilvēce būtu izglābusies jau kopš Mozus 

laikiem caur Bauslības atklāsmi. Tomēr pēc tam, kad Kristus bija kļuvis par Skolotāju, viņam bija jānāk. Un 

arī šodien Es nāku Garā, lai nenogurstoši runātu ar jums un liktu jums saprast, ka tas, kas jūs izglābs un 

aizvedīs pie Manas labās rokas, būs jūsu mīlestības, pazemības un žēlsirdības darbi. Vai jūs neatceraties 

manus tā laika apustuļus, kuri neaprobežojās ar vārdiem, bet apliecināja to ar saviem darbiem, ar savu 

dzīvību un asinīm? 

18 Šodien Es tikai vēlos, lai jūsu sirds durvis atvērtos līdzjūtībai pret savu tuvāko, lai cilvēce manu 

jauno mācekļu tikuma dēļ varētu pateikties Debesīm, ka šis Darbs nav tikai vēl viena doktrīna vai jauna 

teorija, ka tas nav cilvēciska fantāzija vai apjukuša prāta produkts, bet gan turpinājums tam ceļam, ko 

Dievs cilvēcei iezīmējis kopš laiku sākuma, un ar to piepildās Jēzus paziņojumi un pravietojumi. Tas ir tas 

pats Kristus, kas darbojās Otrajā Laikā, kurš tagad runā uz jums. 

19 Kamēr pasaule gatavojas iztukšot ciešanu kausu, ko piedāvā karš, Es jums dodu medu, lai jūs būtu 

kā laba garša uz zemes. Ja gaisma, kas spīd cilvēka prātā, liek viņam darīt lielus darbus cilvēces labā un 

liek cilvēka dzīvei mainīties un attīstīties ─ kā tad Manas Dievišķās Gudrības gaisma pārveido cilvēku 

paradumus, lai sagatavotu viņus Garīgajai Dzīvei? 

20 Dievišķā gaisma, gudrība, kas spīd uz jums no mana Gara, ierobežojot sevi atbilstoši jūsu spējām, 

sniedz jums iekšēju apgaismību, kas kliedē visu tumsu. Padomājiet, un jūs sapratīsiet, ka, pirms jūs 
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apzinājāties šo patiesību, kas jums šodien pieder, pateicoties laikam, ko pavadījāt, klausoties Manu 

Vārdu, viss jūsu dzīves pasaulē bija neskaidrs, un jūs nevarējāt iedomāties, ka jūs saņemsiet tik daudzu 

noslēpumu apgaismību, ko jūsu intelekts nespēja aptvert. 

21 Šodien Es izdzenāju šo tumsu no cilvēka prāta, es apmācīju cilvēku tā, lai viņš vairs nevarētu 

apšaubīt patiesību, ko viņš nes sevī. 

22 Kamēr būs šaubas un vājības, kas cenšas jūs sakaut, tikmēr jūsu vidū nebūs patiesas ticības. Ticība 

ir jūtama, tas ir impulss, kas liek īstenot ideju bez bailēm no neveiksmes. Tas ir garīgais skatiens, kas spēj 

saskatīt patiesību, ceļa galīgo mērķi. 

23 Ļaujiet ticībai iesakņoties jūsos, jo ne visiem no jums tā ir. Kad tā iedegsies, tā cīnīsies ar 

kārdinājumu pretestību, kas jūs gaida. Lai jūs varētu noraidīt ļaunumu, jums ir jābūt uzmanīgiem, lai 

atrastu ieročus tam Mana Vārda nozīmē. Bet tie, kas nav pārliecināti par Manu klātbūtni un Manu 

aizbildniecību, spriež par to, ko viņi redz un dzird, bet viņu dvēsele nespēj pacelties pie Manis, jo viņiem 

joprojām ir vajadzīgs liturģiskais krāšņums, kas glaimo maņām, domājot, ka tādā veidā viņi sajutīs to, ko 

jūs saucat par iedvesmu vai dvēseles pacēlumu. 

24 Es mācu jums, ka jūsu dvēselei vairs nav nepieciešams, lai sirds kustinātos caur mūzikas notīm. 

Mani mācekļi Otrajā laikmetā iekšēji cēlās, līdz sajuta garīgo mieru aizsaulē, un viņiem virs galvas bija tikai 

debess virsotne. Viņi bija pacilāti, jo sajuta savās sirdīs Skolotāja skaļo balsi. 

25 Šoreiz Man ir paticis darīt Sevi jums zināmu ar cilvēciskās saprašanas spējas starpniecību. Kādā 

citā veidā jūs varētu Mani labāk saprast, ja ne šādā, kur Es izmantoju jūsu prātu un valodu? 

26 Ar šīs mācības palīdzību jūs sasniegsiet pacēlumu, jo viss ir radīts, lai attīstītos. Saprotiet, ka visam 

ir viens princips - labā spēks. Attīstiet savus tikumus tajā dzīves lokā, kurā dzīvojat. Jums ir mana gaisma, 

lai liktu pamatus, uz kuriem jūs veidosiet rītdienas pasauli. 

27 Jums ir taustāmi pierādījumi par jūsu garīgo attīstību. Šodien jūs vairs nevarat domāt kā agrāk. Jūs 

esat atšķirīgs no saviem vecākiem, un jūsu bērni būs atšķirīgi no jums. Jūs nevarat no tā izvairīties, tas ir 

augstāks spēks, kas jūs virza. Patiesi, es jums saku: ļaunums neuzvarēs, tas būs tikums. Jo tas, kas praktizē 

labdarību, nevar būt egoists, tas, kas jūt mīlestību, nevar ienīst, gaisma nepieļauj tumsu. 

28 Es gribu, lai jūs droši staigātu pa ceļu, ko Es jums rādu, lai jūs varētu mācīt savus bērnus staigāt pa 

to. Jūsu padomam vienmēr jābūt sirsnīgam, tad Mans Vārds laikus sasniegs tā cilvēka sirdi, kam tas ir 

vajadzīgs. 

29 Būs tādi, kas savas samaitātības dēļ cīnīsies paši pret sevi, bet viņiem būs vajadzīga mana gaisma, 

lai atpazītu savas kļūdas un mīlētu savu tuvāko kā savu brāli. 

30 Es eju jums pa priekšu un novēršu visus šķēršļus no jūsu ceļa, lai jūs varētu iet uz priekšu. 

31 Mīļotie ļaudis, nāciet šodien uz svētkiem, kur uz īsu brīdi varēsiet baudīt sava Skolotāja klātbūtni. 

32 Nāciet un piepildiet savu sirdi ar Manu mieru ─ to mieru, kas ir Manī un kura jums tik ļoti trūkst uz 

zemes. 

33 Man pietiek ar to, ka daži Mani dzird, jo rīt viņi nesīs liecību saviem līdzcilvēkiem. 

Es zinu, ka, ja es visus aicinātu, lielākā daļa neatnāktu, jo viņi ir aizņemti ar savām pasaules lietām. Viņi 

noraidītu Mani un neļautu labas gribas cilvēkiem nākt Mani uzklausīt. 

34 Šeit, šo vienkāršo vietu vientulībā, kur Es daru Sevi zināmu, Es dodu dīgt Savai sēklai. Es sapulcinu 

vienkāršos prātus grupās un, kad viņi ir prom no materiālistiskās dzīves burzmas, runāju ar viņiem par 

mīlestību, par mūžīgo, par dvēseli, par patiesajām cilvēciskajām un garīgajām vērtībām, liekot viņiem 

pārdomāt dzīvi ar gara, nevis ar maņu palīdzību. 

35 Šos jaunpienācējus Es saucu par mācekļiem, un tie, kam nekad nekas nav piederējis, ko nekad nav 

pamanījuši tuvinieki, tika piepildīti ar gandarījumu, kad viņi ieraudzīja, ka Es viņus aicinu, un cēlās jaunai 

dzīvei. Viņi devās prom ar pārliecību un prieku, ka var būt noderīgi savam tuvākajam. Jo Kungs ir ielicis 

tajos Savas atklāsmes un parādījis tiem mīlestības ceļu. 

36 Daži tos noraida un izsmej, jo viņi sevi sauc par Jēzus mācekļiem. Bet patiesi Es jums saku: lai gan 

viņiem šī žēlastība ir liegta, viņi paliks Mani mācekļi. 
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37 Cilvēks uzskata, ka debesis ir tik tālu un augstu, ka ir ļoti grūti, kad Es daru Sevi zināmu šiem 

mazajiem bērniem, un tas ir tāpēc, ka viņiem ir tikai miglains priekšstats par to, kas ir "debesis" un ko 

nozīmē vārds "debesis". Viņi nezina, ka "debesis" dvēselei ir pilnības, tīrības un gaismas stāvoklis, kas 

jāsasniedz katrai dvēselei, nevis kāda konkrēta vieta telpā. 

38 Augot dvēselei, tā arvien vairāk paplašina pasauli vai mājas, kurās tā dzīvo. Tāpēc, kad tā sasniegs 

savu pilnību, tā pārvaldīs bezgalību, varēs iet visur, viss tajā būs gaisma, harmonija ar Tēvu un ar visu. Tās 

būs viņas debesis, tā būs viņas debesu valstība. 

Ko dvēsele var saskatīt vairāk par mūžīgo mieru, gudrību, svētlaimi mīlēt un būt mīlētai? 

39 Ir pagājuši aptuveni divi tūkstoši gadu, kopš Es dzīvoju starp cilvēkiem. Šodienas cilvēkiem šis laiks 

ir šķitis tik garš, ka tagad viņi uz manu darbu vēsturi un manu vārdu atmiņām raugās caur fantāzijas 

brillēm, it kā viss, kas Mani tajā laikā ieskauj, būtu bijis pārdabisks. Taču viņiem jāzina, ka tā laika zeme un 

cilvēki bija tikpat dabiski kā mūsdienās. Ja jūs domājat, ka tikai tie ir Manas klātbūtnes žēlastības cienīgi, 

jūs maldāties. Jo Es vienmēr esmu dzīvojis cilvēka sirdī un laiku pa laikam atklājos viņam, vai nu kā cilvēks, 

kā tajā Otrajā laikmetā, vai kā gars, kā šodien. 

40 Ir nepieciešams, lai cilvēks Mani iepazītu, lai viņam būtu skaidrs priekšstats par patiesību. Jo tas, 

kas zina patiesību, nevar novirzīties no bauslības ceļa, jo tad viņš spēj sadzirdēt savas sirdsapziņas balsi. 

41 Kas nezina patiesību, tas ir akls cilvēks, kurš nevar atrast patieso ceļu. Viņš ir kurls cilvēks, kurš 

nespēj sadzirdēt iekšējo balsi, kas nāk no Dieva. Tāpēc Es atkal esmu nācis pasaulē, lai atklātu patiesību, 

kas no tās ir tikusi slēpta, un atklātu tai jaunas gaismas, kas to pacels no bēdīgās un nožēlojamās 

situācijas, kurā tā dzīvo garīgi. 

42 Es zināšu, kā modināt cilvēkā cēlu tieksmi pacelties pie Manis uz labestības ceļa. Es viņam atklāju, 

ka pastāv patiesās debesis, jaunā "Apsolītā zeme", un pierādīšu viņam, ka neesmu tālu ─ vienkārši tāpēc, 

ka, ja Es būtu tālu no cilvēces, cilvēks vispār nepastāvētu. 

43 Mācekļi, paturiet savās sirdīs šo vārdu piemiņu, lai jūs savās pārdomās un apcerēs priecātos par 

manu Bauslību. 

44 Saprotiet, ka Es esmu mīlestības avots. Nāciet pie Manis, un jūs apmierināsiet savu vēlmi pēc 

līdzjūtības un mīlestības. Redziet Mana Gara gaismu, kas apgaismo ikvienu prātu, un celieties uz noderīgu 

un auglīgu dzīvi. Agrāk jūs pat nespējāt vadīt savus soļus, bet šodien jūs vadāt ļaužu pūļus. 

45 Daudzi devās bezdibeņa virzienā, bet viņi sadzirdēja manu balsi un pagriezās atpakaļ, un šodien 

viņi cīnās, lai uzkāptu kalnā. Tagad, kad jūs esat mani mācekļi, es jums saku: Tā kā Es ar jums esmu 

izveidojis kopību, Es jūs pieņemšu tikai tad, ja jūs nāksiet pie Manis vienoti un vienoti savā gribā. 

46 Šajā kopienā ir daudz nesaprastu lietu un daudz nepareizas interpretācijas, tāpēc arī rodas 

šķelšanās un atšķirības. Es jums saku, ka vēl ir laiks studēt Manu mācību, lai izlabotu šīs kļūdas un izrautu 

no ticīgo ļaužu sirdīm visu, kas ir izaugis kā kaitīgs augs. Vislielāko atbildību par to uzņemas tie, kuri 

pirmie saņēma pavēles, jo viņi Mani ir dzirdējuši visilgāk. Tiem, kas nāca pirmie, es saku: piepildiet savas 

sirdis ar labdarību un saskatiet tajos, kas nāca pēdējie, savus mazos brāļus un māsas. Lai jūsu piemērs, 

jūsu dzīve un jūsu vārdi ticīgo ļaužu pūļiem parāda Mana Darba pilnību, diženumu un izcilību. 

47 Ir nepieciešams, lai baznīcas vadītāji censtos studēt Manas mācības un baušļus, lai viņi rūpētos un 

lūgtos par saviem draudzes locekļiem, lai ļaudis viņus sadzirdētu un paklausītu, un ļaudis viņus uzskatītu 

par praviešiem. 

48 Katru reizi, kad jūs dzirdat, ka Tēvs runā uz jums taisnības tonī, jūs satricina. Bet pēc tam tavs 

vājums tevi atkal noved pie kritiena, un tu nonāc "tuksneša pārbaudījumos", kas kalpo, lai stiprinātu tavu 

dvēseli. 

49 Kad visi šīs tautas bērni, kas šodien ir izkaisīti tautās, apvienosies ar jums? Tās ir sirdis, kas tikai 

gaida ziņas par ļaužu pūli, kas ar grūtībām dodas ceļā uz "Apsolīto zemi", lai dotos ceļā un pievienotos 

viņiem. Viņiem nebūs nepieciešams apvienoties materiāli, jo ceļš ir sirdī, un "apsolītā zeme" ir dvēseles 

mierā. 

50 Katrs savā vietā saņems Tēva iedvesmu un savu brāļu un māsu domas, lai justos mierināts. Mana 

jaunā "Israēla tauta" parādīsies visos zemes nostūros un patiesi sirsnīgi mācīs garīguma mācību. 
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51 Kā jūs, cilvēki, varat domāt, ka tas, ka jūs sanākat kopā dažādās pulcēšanās vietās, ir iemesls, lai 

jūs cits no cita attālinātos. Tikai nezināšana neļaus jums apzināties garīgās saites, kas vieno visus Tā Kunga 

bērnus. 

52 Ļaujiet izpausties sava gara dāvanām, lai intuīcija un atklāsme vadītu jūsu soļus un lai jūs 

neprofanētu un neapgānītu dāvanas, ko Es jums esmu uzticējis. 

53 Šis laiks jūsu dvēselei ir devis dievišķu dāvanu - jaunu iespēju pacelt jūs pie Tēva. 

54 Tas, kas nāca kā Mesija, kas staigāja pa zemi un ar savu vārdu un darbiem rādīja cilvēkam ceļu uz 

pestīšanu, ir tas, kurš šodien nāk Garā un dara dzirdamu savu taisnības balsi sirdsapziņā. 

55 Es esmu aicinājis daudzus nākt uz šo manifestāciju un dzirdēt šo Vārdu. Taču ne visi aicinātie ir 

steigušies. 

56 Tie ļaudis, kas seko Man, ir tie, kas savās dvēselēs sajuta vēlmi nākt un baudīt varenā koka ēnu un 

kā mantojumu saņemt sēklu, ko vēlāk nest visai pasaulei. Viņi dzirdēja sava Kunga balsi un vēlējās būt 

tādi paši sējēji kā Viņš. Pakāpeniski viņi kļūst par mācekļiem, kuri zina, ka rīt atstās tēva mājas siltumu, lai 

nestu dāvanu visiem, kas alkst vai slāpst pēc mīlestības, patiesības vai taisnīguma. 

57 Ar varu Es esmu darījis zināmu Savu vārdu, lai šī tauta nekļūtu bailīga pret mācīto. Patiesi es jums 

saku, daudzi no ieceltajiem zinātniekiem ir apmaldījušies no savas mācīšanās. 

58 Darbi, vārdi, lūgšana - tā ir misija, ar kuru šai tautai jāmāca savi līdzcilvēki. Mīlošākās Mātes 

aizsargājošā apmetnī tai jāpārvar attālumi, paļaujoties uz to, ka dievišķā žēlastība no tās neatdalīsies. 

59 Bieži vien jūs runāsiet par Marijas eksistenci un mīlestību, un jūs redzēsiet, ka tas nesatrauc sirdis. 

Citos gadījumos jūs tiksiet noraidīti, jo jūs sludināt Viņas vārdu un mācāt ticību Viņai. Bet esiet mierīgi, 

atcerieties, ka laikā, kad Jēzus mira pie krusta, kāda sieviete, kas bija pārņemta sāpju, jutās mirstoša 

krusta pakājē. Tā bija Marija, Māte, kas izjuta visas šīs pasaules sāpes. Vai skatītāju pūlis pievērsa 

uzmanību šīs sievietes klātbūtnei? Nē, cilvēki. Taču laiks pagāja, un Viņa, kuras pat vārds nebija zināms, 

tika uzskatīta par Pestītāja Māti cilvēciskā nozīmē un garīgā nozīmē - par cilvēces Māti. Cilvēku sirdīs tika 

uzcelts altāris tai debesu mātišķajai mīlestībai, kas caur Mariju kļuva redzama pasaulei. 

60 Tāpat kā tas, kurš smeļas ūdeni no akas, lai apūdeņotu savus laukus, cilvēki nāk pie Mana Vārda 

izpausmes. Katram cilvēkam ir vairāki cilvēki, ģimene vai kopiena, kas viņu garīgi baro, un viņš zina, ka 

tikai pie Manis viņš var atrast kristāldzidru ūdeni, kas var pietiekami daudz likt viņa laukiem uzplaukt un 

nest augļus. 

61 Mana sirds kā Skolotāja ar aizkustinājumu uztver tos sūtņus, kas nāk no tālām vietām kādas 

cilvēku grupas vārdā. Caur viņiem es sūtu šīm sirdīm savu miera vēsti un gudrības mācību. 

62 Jums ir labi meklēt Mani pie tiem, kas Mani ir visilgāk dzirdējuši, jo viņi ir daudz ko iemācījušies. 

Taču neaizmirstiet, ka nav nepieciešams veikt materiālus attālumus, lai Mani atrastu, jo Es esmu visur. 

Vienīgais attālums, kas jums jāpārvar, lai sajustu Manu klātbūtni, ir tas, kas pastāv starp jūsu 

materializāciju un garīgo labumu. 

63 Atgriezieties mierā savās mājās, savā apkaimē vai kopienas lokā. Bet vispirms apvelciet sevi ar 

dedzību, taisnīgumu un enerģiju, lai jūs varētu vest uz pareizā ceļa tos, kas jums pieder, lai jūs neļautu 

nevienam ar saviem darbiem noniecināt šo mācību, lai jūs varētu savās sirdīs ienest dziedinošu balzāmu, 

kas žāvētu to līdzcilvēku asaras, kuri dienu pēc dienas klauvē pie jūsu durvīm, vēloties jūsu žēlastību. 

Rūpējieties par to, lai mana mācība caur jūsu darbiem parādītos tāda, kāda tā ir: patiesais mīlestības, 

piedošanas un pestīšanas avots. 

64 Pārdomājiet savu pagātni, apdomājiet savu tagadni, un jūs nonāksiet pie secinājuma, ka patiešām 

esat sūtīti uz šo zemi, lai pildītu šo misiju. Par šo patiesību jūs pārliecinās nevis cilvēku vārdi, bet gan 

pierādījumi, kurus Es jums esmu sūtījis jūsu dzīves ceļā. Pārliecinoties par šo mācību patiesumu, jums 

vajadzētu veltīt sevi savas misijas veikšanai ar visu dedzību un mīlestību, uz kādu vien esat spējīgi. 

65 Skolotājs jums saka: Neierobežojiet šo darbu ar ierasto lietu kārtošanu, lai cik skaļš jums tas 

nešķistu, un nesakiet: "Kungs, cik pilnīgs ir Tavs darbs!". Jo aiz tā, ko jūs redzat, ir kaut kas augstāks, ko 

jūs sasniegsiet rīt. Tā jūs mūžīgi pāriesiet no viena līmeņa uz otru, nekad nepamanot manas gudrības 

robežas, jo tai to nav. 
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66 Neapstājieties, bet arī neejiet pārāk ātri. Izmēriet savus soļus, un lai katrs par tiem pārliecinās, 

studējot un meditējot. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 192 
1 Esiet laipni gaidīti šajā piemiņas dienā, kad jūs pieminat brīdi, kad cilvēce pirmo reizi dzirdēja 

Manu Vārdu caur cilvēka saprašanas orgānu. Gadi ir pagājuši, un Es redzu, ka ir attīstījušās garīgās spējas 

gan tiem, kurus Es esmu izmantojis, gan tiem, kuri Mani klausījās. Viņi vairs nav ne "bērni" garīgajā 

nozīmē, ne arī nezinoši, saskaroties ar Dievišķības izpausmēm. Pateicoties iekšējam pacēlumam, ko viņi ir 

sasnieguši, viņi ir sasnieguši Skolotāja gaismu, kas izpaužas cilvēces vidū, lai pilnveidotu jūsu garīgo dzīvi. 

2 Garīgo patiesību nezināšana, kurā cilvēce bija nonākusi, tika novērsta ar manu gaismu, un cilvēks 

saprata, ka Visvarenā spēks sevi ierobežo mīlestības aktā, lai caur saviem bērniem liktu sevi sadzirdēt un 

sajust. 

3 Kopš tā laika ir sācies jauns laikmets cilvēkiem, kuriem tagad vairs nav šķēršļu, kas traucētu 

iepriecināt un atsvaidzināt dvēseli ar šajā darbā ietverto žēlastību. 

4 Kopš tā laika visi mani mācekļi ir brīvi no maldīgās ticības mūžīgajam nolādējumam, kad viņi mirs 

grēkā, vai mūžīgajai svētlaimei, kad nāve viņus pārsteigs brīvus no visiem trūkumiem. Jūs esat 

pamodušies un esat atklājuši attīstības ceļu, pa kuru dvēsele iet caur reinkarnācijām, līdz tā sasniedz 

pilnību, lai dzīvotu garīgajā dzīvē un nebūtu ilgāk jādzīvo uz zemes. Jūs esat sapratuši atlīdzības iemeslu 

un pārbaudījumu nozīmi. 

5 Grēcinieki, kas nāca pie Manis, saprata, ka mūžīga nolādējuma nav, un cerības un ticības pilni 

devās strādāt dvēseles labā. 

6 Viņu prātos radās jauns priekšstats par to, kas ir garīgā dzīve, un tas, kurš ticībā bija miris, 

piedzima no jauna šai dzīvei. Šis brīnums notika caur manu pasludinājumu, izmantojot cilvēka intelektu. 

7 Sākumā Es ļāvu jums saglabāt jūsu reliģiskās paražas un rituālus, jo jūsu dvēseles bija ar tiem 

caurvītas un jūsu maņas bija pieradušas pie tiem. Bet, ciktāl Mana pamācība ienesa gaismu jūsu dvēselēs, 

šie rituāli un pielūgsmes darbi pamazām izzuda. Veicinot brīnumus, ko jūs ieguvāt caur ticību, jūs 

atkārtojāt to, ko Jēzus jums teica Otrajā Laikā: ticība dara brīnumus. 

8 Tas, ko Es jums devu 1866. gadā, bija atgādinājums par Bauslību, ko Mozus jums jau bija darījis 

zināmu, un par Jēzus, "Vienpiedzimušā Dēla", Vārdu, kurš jūs mācīja Otrajā Laikā. 

9 Šajā laikā jums bija nepieciešams atgādināt, ka Bauslība tika pasludināta jau pirmajā laikmetā. 

10 Izpildījumam, kas jums jādod manam likumam, nav robežu. Šodien vienā formā, rīt citā, jums 

vienmēr ir jātiecas pēc labā saviem līdzcilvēkiem. Mans likums nav bauslis, kas tiek uzspiests ar varu, tas ir 

mūžīgs aicinājums uz labo. Es jums neuzspiedīšu labestību, Es to iedrošināšu jūsos un gādāsim, lai jūs to 

sajustu, lai tad, kad jūs to sajutīsiet, jūs sajustu, ka esat piepildījuši Dieva likumu. 

11 Visos laikos cilvēks savā prātā ir radījis Dieva tēlu, pēc kura viņš ir meklējis un pielūdzis Dievu. Bet, 

tā kā ticības praksē pastāvēja kļūdas, Tēvs ir izvēlējies sūtņus un emisārus ─ cilvēkus, kurus apgaismojusi 

Mana Dievišķība ─ un kuri ir labojuši kļūdainos priekšstatus. Viņu vidū ir mani balss nesēji, kurus esmu 

sagatavojis, lai ar viņu starpniecību jūs dzirdētu manu gaismas vārdu. Daži ar interesi uzklausīja dievišķos 

vēstījumus, bet citi, sapratuši, ka viņu stingri iesakņojušās tradīcijas tiek pretstatītas, izjuta nepatiku pret 

manu vēstnešu aicinājumu. 

12 Visiem Manas Dievišķības vēstnešiem ir nācies ciest izsmieklu, viņi visi ir pieredzējuši cilvēku 

nežēlību un nepateicību. Katrā laikmetā mani pionieri ir sludinājuši un darījuši to, ko Es viņiem uzticēju, 

vienmēr saskaņā ar cilvēces garīgo attīstību. 

13 Es vienmēr esmu jums atklājis savu eksistenci kā Visuma Radītājs un jau no paša sākuma liku jums 

saprast, ka pamatnosacījums, lai dzīvotu mierā šajā pasaulē, ir mīlestība un žēlsirdība. Tad jūs atklājāt, ka 

jūsu būtībā ir kaut kas tāds, kas nepieder ķermenim. Kad šis priekšstats ienāca tavā sirdī, tas atklāja tev 

dvēseles eksistenci un pārliecību, ka pēc šīs dzīves dvēselei ir vēl viena - mūžība. 

14 Kad Jēzus dzīvoja pie jums kā cilvēks, Viņš iepazīstināja jūs ar Savu mūžīgi jauno un mūžīgi derīgo 

mācību, kas jums parādīja ceļu, pa kuru jums jāiet, lai to atkal atrastu. Un Trešajā reizē jūs Mani atkal 

dzirdējāt, tagad jau kā Svēto Garu caur cilvēka intelektu. 
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15 Katru reizi, kad Es esmu pie jums nācis, Es esmu novērsis jūs no viltus dievu pielūgsmes, lai jūs 

vestu uz patieso ceļu. Dievišķais Gars patiesi ir nolaidies pār jums un parādījis pasaulei, ka Viņa Vārds kā 

mīlestības sēkla ir dzīvība, kas dzimst, aug un pilnveidojas. Kad Kristus pabeidza Savu darbu, Viņš teica: 

"Viss ir paveikts", tas ir, šis uzdevums bija beidzies. Tomēr Viņš jau iepriekš bija apsolījis, ka atgriezīsies 

pie cilvēkiem, jo Viņam bija vēl jaunas mācības. 

16 Un šeit Skolotājs ir kopā ar jums, atklājot jums jauno 

mācībām un atcerieties aizmirsto, lai jūs vienmēr būtu klātesoši savas garīgās dvēseles pienākumiem, kas 

ir būt par patiesu Radītāja tēlu gan Tēva, gan jūsu līdzcilvēku acīs. 

17 Pēc tam, kad Es kā Jēzus biju starp cilvēkiem, Es vienmēr sūtīju tos, kas nāca kā "kareivji" jeb 

apustuļi, lai ar saviem darbiem apstiprinātu Manu mācību un neļautu cilvēcei sagrozīt Manu mācību. Bet 

daudzi "kurli" un "akli", kas nepilnīgi interpretēja Manu Vārdu, sašķēlās un tādējādi radīja sektu 

daudzveidību. Bet ja cilvēki ir garīgi sašķelti, kā viņi varētu mīlēt cits citu saskaņā ar manu Bauslības 

augstāko bausli? 

Tāpēc es jums saku, ka šī civilizācija ir tikai izlikšanās, jo cilvēki paši to iznīcina. Kamēr cilvēce 

neuzbūvēs pasauli uz Mana taisnīguma un mīlestības likuma pamatiem, tā nespēs iemantot garīgo mieru 

un gaismu, uz kuras tikumiem tā radītu un veidotu patiesu augšupejošas attīstības pasauli gan garīgajā, 

gan zinātnes un morāles jomā. 

18 Ja jūs jau tagad spētu vadīt savu dzīvi saskaņā ar sirdsapziņas pavēlēm, tad Dievišķībai 

nevajadzētu materiāli izpausties, lai atgādinātu jums par jūsu pienākumiem. Ja jūs jau būtu sapratuši, ka 

perfektā cilvēka - Jēzus - asinis tika izlietas, lai parādītu jums ceļu uz jūsu pestīšanu, jūs nemitīgi meklētu 

Mani šajā ceļā, bet jūs to nedarāt. Bet Es jūs mīlu un meklēju tos, kas Mani ir aizmirsuši, lai atjaunotu 

viņiem Savu apsolījumu un pateiktu, ka Debesu Valstība joprojām viņus gaida. Es jums neatnesu jaunu 

mācību vai jaunu likumu, bet daudzas jaunas atklāsmes. Bet viss, ko Es jums mācu, liks jums piepildīt to 

augstāko bausli, kas jums saka: "Mīliet cits citu!" 

19 Jo ilgāk jūs klausīsieties Manas mācības un mācīsieties no Manis, jo vairāk tiks apgaismots jūsu 

gars. Tad velti jūs mēģināsiet sevi maldināt, jo Viņš kā Tiesnesis jūs sauks pie atbildības. Jūs veltīgi 

mēģināsiet attaisnot savus sliktos darbus, jo sirdsapziņa nepiedodami norādīs uz jūsu kļūdām, līdz jūs tās 

novērsīsit. Jūs paši būsiet savi tiesneši. Jo es neizdodu notiesājošus spriedumus un nepiešķiru jums vietu, 

ko jūs ieņemsiet garīgajā pasaulē pēc šīs dzīves. Es jums tikai pavēlu, lai jūs izstrādātu sev gaismu un 

mieru pēcnāves dzīvē. Tāpat es jums parādīšu, ka starp Dievu un cilvēku pastāv intīmas attiecības. Mīliet 

Mani pat tad, ja nevarat iedomāties, kāds Es esmu. Man nav formas, Es esmu vienkārši mīlestība, spēks, 

gudrība, viss, kas eksistē. Bet, ja jūs nespējat saprast visas šīs īpašības, redziet Mani un iedomājieties 

Mani caur Jēzu. Un atcerieties, ka Viņš jums teica: "Kas pazīst Dēlu, tas pazīst Tēvu." 

20 Ja jūs mīlat, ja jūtaties mudināti būt labdarīgi, ja jums ir nepieciešams piedot, iepazīstiniet sevi ar 

Jēzu. Sajūtiet Viņu, ļaujiet Viņam dzīvot savā sirdī. Tad patiesībā jūs būsiet "kaimiņi" savam Tēvam gan 

mīlestībā, gan tajā, ka garīgi jums nav formas, jo jūs esat gaisma. 

21 Mīļotā tauta, Es redzu jūs nogurušus un nogurdinātus no jūsu pārkāpumu nastas. Jūs lūdzat Man 

dziedinošu balzāmu, kas dziedinās jūsu dvēseli un ķermeni. Bet es jums saku: Sāciet cīņu ar sevi, izpētiet 

savu iekšējo būtību un iepazīstiet sevi. Spriediet par sevi savas sirdsapziņas gaismā, lai jūs zinātu, kāpēc 

jūs ciešat šajā laikā. Šādā veidā, piepildīti ar stingru apņemšanos paklausīt manam likumam, jūs varat 

iznīdēt ļaunuma sēklu un būt veseli. Nezāles ir jāizrauj ar saknēm un jāmet ugunī. Ne jau cilvēks ir tā 

nezāle, kas aug uz zemes, bet gan grēks, nezināšana, kas ir savairojusies un iespiežas sirdīs. Bet Mans 

Vārds apgaismos cilvēka dvēseli, Manas iedvesmas un atklāsmes apturēs ļaunuma virzību un pārvērtīs 

cilvēka sirdi par auglīgu zemi, un šajos laukos Es sēšu Savu sēklu, līdz tā nesīs bagātīgus augļus. 

22 Es esmu ārsts, kas apmeklē slimos. Kad esat noguruši no ciešanām un nevarat atrast līdzjūtīgu 

roku, kas jūs dziedinātu, nāciet pie Manis, lūdziet un apvienojieties ar Mani, un Es jums sniegšu 

nepieciešamo mierinājumu. Es nenosodīšu jūsu pagātni, Es jūs vadīšu pa likumu izpildes ceļu un soli pa 

solim pārveidošu jūs par labas gribas cilvēkiem. 
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23 Apsoliet sev, ka labosiet savus ceļus. Nevajag zvērēt Manā priekšā, jo miesa ir vāja un var iedzīt 

tev mugurā. 

24 Kad ir nelabvēlīgi laiki, nekrītiet izmisumā, ne zaimojiet. Izturiet vētras, pieņemiet pārbaudījumus, 

un jūsu dvēsele attīrīsies un sasniegs pilnību. 

25 Es apturēšu cilvēka tieksmi pēc varas. Iznīcībai būs robeža, un pēc dienas, par kuru jums runāja 

pravieši, kad cilvēciskais lepnums tiks gāzts, Es piešķiršu mieru katrai radībai atbilstoši tās nopelniem, un 

šai pasaulei uzspīdēs jauna rītausma. Kas var iekļūt manos augstajos padomos? Kurš uzdrīkstēsies 

iznīcināt to, ko Es tevī esmu radījis? Dvēsele ir neaizskarama. Ja viņi iznīcina ķermeni, paliek dvēsele, 

kuras būtība ir nemirstīga. Un gars kā likums turpinās vadīt tā soļus, līdz tas nonāks pie Manis. 

26 Ikviens, kurš pakļaujas dievišķajam spriedumam, atradīs virzienu, kas ved uz pilnību. Es esmu 

ierakstījis katras dvēseles likteni, tās sākums un beigas ir Manī. Visā ceļojuma laikā to gaida lieli svētki. 

Viņa cīnīsies vienu cīņu pēc otras, bet visos savos ceļos viņa atradīs Mani, un Mana mīlestība darīs viņu 

stipru. Tēvs neatšķirsies no bērna, un, kad viņa būs atgriezusies dievišķajās krūtīs, debesīs būs svētki un 

prieks šajā pasaulē. Tad Skolotājs un māceklis varēs satikt viens otru vienoti. 

27 Patiesi es jums saku: ne tikai šajā pasaulē ir mācekļi. Arī otrā pasaulē dvēseles saņem Manu 

mācību un dzird to pašu vārdu, ko dzirdat jūs. Pat tie, kas ir meistari, pateicoties savai paaugstinātībai un 

zināšanām, tuvojas, lai dzirdētu Dievišķā Skolotāja vārdu. Tāpat kā jūsu pasaulē ir dažādas fiziskās dabas 

atkarībā no katra cilvēka dvēseles brieduma, arī garīgajā pasaulē ir daudz pakāpienu uz pilnības kāpnēm. 

28 Tāpat kā jūs nākat, lai dzirdētu Mani, lai iemācītos, kā pildīt savu misiju, arī gaismas būtnes ir 

gatavas dzirdēt Mani, lai arvien labāk kalpotu savam Tēvam. Tāpēc, kad runāju ar jums, mani vienmēr 

ieskauj eņģeļu pulki. Šajā stundā viņi apvienojas ar jums dievišķās mīlestības saitēs. 

29 "Garīgajā ielejā" cilvēki viens no otra neatraujas, neviens nav atstumts. Starp visiem valda liela 

pievilcība un līdzjūtība. Tas ir tas, kas jādara spirituālistu kopienai tautās, baznīcās un sektās, līdz tā 

sasniegs brālību starp cilvēkiem. 

30 Jaunie mācekļi redzēs, kā piepildīsies pravietojumi, kas vēstīja par Kristus valdīšanu visumā. 

31 Zini, ka tie, kas dzīvo citās pasaulēs, no turienes kalpo Man un saņem Manus rīkojumus. Viņi nāks 

pie jums kā palīgi un pavadoņi, atklājot savu spēku un gaismu jūsu ceļā. Viņi runās ar jums caur 

pravietošanas dāvanu. Tāpat arī nākamās paaudzes, kas nāks soli tālāk par jums, savos prātos saņems 

lielo garu gaismu. 

32 Apzinieties, ka ne viss, kas notiek jūsu pasaulē, ir cilvēku darbs, pateicoties tam, ko Es jums 

atklāju. Izpratne par garīgās pasaules ietekmi uz jūsu dzīvi. 

33 Mana mācība jums ir devusi pietiekami daudz zināšanu, lai nolauztu fanātisma un nezināšanas 

aizsietās acis ─ tās aizsietās acis, kas neļauj jums saskatīt patiesību. 

34 Atbrīvojiet savu dvēseli, kuras priekšā paveras bezgalīgas telpas. 

Nepieļaujiet viņai ticēt tikai tām formām, ko rada jūsu iztēle. Ļaujiet viņai iedvesmoties no manām 

mācībām, veikt atklājumus un redzēt. Tā tas sasniegs gudrību. Ja vēlaties dvēseles varenību, palīdziet tai 

attīstīties, nevis aizturiet to fanātismā. Viss attīstās, viss mainās un pilnveidojas. Tikai mans Likums ir 

nemainīgs un nemainīgs, jo tas vienmēr ir bijis un ir pilnīgs. Tas ir pasaules ceļvedis, tas ir dievišķais 

padoms, gaisma, kas iedvesmo labestību. 

35 Rīt jūs runāsiet manas iedvesmas vadīti, un līdz tam laikam garīgā pasaule iespiežas cilvēces sirdī, 

lai norādītu cilvēcei ceļu, kas vedīs uz miera valstību. 

36 Mana griba izvēlējās grēciniekus, jo Es negribēju taisnos, jo tie jau ir pestīti. Bet tagad Mana 

žēlastība ir izvēlējusies tevi. Parādiet savu dzīvi saviem līdzcilvēkiem kā spoguli, piemēru un atjaunošanās 

apliecinājumu. 

37 Es zinu, kādas cīņas ir jūsu dvēselē, kādas vājības ir jūsu sirdī, tāpēc dažkārt jūs neatrodat spēku 

uzvarēt pārbaudījumos. Tad jūs lūdzat Skolotāju un lūdzat Viņu nākt jums palīgā, tad jūs atzīstat Viņa 

priekšā, ka neesat cienīgi saņemt Manas dāvanas un žēlastības. 

38 Tāpēc Es jums esmu tuvojies un teicis: dzeriet no Mana Vārda esences, jo tās ir Manas asinis, kas 

jūs nomazgās un atpestīs. 
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39 Dvēseles ir sajūsminātas, kad tās Mani dzird, sirdis pukst straujāk, kad tās saņem Mana Vārda 

gaismu, lūpas sāk čukstēt pirmās garīguma izpausmes. Tie ir jaunie mācekļi, kas ir dzimuši patiesai dzīvei. 

40 Es redzēju jūsu nožēlojamo stāvokli un nabadzību, bet tajā pašā laikā jūsu dvēselē bija liela 

pazemība un padevība, un, kad pienāca īstais brīdis, Es atnācu un atnesu jums jūsu mantojumu. 

41 Kad ļaužu pūļi sāka nākt uz vietām, kur tika parādīts Mans Vārds, Es redzēju tikai bāreņu sirdis. 

Tad jūs dzirdējāt Manu Vārdu, kura būtība kā spēcīgs dziedinošs balzāms paveica brīnumu, uzmodinot jūs 

dzīvībai. 

42 Tikai mans vārds, tikai šī mācība var pamācīt jūs meklēt savā būtībā savas dvēseles eksistenci, tās 

spējas, īpašības, uzdevumus. 

43 Tagad, kad jūs sākat sevi iepazīt, pamazām jūs piedzīvojat lielu uzticēšanos dzīvei, īstu un patiesu 

ticību Man, mieru, kādu līdz šim neesat piedzīvojuši. 

44 Vai jūs nedomājat, ka jūsu dvēselei ir pareizi zināt, kāds ceļš tai ir jānoiet? To Es vēlējos, kad devu 

jums Savus norādījumus. Atcerieties, ko Es jums teicu tajās dienās: "Es esmu ceļš, un, kas pa to iet, 

nekritīs. 

45 Ne tikai tie, kas dzird Mani caur šo balss nesēju intelektu, būs gudri. Nē, Es visu gatavoju tā, lai 

Mans Vārds, pat tad, kad tas vairs nebūs dzirdams caur šiem raidītājiem, sasniegtu visas vietas uz zemes. 

Jo mana vēsts ir paredzēta visām tautām, kas veido cilvēci. 

46 Cilvēki, kas šeit ieradāties slimi un dziedinājāt sevi ar mana Vārda dziedinošo balzāmu: saprotiet, 

ka jūs neesat ieradušies tikai tādēļ, lai izveseļotos no slimības, kas jūs mocīja. Saprotiet, ka mana 

aicinājuma patiesais mērķis bija atklāt jums garīgo misiju, kas jums būtu jāpilda attiecībā pret saviem 

līdzcilvēkiem. 

47 Neesiet apmierināti ar to, ka priecājaties, jo esat atguvuši savu mieru. Centieties arī savā dvēselē 

gūt prieku, ko sniedz žēlsirdības darbi. Jūsu liecībai nevajadzētu aprobežoties tikai ar vārdiem: "Skolotājs 

mani ir dziedinājis," bet jums vajadzētu darīt to pašu arī savam tuvākajam. Jo tad jūs patiesi būsiet 

taisnīgi pret Mani un viņiem liecināsiet par sava Tēva mīlestību. 

48 Kas nejūt līdzjūtību pret trūkumcietējiem, kas savā sirdī neizjūt svešas sāpes, tas nebūs spēris soli, 

kas ir jāsper uz mana ceļa, lai varētu sevi saukt par Kristus mācekli. 

49 Es atradu jūs rūdītus, vienaldzīgus un egoistiskus pret citiem, un Es sāku izliet pār jums Savus 

labumus, tādējādi padarot jūsu sirdis mīlošas un atmodinot jūsu līdzcietību, lai vēlāk jūs varētu 

pievērsties citiem un aizmirst par sevi. 

50 Šodien pasaule nezina, ka es pulcēju tautu, kuras balss kādu dienu būs dzirdama visur. Es sūtīšu 

jaunos mācekļus sludināt. Bet tas notiks tikai tad, kad viņi būs gatavi, kad viņi spēs stāties cīņā un cilvēki 

nevarēs viņus apklusināt, jo viņi jau iepriekš būs snieguši pārsteidzošas liecības par Manu patiesību. 

51 Cilvēce nezina neko par dāvanām, ko Es tagad atklāju šai tautai, - tās ir garīgās dāvanas, kas 

piemīt katram cilvēkam un katrai dvēselei. Kad mani mācekļi būs attīstījuši šīs spējas un sagatavojuši sevi, 

viņi spēs sniegt pilnvērtīgu un patiesu liecību saviem līdzcilvēkiem. 

52 Šai tautai vēl ir smagi jācīnās, lai sasniegtu savu aprīkošanu un garīgo pilnveidošanu. Tai būs jāiziet 

cauri daudziem pārbaudījumiem, lai attīrītos no traipiem, kas joprojām uz tās turas. Bet Mani šajos laikos 

sacītie vārdi piepildīsies, tāpat kā piepildījās tas, ko Es atklāju cilvēcei iepriekšējos laikos, un jūs redzēsiet, 

kā garīgā sēkla izplatīsies pa visiem zemes ceļiem kā kristāldzidra ūdens straume, kas attīra, attīra, 

nomazgā visu ļauno, kas padara laukus auglīgus un nes dzīvību un patiesību visās zemēs. 

53 Ko nozīmē tautas spēks salīdzinājumā ar manu spēku? Ko var darīt materiālistisko tautu 

pretestība pret garīguma bezgalīgo spēku? Nekas! 

Es esmu ļāvis cilvēkam nonākt līdz savas varaskāres un augstprātības robežai, lai viņš pats atklātu, ka 

brīvās gribas dāvana, ar kuru viņu apveltījis Tēvs, ir patiesība. Bet, kad viņš būs sasniedzis robežu, viņš 

atvērs savas acis gaismai un mīlestībai un nolieksies manas Klātbūtnes priekšā, iekarots vienīgā absolūtā 

spēka un vienīgās universālās gudrības, kas ir jūsu Dievs. 

54 Cilvēki, cīnieties un stāviet stingri, un patiesi Es jums saku: Es jums došu piedzīvot Mana Vārda 

piepildījumu. 



U 192 

108 

55 Sajūtiet, mīļie mācekļi, kā Dievišķā Mīlestība atklājas, kad jūs nožēlojat savus pārkāpumus. Tad 

Mans Gars labprāt mājo starp cilvēkiem. 

56 Ar cilvēka intelekta palīdzību jums ir 

Izjūtiet Mani kā saprotošu un laipnu Tēvu, kas ar gudrību un bezgalīgu pacietību izlabo jūsu nepilnības. 

57 Šoreiz es jums atstāšu vienkāršus vārdus, kas visaugstākajā veidā atspoguļo to, kas ir garīgums. Es 

jums iemācīšu vispraktiskāko veidu, kā izpildīt savu uzdevumu, lai šī Darba māceklis varētu bez 

paklupšanas iet pa ceļu, ko no mūžības iezīmējusi Mana Tēvišķā mīlestība. 

58 Spiritisms nerada jaunus likumus, tas tikai atklāj jums ceļu, kā bez apstājas pacelties augšup un iet 

savu ceļu saskaņā ar visu laiku likumiem. 

59 Dvēsele sākotnēji ir šķīsta, bet, kad tā ir inficējusies ar pasaules piemaisījumiem, tai vispirms ir 

jāattīra pašai sevi, līdz tā gūst uzvaru šajā tai uzticētajā lietā. 

60 Spirituālistam pēc savas pārliecības ir jālikvidē no sevis viss, ko viņš uzskata par regresiju. Jo mans 

vārds nav uzspiežams ar bailēm, tam ir jāpārvērš un jāpārliecina, padarot savu patiesību un mīlestību 

taustāmu, tāpat kā Kristus mācība netika uzspiesta otrajā laikmetā. 

61 Šodien Kristus, Skolotājs, jums saka: "Šis brīnums, kad jūs tiekat pārveidoti ar manu Vārdu, notiek 

ticībā. 

62 Kas šaubās par Manu klātbūtni šajā laikā? Kas var ierobežot darbības iespējas, kuru dēļ es varu 

darīt visu? Kas var atturēt Meistaru no Sevis izpaušanas caur cilvēku, kas ir Viņa meistardarbs, radīts pēc 

Gara tēla un līdzības? 

63 Izmantojiet šīs deklarācijas nozīmi kā ieroci, lai rīt izskaidrotu šīs izpausmes neticīgajiem. 

64 Jūs tiksiet apbērti ar jautājumiem no nezinātāju un šīs Lietas ienaidnieku puses. Bet 

neuztraucieties, es būšu ar jums. Pirms tam Es jums darīšu zināmus ceļus, lamatas un briesmas, lai, zinot 

labo un ļauno, jūs vienmēr spētu atrast pareizo ceļu, kas jūs aizvedīs atpakaļ pie jūsu izcelsmes, pie Tēva, 

no kura esat nākuši, krūts. 

65 Tas, ka cilvēks apdzīvo zemi, notiek Tēva gribas dēļ, caur Viņu viņš elpo un dzīvo. Un jūsu Kungs 

pieņēma šo cilvēka veidolu, lai dzīvotu pasaulē un ļautu labajam un ļaunajam pietuvoties Viņam, un lai 

tiktu pārbaudīts Savā pazemībā. Tā kā Es no mīlestības esmu kļuvis cilvēks, lai dzīvotu jūsu vidū, ─ kāpēc 

gan Man nedarīt Sevi zināmu caur cilvēka intelektu, kuru Es tik ļoti mīlu un kuru Es meklēju, lai palīdzētu 

viņam atrast pestīšanu? 

66 Katrs cilvēks jūt, ka viņā dzīvo viņa paša dvēsele, un reizēm ilgojas pēc neredzamas rokas, kas 

sniedzas uz viņu. Kad sāpes caururbj viņa sirdi, viņš vērš savu skatienu uz debesīm, vēloties padoties, un 

viņš kliedz no sirds dziļumiem, lai viņu sadzirdētu. Kā viņš var domāt, ka viņa balss sasniedz Radītāju un ka 

Viņa ilgas ciešanas pilnais vaigs Viņam ir redzams? Kā viņš var pieļaut domu, ka Kungs viņu pazīst? ─ jo 

viņa dvēselē ir spējas, kas padara viņu dievišķu un ļauj viņam iepazīt Tēvu, lai tad, kad viņš neatrod to, ko 

vēlas uz zemes, Viņu lūgtu. Ja jūs pamazām saprotat manu mācību, kāpēc gan neticēt, ka Dievs var darīt 

Sevi zināmu caur cilvēka īpašībām, jo viņš ir daļa no paša Dieva? 

67 Cilvēks, lai cik materiālistiski noskaņots viņš arī nebūtu, sajutīs spēku, kas ir pāri visam, un šī 

sajūta jeb apziņa par manu eksistenci pārliecinās viņu, ka šīs izpausmes atbilst patiesības, taisnīguma un 

mīlestības principam. 

68 Protams, ir bijis nepieciešams, lai šim kalpošanai apdāvinātajam cilvēkam būtu pietiekama 

pārliecība veikt tik delikātu misiju, un, ja viņš nav spējis laikus atteikties no vājībām un tieksmēm uz 

materiālo, lai saņemtu Manu Dievišķo staru, tad manifestācijai nav bijis ārējā spožuma, ko klausītāji 

vienmēr ir vēlējušies, lai gan aiz valodiskās izteiksmes nepilnībām vienmēr ir bijusi klātesoša Dievišķā 

Gara būtība un patiesība. 

69 Ja, studējot manu Vārdu, jūs atrodat kādas atšķirības, lai tas jūs nenovērš, jo tam nav nekādas 

nozīmes. Iedvesma sasniedz visus balss nesējus, un viņi tai piešķir valodisku formu atbilstoši savai 

lingvistiskajai pilnībai, ko ir sasnieguši. 

70 Turieties pie tās nozīmes, jo tā ir tā, kas jums jāņem līdzi. 
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Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 193 
1 Jūsu dvēsele vēlas saņemt Manas pamācības, un Es to atzinīgi vērtēju. 

2 Mācekļi, jums ir jābūt nomodā, jo cilvēki sāks pētīt manu darbu, kas, kā daži domā, balstās uz 

zemes zinātnēm. Tad jūs to darīsiet zināmu kā garīgo mācību, kas pārveidos pasauli. 

3 Nav tā, ka es nāku kā zinātnes pretinieks, jo zinātne ir zināšanas, zināšanas, gaisma. Drīzāk Mana 

mācība ir augstāka par visām cilvēciskajām zināšanām. Savā Darbā Es jums skaidroju spirituālismu, tas ir, 

zināšanas par garīgo, Dievišķo, zināšanas par augstāku dzīvi, kas ir ārpus matērijas. Patiesībā es svētīju 

zinātni, ko cilvēki ir attīstījuši cilvēces labā. 

4 Tagad ir laiks, kad daudz runās par dvēseli un zinātni. Zinātne nav tikai to privilēģija, kas fiziski 

sagatavojas tās iepazīšanai, jo tā ir gaisma, kas nāk no gara, kurš to saņem no Dieva. 

5 Mana dievišķā mācība ir augstākā zinātne, kas māca jums pilnveidot savu dvēseli. Es jums esmu 

devis arī smadzenes un sirdi, lai jūs varētu kontrolēt savas idejas un jūtas. 

6 Zināšanām, ko Es jums dodu šajā laikā, nav robežu, tās ir visaptverošas, tās ir neierobežotas. Tajā 

jūs atradīsiet patiesas zināšanas par garīgo un materiālo dzīvi. 

7 Tagad es redzu, ka jūs spējat saprast manu mācību un iedziļināties tās noslēpumos. Izmantojot ar 

materiālo zinātni, jūs zināt likumus, kas pārvalda visu radību, un tas ir sakoncentrēts jūsu ķermenī. Un, 

kad esat daudz mācījušies un iepazinuši likumus, kas agrāk jums bija noslēpums, jūs nonākat pie aizsaules 

sliekšņiem, kur jūs gaida Tēva sirds, kas ik mirkli vēlas ar jums sazināties. Kas jums var būt nezināms, ja jūs 

zināt manu mācību? 

8 Tādēļ Es jums saku, ka Mana vienkāršā mācība sniegs jums augstākas zināšanas, kas neļaus jūsu 

sirdij šīs pasaules zinātnieku klātbūtnē kļūt vārgai. 

9 Lai atklātu ikviena notikuma dabā vai savā dzīvē nozīmi, jums nav nepieciešams ķerties pie 

zinātnes grāmatām un konsultēties ar tām. Jums pietiks, ja trenēsiet savu uztveri un attīrīsiet savu sirdi, 

lai iedvesma plūstu no jūsu lūpām. 

10 Ja, lai gan esat manā Darbā, jūs jutīsieties mazvērtīgi un atteiksieties no palīdzības, ko varat 

saņemt ar savu lūgšanu, jūs tiksiet saukti par muļķiem un nezinātājiem. 

11 Saprotiet, ka tad, kad Es jums teicu, ka šajā laikā parādīšos jums caur nezinošu cilvēku prātiem, Es 

gribēju jums paskaidrot, ka Es neizvēlos Savai parādīšanai tos, kurus jūs saucat par zinātniekiem vai 

filozofiem. Tomēr smadzenes, kas pārraida Manu iedvesmu, dvēselē atklāj gaismu, un gaisma ir gudrība. 

12 Atkal Es jums saku: cīnieties, jo, kamēr vien dvēsele ir attīstības ceļā, tā būs pakļauta 

kārdinājumiem. Tāpēc Es jūs pamācu un dodu jums spēku, lai jūs varētu uzvarēt savas sliktās tieksmes. Ja 

jūsu dvēsele ir stipra, tā dos spēku prātam un stingru gribu sirdij, lai uzvarētu miesas kārības. Ja cilvēkam 

trūkst gaismas, viņa dvēsele neattīstās. Tad dzīves pārvērtības ar spēku ietekmē viņa sirdi, un viņš ir kā 

laiva, kas apgāžas vētras laikā. 

13 Kad cilvēks ir garīgi sagatavots, tas ir, it kā viņš būtu tērpies neiznīcināmās bruņās pret 

kārdinājumu kārdinājumiem. 

14 Es jums esmu atklājis šīs mācības, lai, paklupstot vai uz brīdi nokrītot uz ceļa, jūs varētu atpazīt 

savu pārkāpumu un meklēt ceļu uz labošanos. 

15 Ja jūs izturēsieties pazemīgi, jūsu garīgā bagātība pieaugs dzīvē, kas jūs gaida. Tad jums būs miers, 

kas jums sniegs visskaistāko sajūtu jūsu eksistencē. Jūsu dvēselē radīsies vēlme kalpot Tēvam, esot 

uzticīgs sargs tam, ko Viņš ir radījis, esot mierinājums cietušajam un miers tam, kam nav miera. 

16 Šajos brīžos ne tikai mans vārds jums paziņo par manu klātbūtni, bet arī jūsu dvēsele mani dziļi 

jūt. 

17 Es jūs sveicu. Šeit ir mana būtība 

Vārds, kas baro jūsu sirdi, lai tās jūtas būtu harmonijā ar dvēseli. Nezinot savas zinātnes vai filozofijas, jūs 

iegūstat gudrību. Jūs esat zīlnieki, un jums ir intuīcijas un zīlēšanas dāvanas, ar kuru palīdzību jūs saņemat 

manu iedvesmu. 
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18 Pirms tauta apvienosies manā likumā, būs ziņas par karu. Cilvēce tiks attīrīta, un tad nāks Svētā 

Gara valstība. 

19 Jūsu uzdevums ir interpretēt vārdu, ko Skolotājs jums devis ar cilvēka prātu. Neradiet doktrīnas, 

kas jūs nošķirtu no Manas dievišķās mācības, jo tā ir universālā mācība, kas jūs visus apvienos. 

20 Saprotiet, ka jūs spējat saliekt ķermeņa nepakļāvību, lai piemērotu manas mācības. 

atnest. Jūs darīsiet labu, sējot mīlestību un žēlsirdību, un tādējādi jūs dāvāsiet gaismu un progresu savai 

dvēselei. 

21 Es atstāju jūs kā atbildīgos par šo vārdu, ko esat dzirdējuši un kas jums ir jānodod tālāk ar sirsnību, 

ar kādu jūs to saņēmāt. 

22 Mana atnākšana šajā laikā ir jauns aicinājums uz bauslības ceļu, un visa šī vārda jēga ir apkopota 

tajā dzīves likumā, ko Es jums reiz mācīju: "Mīliet cits citu!". 

23 Vienojieties ar izmēģinājumiem. Apzinieties, ka jūs neesat atraidītie, bet gan cilvēki, kas tā vai 

citādi vienmēr ir baudījuši manus labumus. 

24 Marija, mīlošā Māte, arī jums dāvā savu mātišķo mīlestību caur cilvēcisko saprašanas spēju un 

piepilda jūs ar priecīgu drosmi, lai jūsu dzīvē jūs nepārņemtu ne mazums vilšanās. 

25 Svētīga ir dvēsele, kas redz Tēva vaigu. Svētīgi, kas esat sasnieguši domas brīvību un atmetuši 

kulta formas un dogmas, lai meklētu Mani. Mana pamācība ir apgaismojusi jūsu izziņas spējas, un tagad 

jūs zināt, ka darbi, jūtas un sirds tīrība ir vislabākais veids, kā pielūgt Tēvu un pildīt Viņa Likumu. Tā cilvēks 

sasniedz pilnīgu vienotību ar savu Radītāju, garīgu vienotību, kurā bērns var sacīt: "Tēvs, darbini manī 

savu gribu," un Tēvs var viņam atbildēt: "Mīliet cits citu, kā Es jūs mīlu." Šī balss skanēs ikviena cilvēka 

garā, kurš iekšēji celsies. Šī balss veidos tā cilvēka sirdi un dvēseli, kurš pie Manis tuvojas. Šī kopība būs kā 

balzāms dvēselei, kas šajā dzīvē attīra un attīra sevi caur matēriju, lai sasniegtu gudrību un iepazītu savu 

Radītāju. 

26 Tāpēc Es jums esmu teicis, ka tas, ko jūs iemācīsieties šajā pasaulē, kalpos jums ceļā, kas ved 

dvēseli uz mūžīgo dzīvi. Ja jūs izpildīsiet savu uzdevumu šajā dzīvē un izmantosiet tajā gūtās mācības, tad, 

atstājot ķermeni, jūs būsiet līdzīgi smaržai, kas izdalās no ziediem, jo jūs iedvesmosiet sirdīs labestību. 

27 Sajūtiet savu Kungu savā dvēselē un izjūtiet vislielāko prieku, kas rodas, dzīvojot Viņā. Jo Jehova, 

Radītājs, ir visā, un šis prieks pieaugs jūsos, ņemot vērā to, ka Es atkal esmu atnācis un parādīju Sevi caur 

cilvēka prātu, lai turpinātu jums sniegt Savas mācības. Apvienojiet savu prieku ar to, kas plūst no manas 

garīgās pasaules. Šīs būtnes savā vēstījumā jums saka, ka viņu pasaule, lai arī bezgalīgi lielāka par jūsu 

pasauli, ir tikai atoms no pilnības pasaules. 

28 Stundas, ko pavadāt kopā ar Mani, jūs neesat izniekojuši veltīgi, tās ir gaisma jūsu dvēselei, jo to 

apgaismo Skolotāja gudrība. Kad no jūsu būtības dziļumiem paceļas balss, kas saka: "Skolotāj, es ticu 

jums, jo ar savu vārdu jūs sniedzat mūsu garam ne tikai gudrību, bet arī spēku un cerību izturēt šīs dzīves 

ciešanas," - patiesi, jūsu gars ir runājis. 

29 Šodien jūs mācāties runāt ar Mani un piesātināt sevi ar Manas mācības garīgo nozīmi. 

30 Šajā laikā, kas ir pēdējais žēlastības laiks, es jūs mudinu ievērot manus baušļus. Es jums atstāju 

savu mīlestības mantojumu, caur kuru cilvēki apvienosies cits ar citu un visi apvienosies ar Kungu. 

31 Tava sirds Man saka: "Mācītāj, pēc 1950. gada, kam tad mums pieķerties?" Es jums atbildu: 

Manam Vārdam, ko Es jums atstāju kā testamentu un kas tiks iespiests. 

32 Jūs vēl īsu brīdi paliksiet uz zemes, lai izpildītu Manas pavēles, un, kad Es jums paziņošu par Savu 

drīzo aiziešanu, Es jums teikšu, kā toreiz apustuļiem: "Kur Es eju, jūs tagad nevarat iet. Bet pienāks laiks, 

kad jūs dosieties tur, kur tagad eju es." 

33 Lai palīdzētu jums pacelties, mani mierinājuma vārdi nāk pie jums. Katrs no tiem ir gaismas stars, 

kas apgaismo jūsu prātu, lai tas varētu saprast jūsu Tēva un jūsu pašu cienīgas jūtas un idejas. 

34 Spirituālistu atpazīsiet pēc viņa vārdiem, kas ir vienkārši un vienkārši izteikti, bet dziļi nozīmīgi. 
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35 Spirituālists nemeklēs savu labumu, bet pratīs sevi pilnībā atdot citiem. Šis māceklis aizpildīs 

tukšumu cilvēku sirdīs. Viņš palīdzēs saviem līdzcilvēkiem pilnveidot viņu priekšstatu par Dievu. Patiesībā 

ir viegli kalpot un dzīvot harmonijā ar citiem. 

36 Šīs mācības apustuļi liks pasaulei saprast, ka nav nepieciešams piedāvāt Man pulcēšanās vietas vai 

greznuma pilnas baznīcas, lai attaisnotu Mani par pārkāpumiem, ko viņi ir izdarījuši pret Tēvu vai saviem 

līdzcilvēkiem. 

37 Kad cilvēks apzināsies, ka viņš ir vairāk gars nekā matērija, viņš savam Kungam piedāvās savas 

būtības mūžīgās daļas ziedus - savu garīgo dvēseli. 

38 Pretēji spēki pretosies garīguma attīstībai. Jo daži nevēlas, lai tas, kam ticēja un ko praktizēja un 

kas gadsimtiem ilgi ir valdījis, tiktu atcelts. 

39 Mana dievišķā mācība nevienam netiek uzspiesta, un tā nevienam nerada bailes. Tā maigi 

iedziļināsies dvēselēs ar savu pārliecinošo spēku, ar savu patiesumu, ar savu taisnīgumu. 

40 Visā pasaulē cilvēki meklē cēloņus tam, ko viņi sauc par parādībām un kas ir izpausmes, kas 

raksturīgas visa radītā attīstībai. 

41 Cilvēce ir daudz ko iemācījusies, liela ir atšķirība starp cilvēci, kas apdzīvo zemi šodien, un to, kāda 

tā bija pagātnē. Arī garīgajā ziņā jūs gūsiet lielu progresu, kas jūs pārsteigs, ja salīdzināsiet to ar garīgo 

regresivitāti, kurā dzīvojat šodien. 

42 Esiet gatavi cīņas laikam. Stipriniet savu ticību un sagatavojiet savu dvēseli, lai stātos pretī tiem, 

kas cīnīsies pret jums. Mans vārds joprojām ir ar jums, lai dotu jums pēdējos impulsus un pēdējos 

norādījumus. 

43 Es vēlos, lai jūs būtu dziļi pārliecināti un nelokāmi sekotu Man līdz galam. Tava sirds Man saka: 

"Vai Tu šaubies par mums, Skolotāj?" Bet es jums saku: Vai tu neesi daudzkārt apsolījis sekot Man, un vai 

tev nav nākušas šaubas pārbaudījuma brīdī? 

44 Es neizvirzu jums nekādus nosacījumus un neprasu no jums upurus. Es tikai ļauju jums zināt, ka 

labums, ko jūs darāt savam tuvākajam, ir labums, ko jūs darāt sev. 

45 Nododiet manas mācības un dariet visu iespējamo labo, neprasot naudu. Nepieļaujiet 

maldināšanu. Ja jūsu rīcībai joprojām trūkst tīrības, ir pienācis laiks mainīties. Uzticieties Man, savam 

Skolotājam. 

46 Reizēm jūs lūdzat manu spēku, lai spētu kalpot saviem līdzcilvēkiem, zinot, ka arī jūs esat nabagi 

pasaulē. Bēda jūs biedē, un jūsu sirds ir izmisumā. Šādos brīžos jūs Man neuzticaties. 

47 Kad jūs apņem ciešanas, jūs lūdzat, lai tās nekavējoties jūs pamet, jo tās jums šķiet nepanesamas. 

Iemesls tam ir tāds, ka tevī nav pilnības, jo tava dvēsele nav attīstījusies. Jūs domājat, ka neesat pelnījuši 

šo attīrīšanos, jūs nesaprotat, ka sāpes bieži vien ir tikai mācība, lai pēc tam labāk saprastu to, kurš cieš. 

48 Pilnībā izmantojiet savu eksistenci uz zemes, cieciet ar mīlestību, pacēlumu un pacietību, lai 

attīrītos no šeit esošajiem traipiem. Kad sāpes pāriet un jūsu sirdī atgriežas miers, priecājieties par to un 

turieties pie tā. Pat ar savu ciešanu veidu jums jābūt par piemēru un mācību. Es nevēlos, lai spirituālistu 

vērtētu kā daiļrunīgu vārdos un nosodāmu darbos. Savu ticību un vārdus jums vienmēr vajadzētu 

apliecināt ar slavēšanas cienīgiem darbiem. 

49 Neaizmirstiet, ka tad, kad jūs lūdzat Manu palīdzību, Es jau esmu jums pa priekšu, lai bruģētu 

jums ceļu. 

50 Rīkojieties saskaņā ar savu sirdsapziņu, lai tad, kad pienāks jūsu tiesas brīdis, jūs varētu atbildēt 

par savu rīcību. Jums nav jāgaida sods no Manis, Mans taisnīgums nekad nav sodījis. Tad manai mīlestībai 

nebūtu spēka. Katrs pats sev ir tiesnesis, un cik daudz reižu man ir nācies jūs glābt no sevis paša. Jo jūs 

sevī nesat ienaidnieku, kas ir ļaunums, savtīgums, iedomība. 

51 Tāpēc jūs sapratīsiet, ka ar vienu dzīvi nepietiek, lai dvēsele attīrītos. 

52 Pienāks laiks, kad jūs varēsiet ieņemt skolotāja amatu. Tad es būšu ar jums, lai palīdzētu jums 

grūtos brīžos. 
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53 Savās sirdīs jūs Man sakāt: "Tēvs, esi svētīts, jo Tu esi nācis pie mums, kad mēs nevarējām nākt 

pie Tevis." 

54 Cilvēks, caur kuru Es parādīju Sevi, pazūd jūsu acu priekšā, un paliek tikai Mana dievišķā būtība, 

ko jūsu dvēsele absorbē īsajā Manas parādīšanās laikā. 

55 Jūs ļoti labi zināt, ka šajos cilvēku ķermeņos nav nekā dievišķa, ka tie ir tikai rīki, lai nodotu manu 

vēstījumu. Tāpēc jūs brīvprātīgi ļaujat savai dvēselei aizbēgt tālu no jebkādas fiziskas ietekmes, lai baudītu 

manu klātbūtni. 

56 Es bieži runāju ar jums par patieso misiju, ko veic balss nesējs, lai jūs zinātu, cik lielā mērā viņš 

pilnveido savu vārdu, kādas ir viņa spēju robežas. Tad jūs varēsiet taisnīgi spriest par katru Manu 

izpausmi, pilnībā apzinoties, kas jums jāpieskaita Man, piemēram, gudrība un garīgā jēga, un kas 

jāpieskaita balss nesējam, proti, viņa labā sagatavotība. Šādā veidā jūs nevarat nonākt maldos, piedēvējot 

Man to cilvēku nepilnības, caur kuriem Es parādīju Sevi, vai, gluži otrādi, piedēvējot balss nesējam 

gudrību un pilnību, ko Mans Gars nodod ar viņa palīdzību. 

57 Tādēļ Es bieži runāšu ar jums, jo jums draud briesmas kļūt fanātiskiem attiecībā uz šī Vārda ārējo 

formu, par kuru ir atbildīgs balss nesējs, jo viņš ir Mans izpausmes instruments. 

58 Ja jūs par to visu laikus nedomāsiet, jūsu tieksme pēc ārējiem pielūgsmes aktiem kļūs tik liela, ka, 

pienākot pārbaudījuma brīdim, jūs nespēsiet atbrīvoties no savas ārēji domājošās attieksmes. Kas ir šis 

pārbaudījuma brīdis, par kuru es runāju? Tā ir tā diena, kad Es jums došu Savu pēdējo vārdu caur balss 

nesēju. 

59 Es neesmu turējis datumu noslēpumā, lai jūs visi būtu gatavi šai dienai. 

60 Šī tauta ir liela, un tai ir daudz nozaru. Tomēr nav tādas draudzes, kurā nebūtu izteikta mana griba 

beigt manu pasludinājumu 1950. gadā. 

61 Jūs visi zināt, ka šī manifestācija nebūs mūžīga, ka Es jau no pirmajām Manas manifestācijas 

dienām ļāvu cilvēkiem zināt, ka šajā formā Es parādīšos cilvēkiem tikai uz noteiktu laiku. 

62 Vēl viena atklāsme, ko Es esmu devis visās baznīcās, kurās skanēja Mans Vārds, ir tā, kurā Es jums 

teicu, ka jums ir lemts nākotnē stāties sadraudzībā ar Mani no gara uz garu, tas ir, bez cilvēku 

starpniecības, simboliem vai ārējām pielūgsmes formām. 

63 Gan sapulču zālē, kas var uzņemt lielu ļaužu pūli, gan pieticīgā vietā, kur pulcējas tikai daži mācekļi 

─ gan lielajās pilsētās, gan provincēs, gan mazos ciematos ─ ir atklājusies Mana Darba būtība. Jūs varat 

droši spert soli garīguma virzienā. Es esmu stiprinājis jūs katrā no savām mācībām, lai tad, kad pienāks 

izšķirošā stunda, kad jums būs jāpierāda sava paklausība, pazemība un mīlestība pret Skolotāju, jūs 

zinātu, kā Viņam sekot, vajadzības gadījumā upurējot sevi un atsakoties no tā, kas ilgu laiku ir bijis jūsu 

stimuls, ar pilnu apziņu, ka šī atteikšanās visai tautai ir liels solis uz priekšu ceļā uz garīgumu. 

64 Ja jūs neieklausīsieties šajās sagatavošanās norādēs, tad tiem, kas pašlaik nepiešķir tām tik lielu 

nozīmi, būs ļoti sāpīga atmoda. Šī atmoda varētu pienākt manas aizbraukšanas dienā vai pēc tam, bet 

jebkurā gadījumā tā būs sāpīga. 

65 Es gribu jūs pasargāt no pārbaudījumiem, kuros jūs var ievest nepaklausība, nepareiza 

interpretācija vai muļķība. Bet, ja kāds pēc visa tā, ko Es jums esmu pavēlējis un no kā jūs brīdinājis, 

uzskata sevi par stiprāku par Mani, gudrāku un pamatotāku par Mani, dodot pavēles, un apzināti nepilda 

to, ko Es esmu pavēlējis, tad viņš būs izcietis un apstiprinājis savu spriedumu, kura apmērs atbildīs viņa 

pārkāpuma lielumam. 

66 Kur mans vārds ir visvairāk uzplaucis, tur būs vislielākā atbildība. Jo tieši tur mana mācība bija 

visspilgtākā un mans darbs vislabāk izpaudās. Tāpēc no šīm vietām būs jāizstaro vislabākais piemērs 

pārējiem, nenozīmīgajiem, lai visi varētu pildīt Manu gribu. 

67 Vieni nāk no tālām vietām, citi - no tuvējām zemēm, un visi ilgojas pēc šī vārda, kas piepilda jūsu 

sirdis ar mieru. Nejautājiet cilvēcei, vai tā ir taisnība, ka Es esmu kļuvis pazīstams šajā laikā. Ko jums 

varētu teikt tie, kas nezina Manu atnākšanu un Manas jaunās atklāsmes? Mans Vārds ir jūsu sirds 

dziļumos, un jūs atradīsiet tā nozīmi sevī. 
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68 Es esmu jūs aicinājis, Es esmu jūs izredzējis. Tā nebija cilvēku pavēle, bet gan Mana Griba, kas jūs 

atveda uz šīm pazemīgajām vietām, kur jūs dzirdat Manu Vārdu. Jau sen Es jūs aicināju klausīties Manas 

mācības, jo šī manifestācija drīz beigsies. Daži nāca agri un ilgi atsvaidzinājās, citi nāca vēlu, bet viņi zinās, 

kā izmantot mācības. 

69 Tas nebija nejaušība, ka jūs nonācāt uz šī ceļa. Jūs esat senā, šodienas un mūžīgā Dieva tauta, 

tauta, kurai tika dotas drēbes, pēc kurām vien es varētu jūs atpazīt. Es, kas esmu Tēvs, kurš sargā mīļotā 

bērna dienas un naktis, esmu atnācis pie jums, lai vēlreiz jūs aicinātu un atklātu jums, ka garīgi jūs esat tie 

paši, kas agrākos laikos bija tie, kuriem tika parādīts dzīves un patiesības ceļš. 

70 Šī dzīve uz zemes ir vēl viena jums dota iespēja, lai jūs to izmantotu un paklausītu maniem 

likumiem un baušļiem. Laiki ir pagājuši, šodien Es esmu atnācis, lai jūs aicinātu caur balss nesējiem, kurus 

sagatavojusi Mana Dievišķība. 

71 Elija sevi garīgi atklāja caur saprašanas orgāniem, kurus es vēlāk izmantoju, un caur šiem 

raidītājiem jūs esat saņēmuši iepriekšējo atklāsmju interpretāciju. Ar pirmo balss nesēju intelektu tika 

apmācīti tie, kam bija jāseko viņiem šajā ceļā, tie, kas vēlāk vairojās un padarīja manu balsi dzirdamu 

daudzos reģionos. Tos es esmu nosaucis par balss nesējiem. 

72 Šodien, kad līdz mana Vārda beigām ir atlikuši tikai trīs gadi, es lūdzu tās sirdis, kas pārraida 

Augstā Dieva tīro iedvesmu, lai, pārmeklējot savu sirdsapziņu, tās saprastu, ka gan viņu darbam, gan 

manam Vārdam ir jāpanāk kulminācija šajā pēdējā īsajā laika posmā. Tādēļ ir nepieciešams upurēties, lai 

būtu tik atvērti un gatavi kā nekad agrāk. 

73 Viņus sagaidīs kārdinājumi, bet viņi nebūs vieni, jo Es noliku eņģeļus un gaismas garus pa labi un 

pa kreisi, lai tie sargātu viņu soļus. 

74 Līdz šim cilvēce nav sapratusi, kā ar Mani sazināties garīgi un tieši. Tāpēc Es vienmēr esmu sūtījis 

gaismas būtnes, caur kurām Es esmu runājis ar pasauli. Kādēļ jūs tagad brīnāties, ja Es esmu runājis 

cilvēcei caur Mozus un praviešu muti? Daudzas būtnes aizsaulē lūdz Man to. Es sūtu viņus iemiesoties 

pasaulē, lai sniegtu palīdzību cilvēcei, kas iet bojā. Bet Es cilvēcei esmu teicis: sūtņi jau ir uz zemes, Mani 

emisāri jau ir paredzēti un izkaisīti pa visu pasauli. Viņi visi ir daļa no manas tautas, un viņiem visiem ir 

jāpierāda sava drosme un pacēlums. 

75 Jūs nenāksiet pie Manis tukšām rokām, nedz arī ar nomelnējušu kviešu graudu, jo tad jūs 

nejutīsieties cienīgi pat domāt par Mani. 

76 Skatieties uz cilvēkiem dažādās pasaules vietās un dažādās konfesijās, kā viņi gaida manas 

gaismas staru un cer, ka mana balss viņus uzrunās. Uzklausiet viņu lūgumus un lūgšanas, dzirdiet, kā viņi 

lūdz manu atnākšanu un saka man: "Tēvs, jau ilgu laiku mēs tevi gaidām, bet tu neesi parādījies. Mēs jau 

esam daudz cietuši, bet Tu, mūsu Glābējs, neesi nācis mums palīgā." 

77 Pamodieties no miega, mācekļi, lai ļautu cilvēcei iepazīt Manu Garīgo Darbu. Tad Es sacīšu tiem, 

kas Mani mīl: "Pagaidiet vēl mazliet, jo drīz pienāks brīdis, kad jūs sajutīsiet Mani tuvu savai sirdij. 

78 Mācekļi, iedrošinieties ar Manu Vārdu, un, ja jūs uz īsu brīdi būsiet izmisuši pēc tam, kad esat ilgi 

strādājuši neauglīgos laukos, Es jums došu atpūtu, un pēc tam jūs ar lielu drosmi dosieties dzīvot. Esiet 

priecīgi un dzīvojiet modri. 

79 Rūpējieties par to, lai cilvēce ar saviem darbiem ticētu manai atnākšanai. Iesvētiet savu māju 

labestībai, labdarībai, mīlestībai, bet ne tikai tiem, kas tajā dzīvo. Atveriet tās durvis un ļaujiet caur tām 

ieiet trūkumcietējiem, slimajiem un cietušajiem. Ar tādu žēlsirdību, ar kādu es jūs uzņēmu šajās sapulču 

vietās, arī jūs uzņemiet savus līdzcilvēkus savās mājās. 

80 Pētiet Manu Vārdu, izziniet visu, ko Es jums esmu teicis. Jums nav jāmeklē zemes grāmatās, lai 

iegūtu zināšanas par garīgām lietām. Es esmu jūsu grāmata, un mana garīgā pasaule ir viena no tās 

lappusēm. Ievērojiet tos. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 194 
1 Mana mīlestība ir ar jums. Nāciet pie šīs strūklakas, dzīves klejotāji, nāciet un dzeriet, bailīgās 

sirdis! 

Rokas, kas stiepjas pie Manis pēc palīdzības, nodod Manus labumus. Atpūtieties šeit, jūs visi, dzīvības 

koka ēnā. 

2 Ne visi no jums nāk raudāt. Arī starp šiem ļaužu pūļiem šeit ir tādi, kas, sajūsmināti par pēdējiem 

saņemtajiem labumiem, nāk un saka Man savā sirdī: "Paldies Tev, Tēvs, Tava žēlastība pret mums ir 

neizmērojama." 

3 Tas ir mūžīgais mīlestības Gars, kas mājo jūsu vidū ─ Viņš ir kļuvis par cilvēku citā laikā, lai dzīvotu 

kopā ar cilvēkiem un glābtu viņus no netikumiem, grēka un tumsas. 

4 Es esmu tas pats, Man laiks nepagājis, tas ir pakļauts Manai gribai. Tāpēc es jums atgādinu par 

jūsu pagātni un paziņoju, kas jūs būsiet rīt. 

5 Es jums atgādinu tos vārdus, kurus Es rakstīju cilvēku sirdīs Otrajā Laikā, un asiņainās zīmes uz 

Golgātas, ar kurām Es iezīmēju Savus soļus uz zemes. 

6 Manā Vārdā ir medus, kas var saldināt jūsu eksistenci un uz visiem laikiem izdzēst rūgtumu, kas 

visu laiku ir bijis jūsu dzīves garšas trūkums. 

7 Ja agrāk jūs nesapratāt, kādam nolūkam Es jums uzticēju zemi, tad tagad jūs sapratīsiet savu 

likteni un savu uzdevumu, lai jūs vairs nekļūdītos. 

8 Pārvariet stagnāciju. Visu dvēseļu uzdevums ir pastāvīgi attīstīties, pārveidoties un atjaunoties, 

līdz tās sasniedz pilnību. 

9 Es jums esmu pasludinājis jaunu laikmetu, jaunu laiku, kurā jūs atbrīvosieties no garīgās inerces 

un spersiet vēl vienu soli pa ceļu, kas ved uz kalna virsotni. Taču ne tikai mans vārds ir tas, kas pasludina 

jaunu laiku un runā jums par attīstību un pilnību. Arī daba, kas tevi ieskauj, tev to parāda savā valodā, 

kuru tu negribi ne dzirdēt, ne saprast. Arī tā gatavojas spert soli ceļā uz pilnību. Jo vairāk laika paies, jo 

vairāk tās dzemdēs atradīs patvērumu augsti attīstītas un pilnīgākas būtnes. Tāpēc šai mājai ir jābūt 

harmonijā ar tiem, kas tajā dzīvos. 

10 Vai jūs neesat pamanījuši kādu zīmi dabas valstībā, gadalaikos, debess debesīs, uz zemes vai jūrā? 

Vai jūs esat akli un neredzat tās zīmes, par kurām Es jums runāju, vai kurli, ka nedzirdat to aicinājumus? 

Uzziniet to un pasludiniet cilvēcei, kā to darīja senie pravieši. Jo drīz jūsu planēta tiks satricināta visās 

jomās. Līdzīgi kokam, ko vētra plosīs, zeme satricināsies, un uz koka zariem paliks tikai tās lapas, kurām ir 

dzīvība, jo nokaltušās lapas vētra izmetīs un aiznesīs prom. 

11 Šīs dienas būs pārbaudījums visiem cilvēkiem, un tikai lūgšanā un labā viņi atradīs aizsardzību un 

mieru. 

12 Cik skaisti būtu, ja uz zemes rastos tauta, kas būtu kā glābšanas durvis, kas būtu kā bāka tumsā un 

miers apjukuma vidū! Vai jums nebūtu patīkami būt tādiem cilvēkiem? Vārds, ko jūs saņemat, satur un 

māca visu, kas jums nepieciešams, lai būtu cilvēces balsts pārbaudījumu brīžos. 

13 Mana klātbūtne jūsu vidū un mana vārda izpausme nav tikai nejaušība. Tam visam ir sava nozīme, 

un tā ir tā, ka jūs esat aicināti sadzirdēt balsi, kas atver jauno laiku, lai jūs mīlestības un ticības pilni dotos 

izplatīt vēsti, ko esat saņēmuši. 

14 Tiklīdz šī mācība visā savā patiesumā un patiesumā būs kļuvusi efektīva pasaulē, cilvēki tieksies uz 

to kā izslāpuši un noguruši klejotāji cauri tuksnesim uz oāzi. 

15 Jūs vēl nevarat teikt, ka šis norādījums jau ir jūtams uz zemes, jo jūs esat apmierināti ar manu 

dievišķo vēstījumu saņemšanu. 

16 Pirms šī tauta dosies ceļā un nesīs garīgo sēklu ar visu to gaismu un nozīmi, ko Es jums esmu 

uzticējis, tā vispirms piedzīvos daudzus apjukumus, pieļaus kļūdas, pretrunas un zaimošanu. 

17 Laba uzvedība, patiesa pielūgsme un laba uzdevumu izpilde nāks tikai tad, kad Trešās ēras mācekļi 

pareizi interpretēs Manu Vārdu un ar saviem darbiem apliecinās Manu Mācību. 
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18 Garīgums vēl nav nostiprinājies šajos cilvēkos, jo viņi nav spējuši atbrīvoties no vecajām tradīcijām 

un paražām, un, piesaistot manai garīgajai mācībai savus ārējos darbības veidus un kulta formas, viņi 

tādējādi neļauj cilvēkiem atzīt šī darba patiesumu. 

19 Savā dārgumu krātuvē Es glabāju gatavus lielus brīnumus un darbus, lai caur šo tautu tos izlietu uz 

pasauli, tiklīdz tie būs sagatavoti. 

20 Es gaidu, kad šie ļaudis, kurus esmu pietiekami ilgi mācījis un iedvesmojis, lai sagatavotos, kļūs 

garīgi. Līdz pat šai dienai es neredzu gaidītos augļus. Kur ir jūsu harmonija un brālība? Kur ir paklausība, 

pazemība un labdarība bez jebkādām savtīgām interesēm? 

21 Cik tālu šī tauta ir no tā, lai mācītu pasaulei garīgumu, un cik tālu no tā, lai būtu mana Vārda 

cienīgs liecinieks! 

22 Es jums esmu teicis, ka cilvēcei ir dvēseles slāpes un izsalkums un ka tikai tāda tīra un skaidra 

mācība kā šī spēs atvieglot tās ciešanas un glābt to. Bet, ja šis Vārds un šis Darbs netiek parādīts visā tā 

tīrībā, tad kādu glābšanas darbu varētu paveikt tie, kas to māca? Tādēļ, kad Mana pasludināšana būs 

pabeigta, Es došu šai tautai laiku, lai pārdomātu, lūgtos, apcerētu un sagatavotos. Tādējādi, kad tas 

dosies ceļā un kļūs par Mana Vārda vēstnesi, tas būs māceklis, kas apzināsies, kāds uzdevums viņam ir 

jāizpilda, un viņa liecība būs patiesa. 

23 Katrā vēstījumā, ko šī tauta nesīs pasaulei, būs ietverts mierinājums. Tajā cilvēki atklās 

noslēpumu, ko katra dvēsele glabā sevī, ar tās bagātīgajām īpašībām un spējām, kas līdz šim nebija 

zināmas. Viņā cilvēki atradīs atklāsmi, kas viņiem iemācīs dialogu starp gariem. 

24 Labie spirituālisma sējēji nekad neatšķirsies pēc kaut kā ārēja vai materiāla. Viņiem nebūs nekāda 

izlikšanās, nekādu nozīmīšu, nekāda īpaša runas veida. Viss viņu darbības veids būs vienkāršs un skaidrs. 

Tomēr, ja viņi ar kaut ko izceļas, tad tikai ar savu aktīvo labdarību un garīgumu. 

25 Patiesie spirituālisma sludinātāji neatšķirsies ar daiļrunību, bet gan ar savu vārdu gudrību un 

vienkāršību, bet galvenokārt ar savu darbu patiesumu un dzīves taisnīgumu. 

26 Atcerieties, ka uz zemes man nebija nepieciešams ārēji skaists runas veids, lai iekarotu ļaužu 

sirdis, bet gan es zināju, kā sasniegt tos ar mīlestību, patiesumu, dziedinošu spēku un gudrību. Šis ir 

piemērs, kas jums jāņem pie sirds un jāseko Manai gribai. 

27 Es arī nevēlos, lai jūs ierobežotu savu reliģisko praksi ar materiālām dievnamiem, jo tad jūs 

ieslodzīsiet savu dvēseli cietumā un neļausiet tai izplest spārnus, lai iekarotu mūžību. 

28 Altāris, kuru Es jums atstāju, lai jūs uz tā svinētu dievkalpojumu, kuru Es sagaidu, ir dzīve bez 

jebkādiem ierobežojumiem, ārpus visām konfesijām, visām baznīcām un sektām, jo tā ir balstīta garīgajā, 

mūžīgajā, dievišķajā. 

29 Mācekļi: Lai gan daudzi no jums ir sasnieguši vecumu ar pieredzes pilnām sirdīm, klausoties Manu 

Vārdu šajā laikā un saņemot Manas jaunās atklāsmes, jums ir nācies atzīt, ka esat tikai mazi bērni Manas 

gudrības priekšā. 

30 Jums bija jāatrodas uz zemes Trešās Ēras sākumā un jādzird Mani šādā formā, lai jūs varētu būt 

uzticami Patiesības Gara liecinieki, kas spēj izskaidrot pasaulei Manu Doktrīnu. 

31 Šo laiku, ko Es saucu par garīgās gaismas laiku, sākumā iezīmēs liels apjukums. Cilvēkā radīsies lieli 

jautājumi, dziļas šaubas, neskaidrības un dvēseles cīņas. Tas viss būs zīme, ka cilvēks mostas garīgai 

dzīvei. 

32 Es gribu, lai visi mani mācekļi būtu modri un gatavi, jo tad no viņu lūpām nāks vārds, kas novērsīs 

visu neziņu vai nomierinās vētru. Tad jūs pieredzēsiet, ar kādu ātrumu izplatās gara mācība, jo tā būs 

jūtama katrā sirdī un remdēs sāpes, kā ūdens remdē slāpes izslāpušam cilvēkam. 

33 Tad dzīve mainīsies. Konfesijas, morāle, zinātne, filozofija, visas idejas piedzīvos lielu pārvērtību, 

un cilvēki, beidzot sapratuši patieso dzīves jēgu, centīsies pietuvoties manu mīlestības, taisnīguma un 

žēlsirdības likumu piepildījumam. 

34 Cilvēks beidzot sapratīs, ka arī viņa valstība nav no šīs pasaules, ka viņa ķermenis jeb cilvēka 

apvalks ir tikai instruments, caur kura maņām viņa dvēsele uztver šo pārbaudījumu un gandarīšanas 

pasauli. Beigu beigās viņš sapratīs, ka šī dzīve ir tikai krāšņa mācība, kas ilustrēta ar brīnišķīgiem skaitļiem 
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un tēliem, lai mācekļi, tas ir, visi cilvēki, labāk izprastu dzīves dotās mācības, caur kurām, ja viņi spēs tās 

pareizi novērtēt, viņi sasniegs savas dvēseles attīstību un sapratīs, kāda ir cīņas jēga, kas padara viņus 

stiprus ─ sāpes, kas nomāc, darbs, kas cildina, zināšanas, kas apgaismo, un mīlestība, kas paceļ. 

35 Ja šī eksistence būtu vienīgā ─ patiesi, es jums saku, Es jau sen būtu no tās izdzēsis sāpes, jo būtu 

netaisnīgi, ja jūs būtu nākuši pasaulē tikai tāpēc, lai dzertu ciešanu kausu. Bet tie, kas šodien cieš un raud, 

to dara tāpēc, ka agrāk baudīja izvirtību. Taču šīs sāpes tos attīrīs un padarīs cienīgus pacelties un baudīt 

tīrā veidā Kunga mājās. 

36 Tolaik es mācīju cilvēkus, lai viņi iemācītos dzīvot pasaulē šķīstībā un mīlestībā. Šodien Es mācu 

jums, lai jūs iemācītos dzīvot garīgajā dzīvē, lai jūs varētu sagatavoties rītdienas dzīvei "Garīgajā ielejā" 

starp gaismas būtnēm. 

37 Cilvēcība: Tikai ķermenim ir lemts izšķīst pēc tam, kad tas ir izpildījis savu uzdevumu attiecībā pret 

dvēseli, kalpojot tai kā instruments vai apvalks. Bet dvēsele, kas bija šajā būtnē, tās intelekta gaisma, 

saprāts, griba, jūtas - tas viss nekad nemirst, nevar nomirt, jo tā ir daļa no nemirstīgās dvēseles, kas 

atdzīvināja šīs būtnes dzīvi uz zemes. 

38 Mīļotie bērni, jūs, kas vēlaties iegūt sev dvēseles uz dažādu konfesiju ceļiem, es jums saku, ka 

jums ir jāmāca cilvēki domāt, ka jums ir jāmāca viņiem domāt, ka jums ir jāpalīdz viņiem izdarīt pareizus 

secinājumus. Rituāls, forma, tradīcija, ārējās iezīmes vairs nevar apmierināt tagadējā cilvēka dvēseli. Ir 

nepieciešams dot viņam gaismu, jēgu, patiesību, lai viņš justos drošs savā ceļā, lai pārbaudījumu stundās 

viņam neliktos, ka viņš ir atstāts viens. 

39 Es redzu visdažādākos cilvēkus, kuriem ticība ir tik vāja un zināšanas tik neskaidras, ka dzīvē viņi 

līdzinās kuģiem, kas kuģo bez kompasa, klejotājiem bez ceļa rādītāja, kas tiem norādītu virzienu, vai aitām 

bez gana. 

40 Es sniedzu jums šīs mācības ar dažu jūsu brāļu un māsu starpniecību, kurus Es esmu izvēlējies no 

cilvēku daudzuma, lai izmantotu viņu intelektu un nodotu jums šo vēsti. 

41 Šodien ap šo Vārdu sāk veidoties kopiena. Pilsētu nostūros, nabadzības noslēgtībā un vienkāršas 

dzīves klusumā sanāksmju telpas atver savus vārtus, kur es ļauju uzklausīt savu mācību kā Tēvs, kā 

Tiesnesis un kā Skolotājs. 

42 Nākotnē vienaldzība, ar kādu daudzi būs 

vēsts, vienaldzība, ar kādu daudzi ir uzklausījuši vēsti par Manu jauno klātbūtni starp cilvēkiem, 

pārvērtīsies par pretējo. Un citu cilvēku necieņa pret šo darbu vēlāk kļūs par interesi un liks cilvēkiem 

tiekties pēc liecībām, dokumentiem un pierādījumiem, kas palīdzēs viņiem stiprināt savu ticību. 

43 Es gādāšu par to, lai šīs sirdis šajā laikā atrastu Manas pēdas, un, kad tās stāvēs Manā priekšā, Es 

tām sacīšu: "Esiet laipni gaidīti, mīļotā tauta, pulcējieties iekšā un klausieties Manu Vārdu. 

44 Mīlestība ir tas, ko Es jums esmu atklājis visos laikos, un šodien, izpaužoties caur Manu izredzēto 

intelektu, Es nevarētu atklāt Sevi citādi. 

45 Šī šodienas mācība jūs ved uz ceļa, lai saprastu mācību, ko Es jums devu caur Jēzu Otrajā Laikā, lai 

jūs varētu modri glabāt tās būtību savā sirdī un izstarot to no Viņa, kad vien tas ir nepieciešams. 

46 Šis Vārds būs jūtams visā pasaulē, jo viss ir sagatavots Manam garīgajam dialogam ar visiem 

cilvēkiem, par ko viņi liecinās. 

47 Tava dvēsele vienmēr ir Mani meklējusi, un Es nekad neesmu atstājis to vienu. Lai kur jūs būtu 

vērsuši savus soļus, Es esmu bijis ar jums, Mana mīlestība ir sargājusi jūsu soļus. 

48 Visos laikos Es esmu tevi apmeklējis un redzējis, ka tava dvēsele spēj Mani atpazīt. Tagad dvēseles 

uzdevums ir apliecināt sevi miesas vājību priekšā, lai tā saprastu, kas ir pareizais ceļš un kāds ir tās 

uzdevums šajā žēlastības laikā. 

49 Es esmu jūs aicinājis, Es esmu jūs mācījis, un jūs būsiet manas mācības izplatītāji, šī vārda, kuru jūs 

drīz vairs nedzirdēsiet. Tuvojas brīdis, kad Kristus pārstās nodot Savu Vārdu ar cilvēka smadzeņu 

palīdzību. Bet jūsu uztvere būs pietiekami trenēta, lai saprastu manu Vārdu, un jūsu dvēsele - lai saņemtu 

manu iedvesmu. 
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50 Es runāju ar jūsu garu, ar to atomu, kas dzimis no Manis un kas pieder Man, jo ir radies no Manis. 

Tāpat kā Es toreiz sacīju: "Mana valstība nav no šīs pasaules", tā Es jums saku: arī jūsu valstība nav uz 

zemes. Tā ir ārpus visa, kas mirst, ārpus visa, kas mainās, un ārpus jūsu izpratnes. 

51 Tagad ir pienācis laiks katrai dvēselei pamosties un atmodināties patiesai dzīvei. Ar to Es negribu, 

lai jūs saprastu, ka jums vajadzētu ignorēt to, ko Es jums esmu devis šajā pasaulē. Kamēr tu tajā dzīvo, tev 

ir jāpakļaujas tās likumiem. Es tikai lūdzu, lai jūs veltītu Man īsu dienas brīdi, lai veiktu labu darbu jūsu 

māsai, cilvēcei. 

52 Mana svētība lai ir ar jums, jo jūsos Es svētīju visus Savus bērnus. 

53 Ļaujiet savai dvēselei atpūsties šajā dienā, kad pulcējas visas baznīcas. Tāpat kā tajā laikā, kad Es 

izvēlējos Savus mācekļus, bet tajā laikā Es devu Savu Vārdu visiem, kas to gribēja dzirdēt, tā arī šajā laikā 

Es izvēlos tos, kas šodien Man sekos. Bet Es pieļauju, ka Manu Vārdu dzird arī lielas cilvēku masas. Ceļš ir 

domāts visiem, tāpat arī mana maize. Taču ne visi varēs ierasties vienlaicīgi. Daži to izdarīs ātrāk, citi 

vēlāk. Bet nekad neatgrieziet acis atpakaļ. 

54 Tie, kas ir uzcēluši svētnīcu savā sirdī, ir tie, kas soli pa solim seko savam Skolotājam. 

55 Sēkla, ko es jums šodien dodu un mācu audzēt, nāk no jūsu Tēva nama. Tā atradīs piemērotu 

augsni cilvēku sirdīs. Pirms tam mana taisnība kā sirpis nopļaus nezāles, kas klājušas laukus, lai sēkla 

varētu dīgt. Lauki atkal būs auglīgi, uz tiem jūs atklāsiet manas pēdas, kuras ne pasaule, ne cilvēki, ne 

grēki, ne kaislības nav spējušas izdzēst. Manas pēdas pārdzīvos laikmetus un paliks svaigas mūžībā. 

56 Cilvēki pamodīsies no savas dziļās letarģijas un, ieskatoties sevī, atklās savu garīgo Es, un, dzirdot 

savas sirdsapziņas balsi, viņi atklās Manu dievišķo Ceļu, caur kuru steigšus nāks pie Manis. Jums būs 

jāizkaisa Mana sēkla pa visu pasauli, un tad, kad jūs nāksiet pie Manis, lai saņemtu savu atlīdzību, nāciet 

pie sava Tēva, kaut arī tikai ar labības kviešu, bet tā būs labā stāvoklī. Pat ja jūs neko nenesat, Es jūs 

pieņemšu, jo Es esmu mīlestība un žēlsirdība. Taču atcerieties, ka vēlāk jums ir jāuzņemas sēkla, ko 

atstājat nepabeigtu, lai pabeigtu savu darbu. Vai jūs zināt, vai laukus atkal nebūs aizaugušas nezāles un 

tajos nebūs iebrukuši kaitēkļi? 

57 Ar to Es vēlos jums teikt, ka tad, kad sajutīsiet Manu aicinājumu, jums nekavējoties tam jāseko, lai 

jūs varētu izmantot laiku, ko Es jums esmu uzticējis sava uzdevuma izpildei. Pārdomājiet to visu, un jūs 

sapratīsiet, ka tieši jūs paši varat gan nopelnīt labklājības un miera balvu, gan parakstīt viņu nosodījumu 

ar savām tiesībām. 

58 Neskatoties uz mana Vārda jurisdikciju, tas ir mīlošs Tēvs, kas runā ar jums. Redziet, kā mans 

apmetnis klāj visus, aizmirstot par jūsu pārkāpumiem. 

59 Studējiet manu vārdu, tā ir gaisma, kas apgaismo jūsu dvēseli, lai tā sadzirdētu sirdsapziņas balsi. 

Tagad ir žēlastības laiks, kad šī gaisma caurstrāvo katru cilvēku. 

60 Es esmu Kristus, kas ar mīlestību vēršas pie jums, lai jūs man darītu zināmas cilvēces sāpes. Jo jūs 

esat tie, kas tic šai manifestācijai. Es jums saku: Es dzīvoju jūsu sirdīs. 

61 Cik daudz cilvēku asiņu šajā laikā ir izlietas virs zemes! Redziet manus bērnus viņu milzīgajās 

sāpēs, kad viņi dažādos veidos meklē un piesauc Mani, kamēr iekšēja nojauta viņiem saka, ka ir pienācis 

laiks maniem vēstnešiem tuvoties tautām un cilvēkiem, lai panāktu mieru. 

62 Katra reliģiskā kopiena sagaida, ka Manas atgriešanās brīnums kļūs par realitāti tās kulta ietvaros, 

tās ticības apliecības ietvaros vai tās pielūgsmes formās. 

63 Bet jums Es saku, ka jūs ticat Manai atnākšanai, ka jūs zināt, kā sazināties ar Mani, un ka esat 

glābti. Jūs esat tie, kas ir piemēroti, lai nestu šo mīlestības vēsti saviem līdzcilvēkiem. 

64 Redzi, tauta neatrod risinājumu saviem konfliktiem ne likumos, ne baznīcās, un tā jūtas ieskauta 

tumsas atmosfērā. 

65 Sāpēm pašām par sevi ir pietiekams spēks, lai apturētu viņus viņu ceļā un liktu viņiem pacelt acis 

uz Mani, lai dzirdētu Manu balsi, tāpat kā jūs bijāt apturēti savā ceļā, lai jūs atvērtu gara acis un no jauna 

ieraudzītu Mani. Bet tagad jūs esat tie, kam uzticēts darīt Manu Vārdu zināmu visiem cilvēkiem ─ gan 

tiem, kas ir pacēlušies ar savu talantu, gan tiem, kas ir maz attīstīti. 
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66 Tikai sākumā tas, kas dzirdēs šo labo vēsti, būs pārsteigts, jo pēc tam viņš atcerēsies, ka vēl pirms 

Mesijas atnākšanas Otrajā Laikā Viņa atnākšana tika pasludināta caur praviešiem, tāpat kā mana 

atnākšana tika pasludināta šajā laikā. Es pats jums to pasludināju caur Jēzus muti un atklāju jums zīmes, 

kas parādīsies kā pierādījums manai atnākšanai. 

67 Tā kā viss ir noticis, cilvēki būs pārliecināti. Šeit ir Svētā Gara gaisma, kas jūs apgaismojusi visos 

laikos. Jo dievišķā gaisma bija, ir un vienmēr būs. 

68 Mana patiesība atkal cīnīsies pret nezināšanu, no kuras rodas fanātisms, elkdievība un reliģiskais 

entuziasms. Jo fanātisms ir akls, elkdievība ir materiālistiska, un fanātiķis ir liekulīgs. 

69 Es apgaismoju bezdibeņa dziļumus, lai visas dvēseles no tiem varētu pacelties tīras un 

apgaismotas. 

70 Nekad mūžībā dvēseles attīstība netiks apturēta. Jo jūs visi esat pakļauti pilnības likumam. 

71 Ja dvēsele dažkārt nevirzās uz priekšu savā ceļā, tas notiek ķermeņa ietekmē. Tad tai ir 

jākompensē zaudētais laiks, paātrinot savus soļus vai izmantojot jaunus iemiesojumus. Apzinieties, ka 

tad, kad Es jūs tiesāju, Mans spriedums ir no mīlestības, bet nekad ne kā sods. Mīliet vienmēr, un jūs 

ieiesiet mūžīgajā dzīvē mierā. Kad nāve pienāks, tava dvēsele netiks satraukta, jo tā nāks tikai pie 

ķermeņa, kas nogrims maigajā kapa klēpī. 

72 Ejiet mierā uz garīgajām mājām, zinādami, ka Svētā Gara, Patiesības Gara laikmets ir 

nostiprinājies starp cilvēkiem. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 195 
1 Klausieties manu mācību, mīļie mācekļi. 

2 Ar balss nesēja iedvesmu mans vārds, pilns ar mācībām, nāk pie jums. Dzirdot to, jūs esat 

sapratuši, ka tā ir aktīvs spēks, balzāms un atjaunošanās, un tās būtībā jūs ieraugāt dvēseles dzīvi. 

3 Nedomājiet, ka jūsu Skolotājam pietiek ar to, ka jums ir apkārt. Ir vēl kaut kas, ko tev vajadzētu 

darīt, kas patiesi iepriecinātu Dievu, un tas ir - samaksāt parādu, ko tu esi Viņam parādā un ko vēl neesi 

samaksājis. Tas ir parāds, kas jūs ir apgrūtinājis visu laiku, kamēr esat dzīvojuši uz zemes. Tas ir iemesls, 

kādēļ jūs jūtat pārmetumus mana Vārda glāstā. Tās mīlestībā jūs atklājat bausli un tās būtībā - likumu. 

4 Jūsu prāts dažkārt maldās un pretojas šim izpirkšanas pienākumam, jo tikai dvēsele var atzīt savu 

vainu. Bet, ja tā ļaus, lai to velk uz leju zemes apmierinātība, tā būs garīgā ziņā parija. 

5 Es gribu, lai Mani mācekļi būtu nelokāmi savā ticībā un pārliecībā, lai viņi nepiederētu pie tiem, 

kas saka, ka tic Manam Vārdam, kas apgalvo, ka seko Man, bet, kad jūt, ka zem viņu kājām deg tuksneša 

smiltis, viņi baidās turpināt ceļu, jo jūt, ka atstāj šīs pasaules bagātības. Tie ir tikai liekuļi, viņi vēl nav 

kļuvuši par mācekļiem. 

6 Negaidiet, ka šis ceļš būs klāts rozēm, drīzāk gaidiet, ka tas būs pilns ērkšķu. Tas ir tas pats ceļš, pa 

kuru gāja Jēzus, tas ir ceļš, kas ved uz Golgātas virsotni. 

7 Tas ir mans vārds, kas norāda jums pareizo virzienu, lai jūs nekļūdītos. 

8 Šis ir laiks, kad katrs prāts un katra dvēsele saņems manu gaismu. Konfesijas un doktrīnas iegūs 

pilnīgu skaidrību, un jūs būsiet pārsteigti, kad redzēsiet, kādus soļus garīguma virzienā sper jūsu 

līdzcilvēki, kas nav dzirdējuši šo Vārdu. 

9 Lūdzieties par mieru pasaulē un atzīstiet, ka mana žēlastība jūs ir pasargājusi no kara. 

10 Patiesi es jums saku: neskatoties uz jūsu apbrīnu un mīlestību pret manu vārdu, jūs neesat tam 

piešķīruši vērtību, kāda tam ir. Bet rītdienas paaudzes nāks un brīnīsies par to, un viņus pārņems 

godbijība un bijība par grāmatām, kas tiks pierakstītas. 

11 Jūs esat tie, kurus es atradu aizmigušus dažādu reliģisko kopienu pulkos, un, lai gan visi ceļi ved uz 

vienu un to pašu mērķi, es vēlējos jums vēlreiz parādīt īsāko ceļu. 

12 Esiet vienprātīgi, mīļotie bērni, un dzīvojiet mierā. 

13 Arvien vairāk tuvojas brīdis, kad Es pārtraucu sniegt jums Savas pamācības, šo brīnišķīgo mācību, 

ko jūs tik ilgi esat saņēmuši ar cilvēka intelekta spējām. Tā bija mana griba, lai jūs būtu sagatavoti, lai 

nekas jūs nepārsteigtu, lai mana Darba ienaidnieki manos lieciniekos atrastu neuzvaramu ticības spēku 

un lai jums būtu pilnīga pārliecība, ka neesat vieni, ka es esmu tuvu visiem saviem bērniem. 

14 Šodien no jūsu būtības izplūst spēks, kas mudina jūs strādāt. Tā ir sirdsapziņa, kas uzrunā jūs 

iekšēji. 

15 Materiālajā jomā jūsu uzvedību nosaka likuma vara. 

16 Garīgajā jomā tas ir mans visaptverošas mīlestības likums, un tas izpaužas gaisā, ko jūs elpojat, 

pasaulēs, kas jūs ieskauj, un visā radībā. 

17 Viss vibrē šī likuma ritmā. Kad zemākās būtnes piedzimst, izaug un nogrimst atpakaļ dabas 

dzemdē, tas notiek tāpēc, ka tās dzīvo likuma ietvaros, pašas to neapzinoties. 

18 Bet kāpēc cilvēks, lai gan apveltīts ar gara gaismu, sirdsapziņu, prātu un gribu, tik bieži novirzās no 

Mana Likuma iezīmētā ceļa? Iemesls tam ir tāds, ka vieni aizmirst Tēvu, bet citi par Mani veido maldīgu 

priekšstatu, ierobežojot Mani ar cilvēka izdomātu figūru un aizmirstot, ka Es esmu garīgā būtība un spēks 

un ka viss ir pakļauts Manai gribai. 

Kad cilvēks ar labiem nodomiem cenšas pētīt radību, kurā atklājas Dieva spēks, viņš arī novēro sēklu 

un iedziļinās tajā apslēptajā noslēpumā. Viņš redz to kā augu, kas izaug no zemes, viņš pēta dažādas 

sugas, un, lai gan to īpašības ir atšķirīgas, tās visas barojas no vienas un tās pašas barības - zemes. 

19 Sēkla ir dzīvības, vairošanās, transformācijas un attīstības simbols. Bet, ja jūs varat kontemplēt 

Radītāja tēlu tik mazā lietā, cik daudz vairāk tas attiecas uz cilvēku, visumu vai dvēseli? 
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20 Apzinieties, ka nav konkrēta veida, kādā jūs varat iedomāties savu Dievu. Es esmu visā - gan 

garīgajā un mūžīgajā, gan arī materiālajā dabā. Es esmu dzīvība, telpa un gaisma. Es esmu līdzeklis pret 

visiem ļaunumiem, kas var piemeklēt cilvēku. 

21 Garīgajā ir atrodams pretlīdzeklis ikvienam ļaunumam, kas moka dvēseli, tāpat kā cilvēks ar 

zinātnes palīdzību dabā atrod līdzekli savām fiziskajām slimībām. Ja pārdomāsiet, jūs atklāsiet, ka dažādās 

sfērās atklājas Tēva bezgalīgā pilnība. 

Jūsu iztēle un zinātkāre dažkārt sniedzas tālāk par jūsu pasauli, un jūs interesē, vai citās pasaulēs ir 

cilvēki un vai viņu dzīve un attīstība ir līdzīga tai, kāda ir jums uz Zemes. Mācieties un praktizējiet manu 

mācību, un, kad pienāks laiks, jūs uzzināsiet zvaigžņu dzīves noslēpumu. Tas ir atkarīgs no cilvēka, vai viņš 

ar saviem nopelniem šo plīvuru saplēsīs. Viņa uzdevums ir turpināt savu attīstības ceļu, lai viņa acis 

beidzot spētu ieraudzīt to, kas atbilst manai gribai, un lai viņš spētu apgaismot savu līdzcilvēku iztēli. 

Patiesi es jums saku, tas nebūs iespējams pacelties līdz tur bez ciešanām krīt. Ir jākāpj soli pa solim. 

Pretējā gadījumā cilvēka smadzenes cīnīsies un nespēs neko saprast. 

22 Tāpēc Es esmu ļāvis jūsu attīstībai noritēt lēni, atbilstoši jūsu attīstības ritmam. 

23 No lielajiem konfliktiem cilvēks iegūst gaismu un veic jaunus atklājumus cilvēces attīstībai. Taču 

cilvēks aizmirst, ka visa viņa attīstība ir saistīta ar kaut ko spēcīgāku par viņu un ka savā prātā viņš saņem 

Radītāja gaismu, kas ir gudrība. Ir patīkami redzēt, kā jūs augat zināšanās, bet patiesi, es jums saku: Jums 

vairāk jātiecas pēc dvēseles nekā pēc matērijas. Tāpēc Es jums šobrīd dodu atklāsmi, kas jums rada 

patiesu priekšstatu par būtnēm - gan garīgajām, gan cilvēciskajām - un kas savā vienkāršībā satur 

zināšanas, kuras pavērs jums ceļu uz labāku dzīvi. 

24 Jūs neredzēsiet šo dzīvi ar sava zemes ķermeņa acīm. Bet jūs varat pasludināt šīs mācības tiem 

cilvēkiem, kuri piedzīvos nākotni šeit. 

25 Tagad jūs redzat tikai karus un kliedzat, ka tas ir Dieva sods, lai gan es jums esmu mācījis, ka 

Dievs, kas ir Tēvs, nesoda notikumus tāpēc, ka viņi paši tos ir izraisījuši. 

26 Kas ir izraisījis dabas spēku niknumu? To visu ir izraisījusi harmonijas trūkums, kurā cilvēki dzīvo ar 

apkārtējo dabu. 

27 Cilvēkam beidzot ir jāapzinās, kādai attīstībai ir pakļauta viņa dvēsele, lai izjustu tās progresa vai 

regresa pakāpi un meklētu rīcības virzienu, lai sasniegtu patieso progresu. Viņam ir jāsaprot, ka viņš 

nedrīkst apmierināties ar dzīvi tikai sev, nedz arī domāt tikai par zemes dzīvi. 

28 Tad viņš vērsīs savu skatienu ar vēlmi uz Manu Likumu, ko Es esmu devis cilvēcei kopš Mozus, un, 

šādi jautādami, cilvēki nonāks pie atziņas par Doktrīnu, ko Es jums esmu atklājis šajā laikā, un viņi 

sapratīs, ka tā ir visaptveroša. 

29 Mani bērni, apvienojieties! Izplatiet šīs iegūtās zināšanas savam tuvākajam. Nesanākiet kopā tikai 

šajās sanāksmju telpās, ejiet ārā, uz kalniem, tur Es darīšu Sevi zināmu jūsu vidū. 

30 Jūs šo laikmetu saucat par gaismas laikmetu. Bet es jums saku: Jūs to tā sauksiet ne tikai cilvēku 

atklājumu dēļ, bet arī tāpēc, ka Svētā Gara gaisma ir izlijusi uz visiem prāta orgāniem, tādējādi atklājot 

cilvēcei ceļu, kas ved uz augstāku dzīvi, garīgo dzīvi. 

31 Mans vārds šoreiz kalpos, lai attīstītu rītdienas cilvēka dvēseli un intelektu. Cik liela būs to spēja 

saprast un atpazīt. 

32 Tāpēc Es nāku ar Savu gaismas vārdu, lai sagatavotu nākamās paaudzes un jums pateiktu, ka arī 

jums ir jāsagatavo ceļš. 

33 Studējiet šo mācību, apzinieties to, un jūsu sirdī būs miers, jūsu lūpās - daiļrunība un jūsu vārdos - 

pārliecināmība. 

34 Mīļotie Skolotāja mācekļi: Nāciet pie Manis. 

35 Es esmu atnācis pie jums vēlreiz, Es esmu atbildējis uz jūsu aicinājumu, jo redzu jūsu vēlmi 

sagatavoties. 

36 Cilvēce ir izveidojusi tradīciju šajās dienās pieminēt tos, kuri vairs nepieder šai pasaulei. Cilvēka 

iztēle ir mēģinājusi izveidot priekšstatu par vietu, kur šīs būtnes atrodas, un par dzīvi, kas tās ieskauj. Un, 
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vēlēdamies baudīt mūžīgo mieru, viņi tic, ka redz tos pie Tēva labās rokas un bauda Viņa žēlastību. Tie ir 

tālu no realitātes. Tomēr jūs, kam Es esmu atklājis tik daudzas šīs dzīves realitātes, lai gan jūs apzināties, 

ka starp cilvēkiem ir dažādi priekšstati par garīgo dzīvi, esiet vienoti garā ar visiem un esiet apmierināti ar 

to, ka visi jūt garīgo vibrāciju. 

37 Pienāks laiks, kad jūs varēsiet atvērt savu līdzcilvēku priekšā šo grāmatu, ko Es jums tagad uzticu, 

lai jūs varētu nodot šīs zināšanas no sirds uz sirdi. 

38 Katras dvēseles mērķis ir ieiet dievišķībā pēc tās attīrīšanas un pilnveidošanas. Tāpēc Es 

apgaismoju tavu ceļu ar gaismu un dodu spēku tavai dvēselei, lai tu soli pa solim paceltos augšup. 

Atkarībā no jūsu attīstības līmeņa, kad atstāsiet šo zemi, būs atkarīgs, kādā garīgajā mājvietā aizsaulē jūs 

dzīvosiet. Visums ir radīts kā kāpnes dvēseles pilnībai. 

39 Kad jūs pabeigsiet savu uzdevumu šeit un jums vairs nebūs jāatgriežas, jūsu dvēsele iemitināsies 

citā pasaulē, no kurienes tā vēros un strādās cilvēces miera un progresa labā. 

40 Soli pa solim jūs ienāksiet slepenajā dārgumu krātuvē, un, jo vairāk dvēsele apzināsies sevi, jo 

lielāku tieksmi pēc labā tā izjutīs, un tas to vēl vairāk tuvinās dievišķībai. 

41 Būtnes, kas klīst kosmosā un cīnās, lai sasniegtu augstākās pasaules gaismu, ir tās, kuras saglabā 

nelaimes un iespaidus, ko viņās atstājis zemes ķermenis un zemes dzīve. Viņi ir sašķelti starp diviem 

spēkiem, kas viņus piesaista, - garīgo un materiālo, jo viņi joprojām jūt tieksmi un mīlestību pret šīs 

pasaules apmierinājumu. 

42 Ar lūgšanu vērsieties pie šīm būtnēm, jo viņu gaisma un spēks nav pietiekams, lai salauztu ķēdes, 

kas viņus saista ar to, ko viņi atstāja aiz sevis. Lūdzieties par viņiem. Bet tie, kas ir uzvarējuši pasauli un 

nāvi, neuztraucieties. Viņi pieder pavisam citām pasaulēm, un katra viņu dzīves ceļojumā gūtā pieredze 

pārvēršas gaismā, lai iedvesmotu jūs no turienes. Viņi ir jūsu aizstāvji, jūsu sargeņģeļi, tie, kas strādā visu 

labā. Atcerieties viņus un mīliet viņus. 

43 Arī garīgajā pasaulē ir milzīgi daudz būtņu, kas nezina, ne kur iet, ne ko domāt, ne ko darīt. Tie ir 

tie, kas tikai nesen pametuši šo pasauli un vēl nejūt savu snaudošo spēju un spēju atmodu. Lūdzieties par 

viņiem, lai jūsu garīgā balss atskanētu viņu dvēselēs un pamodinātu viņus, lai viņi varētu atrast ceļu, ko 

Jēzus tiem jau iezīmēja uz zemes ar saviem vārdiem un asinīm pie krusta. 

44 Taču, lai gan pasaule šajās dienās ir skumju pilna, jo tā sēro par tuvinieku zaudējumu, tam, kurš 

pazīst dvēseles dzīvi, nevar būt skumju, bet var būt prieks, jo viņš zina, ka tie, kas aizgājuši no šīs 

pasaules, atstājot ķermeni, ir sasnieguši atbrīvošanos un spēruši vēl vienu soli pretī mieram, ko dod 

pilnība. 

45 Es jums saku: nesteidzieties ienākt garīgajā pasaulē, lai spertu pirmos soļus ceļā uz pilnību. Jums ir 

jātiecas pēc šīs pilnības jau ķermenī, no šīs zemes. Atklājiet savā miesīgajā dzīvē, šajā pasaulē un dzīvē, 

kas jūs ieskauj, par spīti visam likteņa rūgtumam un triecieniem, nebeidzamas iespējas iegūt nopelnus 

savas dvēseles attīstībai. 

46 Zemes ķermenis ir tikai dvēseles pagaidu apģērbs, ko tā maina tik bieži, cik nepieciešams tās 

pieredzei, attīstībai vai izpirkšanas uzdevumiem. Kurš vēl nesaprot šo dievišķā taisnīguma likumu, tas 

joprojām ir bērns māceklis. 

47 Jūs nebūtu spirituālisti, ja apšaubītu Reinkarnācijas likumu, jo tās ir fundamentālas zināšanas, 

kuras Es no jauna atklāju daudziem un apstiprinu tiem, kas to nojauš vai nojauš. Šajā likumā slēpjas 

saprāts un taisnīgums, kas ir tikpat skaidrs kā gaisma. 

48 Bet tam, kurš tic šai mācībai un vēlas to izskaidrot, būtu jāmāca, ka ķermenis ir dvēseles apvalks 

vai tērps, ka šis ķermenis veicina dvēseles attīstību, jo nodrošina tai nepieciešamos līdzekļus, lai izpaustos 

un šķīstītos. Dvēseles iekšējā cīņa ar ķermeni, labā cīņa pret ļauno dod iespēju iegūt nopelnus. Miesas 

ciešanas, nepiepildītas vēlmes ir dvēseles šķīstīšana, vēl viena pieredze, kas ir rūgta no malas, bet vēlāk 

pārvērtīsies par atziņu. Es negribu teikt, ka, lai attīrītu sevi, ir nepieciešamas sāpes. Cik daudz būtņu ir 

manās krūtīs, kuras mīlestība ir šķīstījusi, nepiedzīvojot sāpes! 

49 Taču cilvēka liktenis ir ciest, kāpt kalnā zem sava krusta nastas, līdz viņš sasniedz pestīšanu. Tomēr 

neaizmirstiet ķermeni, caur kuru jūs piedzīvojat tik daudz ciešanu, drīzāk mīliet to, jo arī tajā atspoguļojas 
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Dieva spēks, lai gan tas ir vājš "radījums", par kuru jūs tomēr esat atbildīgi. Aizsargājiet to un vadiet to 

līdz dienai, kad es nolemšu pieprasīt no jums atskaiti par to. 

Kad es jums saku: "Mīliet savu ķermeni!", saprotiet, ko es jums saku. Jo es negribu modināt jūsos 

tukšumu vai egoismu. Bet mīliet arī savu dvēseli, kas ir jūsu būtības cēlākā un augstākā daļa un daļa no 

jūsu Tēva. Mīliet to, lai cik ļoti tā būtu aptraipīta. Jo pat tad, kad to ieskauj tumsa, tajā vienmēr būs 

dzirksts no manas Dievišķības, kas ir Gars. Un, neskatoties uz visu, tajā vienmēr būs tīrība no brīža, kad es 

dzīvoju katrā no saviem bērniem. Bet, ja šī gaisma tiek ignorēta, dvēsele savā nepakļāvībā turpinās 

neattīstīties un aizkavēs savu ierašanos sava Radītāja klēpī. 

50 Lai gan šķiet, ka mani vārdi un darbi ir pretrunā viens otram, tajos nav šādas pretrunas. Es jums 

esmu teicis, ka Dievs ir tīrība un pilnība un ka jūsu dvēsele ir līdzīga dievišķībai. Bet, kad dvēsele ir krituša, 

miesas tieksmju vilkta uz leju, savā attīstības stagnācijā tā apšauba savu līdzību Radītājam, uzskatot sevi 

par pretīgu vai nešķīstu, lai gan Tēva žēlastība un klātbūtne no tās neatdala. Tikai tad tās vairs nav 

jūtamas. 

51 Strādājiet savas dvēseles nākotnes labā. Kāpēc tad jābaidās no nāves? Bet neatstājiet neko 

neizlabotu, lai vēlāk jums nebūtu jāattīra pagātnes pārkāpumi un jāmaksā parādi. 

52 Neviena diena nepagaisīs, ka tu nebūtu darījis labu darbu, un tā tu strādāsi savas dvēseles labā. 

53 Neesiet fatālisti, apstiprinot sevi ar uzskatu, ka jūsu liktenis ir tieši tāds, kādu Dievs ir iezīmējis 

jūsu dzīves ceļā, un, ja jūs ciešat, tad tas ir tāpēc, ka tā ir rakstīts, un, ja jūs baudāt dzīvi, tad tas ir tāpēc, 

ka tā arī ir rakstīts. 

Es esmu jūs pārliecinājis, ka jums ir jāsēj tas, ko sējat. Bet labi klausieties, jo dažkārt jūs pļaujat ražu 

uzreiz, bet citos gadījumos jums nāksies sākt jaunu zemes dzīvi, lai pļautu un novāktu savu sējumu. Rūpīgi 

pārdomājiet to, ko es jums tikko teicu, un tādējādi jūs novērsīsiet daudzus sliktus spriedumus par manu 

taisnīgumu un daudzas kļūdas. 

54 Saproti Mani, un tavā sirdī nebūs šaubu. Saprotiet, ka Man ar jūsu starpniecību jāmāca cilvēce. 

Bet, ja jūs pasludināsiet, ka nespējat izskaidrot cilvēkiem tik dziļus noslēpumus, tad Es pasludināšu Savu 

Vārdu caur jūsu muti. Jo jūsu lūpu neveiklība nedrīkst slēpt Mana Darba diženumu. 

55 Dvēsele, kas iemācās saprast ceļu, pa kuru tai jāiet, vairs nenovirzīsies no tā. Tā var atstāt šo 

pasauli un ieiet citās pasaulēs, bet tā to darīs, nekad nenovirzoties no sirdsapziņas norādītā ceļa. 

Nesagatavota dvēsele saskaras ar briesmām gan šajā, gan jebkurā citā pasaulē. Tai trūks zināšanu, kas ir 

gaisma, tā nespēs pacelties, un tad tās apjukums radīs savu kaitīgo ietekmi pat cilvēkos. Atšķirībā no 

tiem, kuri ir spējuši pacelties garīgajās augstumos un kuri, pateicoties savam pacēlumam, kļūst par 

kosmosa skolotājiem un savu veselīgo ietekmi izjūt savos brāļos un māsāsās. 

56 Ņemiet tos par paraugu, cenšoties sasniegt to pasauli, kurā ideāls ir pilnība, lai mīlētu un labāk 

iepazītu Mūžīgo, no kura esat nākuši un kuru jūs nekad neatstāsiet. 

57 Mana žēlastība izstaro uz visām dvēselēm. Taču, kamēr vieni to pieņem, citi to noraida. Kas slāpst 

pēc mīlestības, lai dzer no Manis, kas esmu neizsīkstoša straume, kas remdē šīs slāpes. 

58 Kas ir izgāzies, tas pievērsīs savu skatienu Man, lai viņš varētu ieraudzīt Manas gaismas staru un 

vadīties pēc tā. Kas jūtas kails, lai apsedz sevi ar Manas piedošanas un žēlastības apmetni. Kam ir šaubas, 

tas lai trenē savu saprātu, jo Es esmu Gudrība, un no tās Es viņam atklāšu. Ļaujiet cietušajam tuvoties 

Man, kur viņš var atrast visu, un, kad viņš būs dzēris no šīs mīlestības kausa, viņā iedegsies ticība. 

59 Lūdzieties par cietušo pasauli, un jūs liksiet saņemt tos, kas ir nosodīti pēc izskata. 

60 Es esmu "Vārds", Es esmu Vārds, klausieties Mani. 

61 Savas sirds dziļumos jūs uzdodat Man tūkstošiem jautājumu. Jūs sakāt: "Kungs, vai mēs neesam 

paklausījuši tavām pavēlēm? Vai mēs neesam darījuši labu cilvēcei? Vai, tā vietā, lai saprastu Tevi, mēs 

neesam kļūdījušies un, iespējams, neļausim kļūdīties arī citiem?" 

62 Nē, mani bērni, es esmu starp jums, lai jūs labotu un novērstu jūsu kļūdas, izmantojot savas 

mācības. Kad būsi stiprs, tev vairs nebūs šaubu. 

63 Garīgi jūs vairs neesat mazi bērni, jo šī nav ne pirmā reize, ne pirmais vecums, kad dzīvojat uz 

Zemes. Sestā Zīmoga gaisma, kas jūs apgaismo šajā laikā, nav vienīgā, kas ir izgaismojusi jūsu eksistenci. 
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Jūs esat attīstījušās dvēseles, kas ejat garu evolūcijas ceļu uz pilnību. Tāpēc neuztraucieties, bet 

priecājieties, jo Kungs ir jūsu vidū. Jo tā ir zīme, ka jūs varat Viņu saprast un paklausīt Viņam. 

64 Pirmajā laikmetā Israēla tauta bija ieslodzīta Ēģiptē, kur valdīja elkdievība un pagānisms. Es ļāvu 

savai tautai dzīvot un vairoties šo pagānu vidū, lai sniegtu tiem pierādījumu par savu eksistenci un spēku 

caur tautu, kas ticēja Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba neredzamajam Dievam. 

65 Kad verdzības ciešanas un rūgtums sasniedza kulmināciju, Es liku no izraēliešu pleciem iznākt ar 

Manu žēlastību svaidītam vīram, kurā spīdēja Mana iedvesma un kuram Es pavēlu un runāju ar viņu šādi: 

"Ej pie savas tautas un glāb tos, tos nomāc važas, pazemojumi un grūtības. Atbrīvojiet tos no faraona 

jūga, atbrīvojiet tos un vediet cauri tuksnesim, izvēloties ceļu, kas ved uz Kanaānu. Jo es gribu, lai tad, kad 

šī tauta ieradīsies zemē, ko es jums apsolīju, viņi tur nodotos manas dievišķības cienīgam 

dievkalpojumam." Šis cilvēks bija Mozus. 

66 Kā Mozus izglāba tautu no faraona rokām? Vai viņš iedeva ieročus savu cilvēku rokās? Nē, viņa 

ierocis bija ticība visvarenajam Dievam. 

67 Kad faraons nepakļāvās Mozus gribai, kas bija Mani rīkojumi, Es pierādīju pagānam, ka, lai cik liela 

būtu viņa nepakļaušanās un neticība, Mans spriedums un vara ir lielāka. Desmit reizes viņš nepaklausīja 

Manai balsij, un desmit reizes Es sita ēģiptieti ar lielām sērgām, kas beidzot mīkstināja tirāna kaklu un 

nolieca viņa cieto sirdi. 

68 Mozus ievirzīja savu tautu ceļā, aizveda tos tuksnesī un nogādāja Sinaja kalna pakājē, kur viņš 

zināja, ka viņam būs tikšanās ar savu Kungu. Kamēr ļaudis gaidīja Mozus atgriešanos, Mozus, lūgšanā 

pacēlies pie Visaugstākā, saņēma no Jehovas Bauslības plāksnes, kas noteica cilvēces likteni. Paklausīgais 

kalps savā garā saņēma šo dievišķo atklāsmi un bija gatavs arī izdot likumus par visām lietām un 

darbībām cilvēka dzīvē. 

Pēc ilgām ciešanām un cīņām tuksnesī tauta sasniedza sava likteņa mērķi - "Apsolīto zemi". Tur cilvēki 

cēla savas mājas, apstrādāja laukus un dārzus, dibināja ģimenes un ar tīrām sirdīm pielūdza Dievu. No 

savu pienākumu pildīšanas pasaulei un gara likumu ievērošanas viņi izveidoja vienu dievkalpojumu 

Dievam, lai upurētu Viņam, kas bija devis viņiem tik daudz pierādījumu par Savu mīlestību un žēlastību. 

Taču garīgais dievkalpojums joprojām bija tālu no pilnības. Upuri un ziedojumi bija materiāli, viņu 

upuri sastāvēja no nevainīgu radību asinīm. Pat cilvēka dzīvē tā nebija sasniegusi, lai rīkotos ar lielu morāli 

un taisnīgumu. Spēkā bija Talona likums, kurā bija teikts: "Acs par aci, zobs par zobu." Un gadījumos, kad 

sieviete tika pieķerta laulības pārkāpšanā, pastāvēja likums, kas paredzēja viņu nomētāt ar akmeņiem, lai 

cilvēki ārpus pilsētas viņu nomētā ar nāvi. 

69 Kāpēc Tēvs toreiz to visu pieļāva? Jo tajā laikā cilvēki spēra pirmos garīgos soļus. 

70 Pagāja laiks. Es saņēmu jūsu lauku pirmavotus, jūsu ražas pirmavotus un jūsu nevainīgo upuru 

asinis, ko jūs Man upurējāt uz altāra. 

71 Šīs tautas tradīcijas bija dziļi iesakņojušās. Bet kurš gan viņiem būtu teicis, ka tas viss ir jāmaina, 

ka šie likumi un pielūgsmes formas ir jāpārveido? Ne Mozus, ne arī pravieši nebija tie, kas pārveidoja šīs 

formas un paražas. Mozus tikai sāka ceļu, pravieši tikai sludināja. Tas bija apsolītais Mesija, Dievišķais 

Skolotājs, kurš pamodināja jūs no miega, kurš, neievērojot nevienu no Mozus saņemtajiem Bauslības 

baušļiem, atcēla tradīcijas un pielūgsmes formas, kas vairs nebija piemērotas tam laikam, un uzsāka 

jaunu gaismas un gudrības laikmetu, kas pārveidos cilvēces dzīvi. 

72 Es nereformēju likumu, bet tikai no tā izrietošo praksi. 

73 Šo cilvēku bērnība garīgajā bija pagājusi, un viņi kļuva pieauguši. Tad Es jums devu ēst nezināmu 

ēdienu un saplēsu jūsu nezināšanas plīvuru. Viss mans vārds bija vienā teikumā apkopots likums: 

"Mīliet cits citu." 

74 Bet Es jums pasludināju un apsolīju Savu atgriešanos kā Svēto Garu. Jo toreiz Es jums visu 

neatklāju, un no tā, ko Es jums atklāju, jūs nevarējāt visu saprast un iztulkot, tādēļ bija nepieciešams, lai 

pie jums nāktu Patiesības Gars un visu jums atklātu. 

75 1866. gadā pirmo reizi mana balss tika sadzirdēta caur cilvēka prātu, un cilvēcei sākās jauns laiks - 

trešā ēra. 
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76 No savas garīgās bērnības cilvēka dvēsele piedzīvo jaunību. Paies laiks, līdz tā sasniegs pilnīgu 

briedumu un tās augļi būs ideāli. 

77 Kristus mācība bija garīga, bet cilvēks to apvīla ar rituāliem un formām, lai padarītu to pieejamu 

dvēselēm ar nelielu pacēlumu. 

78 Jūs esat iegājuši gara, lielo atklāsmju laikā, kurā materializācija, maldināšana un nepilnības izzudīs 

no katra kulta, kurā katrs cilvēks ar sava gara palīdzību atpazīs savu Dievu, kas ir viss gars. Šādā veidā viņš 

atklās pilnīgas kopības formu. 

79 Kopš dienas, kad Es pirmo reizi parādīju Sevi šajā formā, jūs esat mēģinājuši aptvert šī darba 

diženumu, bet jūs joprojām nesaprotat ne tā dziļumu, ne mērķi. 

80 Kurš varētu apgalvot, ka ir to sapratis vai pilnībā apzinājies? Neviens! Jums vēl ir tālu līdz pilnībai. 

81 Mans likums, mans darbs ir Jēkaba kāpnes, pa kurām jūs kāpsiet soli pa solim, soli pa solim. Un jo 

augstāk jūs pakāpsieties, jo tuvāk jūs redzēsiet savu Tēvu. 

82 Kad sāksies 1948. gads, pirmais no pēdējiem trim gadiem, kad Es būšu starp jums caur Savu 

Vārdu, Mana griba ir, lai jūs drosmīgi dotos ceļā un rīkotos tā, kā Skolotājs jums ir mācījis, lai beigās, 

Manas aiziešanas dienā, kad jūs vēlēsieties izrādīt pacilājošu un mīlestības pilnu cieņu Skolotājam, kurš 

jūs tik ilgi ir mācījis, šī cieņa būtu jūsu Kunga cienīga. 

83 Ņemot vērā šādu sagatavošanos, Es sūtīšu aicinājumu pasaulei, jo Es zinu, ka tad jūs varēsiet ar 

vārdiem un darbiem apliecināt, ka Es esmu bijis ar jums, ka Es esmu jums atklājies un runājis ar jums. 

84 Vai jūs nezināt, kādas ir šīs nepilnības? Vai jūs neredzat savā apkārtnē tumšus plankumus, kas uz 

brīdi neļauj jums saskatīt gaismu, kas jūs apgaismo, kas ir Sestā zīmoga gaisma? 

85 Nepārkāpiet cilvēku likumus. Dziediniet slimos ar Vārdu, ar lūgšanu un ar šķidrumu. Ļaujiet, lai jūs 

pārņem jauns labo darbu un garīguma posms. Zinātnieki nevarēs jūs izsmiet, cilvēciskais taisnīgums jūs 

nenosodīs, un baznīcām nāksies atzīt, ka jums ir garīga vara. 

86 Jūs esat ieviesuši simbolus savos dievkalpojumos. Bet jūs no tiem šķirieties, jo šis pielūgsmes 

veids pieder pagātnei, bet tagadnes un nākotnes pielūgsme ir gara dialogs ar garu. 

87 Tuvojas laiks, kad es atgriezīšos starp cilvēkiem. Lai gan tas notika klusumā, vēlāk tas atbalsosies 

līdz zemes malām, un tad, kad pasaule būs kļuvusi ziņkārīga, tā meklēs vietas, kur dievišķais vārds tika 

dzirdēts, "vēstnešus", kas to nodeva, un saglabājušos rakstus. 

Bet kad cilvēki nāks, kā jūs tos uzņemsiet? Neuzskatiet sevi par šķirtiem un nerādiet, ka jūsu vidū 

valda nesaskaņas. Nerādiet skatu uz sastrīdējušos ģimeni, uz laulību bez mīlestības vai uz necienīgiem un 

nepaklausīgiem bērniem. Nedodiet iemeslu vilties par to, ka jūsu garīgie un materiālie pienākumi nav 

izpildīti. Kas viņiem ienāktu prātā, ja viņi jūs atrastu bez garīga pacēluma, lai gan jūs sevi saucat par 

spirituālistiem? Ko viņi domātu, ja atrastu, ka esat kritis fanātismā vai elkdievībā? 

88 Cilvēki, ziniet, ka tuvojas laiks, kad parādīsies viltus pravieši, viltus Kristus, jaunas baznīcas, jauni 

pielūdzēji. 

Tāpēc vērojiet un lūdzieties. 

89 Ievērojiet visus Tēva pavēles, apzinieties, ka Viņa tiesa ir ļoti tuvu jums. Tas nav ne draudi, ne 

nosodījums, tas ir tikai mājiens. Atcerieties, ka mans spriedums ir pilnīgs un mīlošs. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 196 
1 Šeit ir Tēvs, kas nāk, lai atklātu Sevi cilvēkiem, kuri vienmēr ir piesaukuši sava Dieva vārdu un 

saka, ka mīl Viņu. Es redzu, ka jūs raudat. Daudz asaru tek pa jūsu vaigiem, bet nevis no mīlestības pret 

manu dievišķību, bet no sāpēm, jo jūsu dzīve ir pilna rūgtuma. Tas nav krusts, ko tu nesi, tā ir smaga 

nasta, ko tu vairs nevari nest. Iemesls ir tas, ka jūs esat aizmirsuši mācību, esat aizvēruši grāmatu un 

attālinājušies no tajā ietvertajiem baušļiem. 

2 Ak, cilvēki, kas dzirdat šo vārdu! Ne tikai tautas ir sašķēlušās, bet arī jūs esat sašķēlušies savā 

starpā. Vai esat aizmirsuši, ka 1931. gadā jaunās derības šķirsta priekšā jūs solījāt savienību un 

paklausību? Jūs liekat savus rīkojumus un savu gribu augstāk par manu. Bet es iznīcināšu jūsu tradīcijas 

un nepilnīgos likumus, lai tiktu atzīts mans darbs un piepildīts mans likums. Es ar savu spriedumu 

piemeklēšu savtīgumu, augstprātību un ikvienu sliktu sēklu. No šīs tautas izzudīs "kungi", un paliks tikai 

mācekļi, kalpi. Tam, kas grib pacelties pāri savai tautai un apspiest to, būtu labāk, ja viņu paņemtu no 

zemes. 

3 1947. gads tuvojas noslēgumam, un tā pēdējā dienā ir nepieciešams, lai jūs stingri apņemtos 

izpildīt savu uzdevumu, lai tas nebūtu mans spriedums, kas liek jums redzēt ceļu. 

4 Vai jūs nevēlaties, lai šī mācība nāktu gaismā un lai cilvēce to uzzinātu? Patiesi Es jums saku, ka ir 

tādi, kas tā vietā, lai veicinātu Manas mācības iepazīšanu, ir nodarbojušies ar Manu soļu apturēšanu ceļā. 

Es aizskaršu cilvēku sirdis, lai viņi iepazītu šo atklāsmi, lai viņi saņemtu to pašu, ko Es jums esmu devis un 

uzticējis. 

5 Ja kāds nepiekrīt iegūt kādu koka zaru, atdodiet to Man. Labāk, lai es to saņemu atpakaļ, nekā lai 

tu ļauj tai augt greizai. Tēvs jums to saka, jo es redzu kopienas, kas ir aizvērušas savas labdarības durvis, 

un trūkumcietēji tur raud, un es redzu mirušos. 

6 Mana Darba kalpi, klausieties Manus priekšrakstus un paklausiet tiem, jo cilvēki neapturēs jūsu 

soļus. Neviens nevar kavēt šī dievišķā plāna īstenošanu, kura daļu Es esmu uzticējis jums, ja jūs šo Darbu 

pasniegsiet bez jebkādas slepenības, ko jūs varat panākt šajos trīs pēdējos Manas manifestācijas gados. 

1950. gadā atnāks cilvēki ar "nenogurušiem" kakliem, kuri, pārņemti no Manas parādīšanās varenības un 

jūsu pielūgsmes darbu tīrības, kritīs sava Kunga priekšā. 

Šis periods ir īss, taču ar to pietiek, lai novērstu materializāciju, fanātismu un visus trūkumus, kas 

traucē jūsu Dieva pielūgsmei. Mana mācība ir garīga, tāpēc jūs sevi saucat par spirituālistiem. Bet vai esat 

domājuši un pētījuši, ko tas nozīmē? Vai jums šķiet pareizi sludināt spirituālismu vārdos, bet darbos 

sludināt pretējo? 

7 Cik lielu un tīru jūs ieraudzīsiet Manu darbu, kad izmantosiet šo gaismu, ko Es jums sūtu! 

8 No tiem, kas vada katru kopienu, ir atkarīgs, vai cilvēki garīgi celsies un paklausīs maniem 

priekšrakstiem. Pat ja manas zelta spalvas neņemtu vērā, es savus vārdus ar neizdzēšamiem burtiem 

atstāju šīs tautas garā. Bet, tiklīdz jūs būsiet nonākuši augstākā garīguma pakāpē, jūsu acis būs 

pārsteigtas, redzot brīnumus, ko Es darīšu jūsu vidū. Tad jūs necietīsieties Mana Vārda šķiršanās dēļ, jo 

jūs jutīsiet Manu klātbūtni tuvu. Tā kā nebūs balss nesēja, kas Mani dzirdētu, jūsu garīgās dāvanas vairāk 

attīstīsies, sniedzot jums lielu prieku un ticību, jo jums būs Es kā jūsu palīgs iedvesmā, garīgajā vīzijā, 

pravietiskos sapņos, intuīcijā. Jūs tiksiet atsvaidzināti, dzirdot savu vārdu un redzot, ka jūsu slimie 

atveseļojas. 

9 Garīgā pasaule, kurai ir arvien vairāk gaismas un arvien lielāks spēks, būs labais aizbildnis un 

uzticamais sargs cilvēkiem, lai visi manos laukos varētu veikt savu uzdevumu un darbu. Es redzu tikai 

dvēseles, nenošķirot tās, kas atrodas ķermenī, no tām, kas ir brīvas no ķermeņa. 

10 Tā ir Sestā Zīmoga gaisma, kas ir atbrīvota šajā laikā caur manu žēlastību. Jau tajā laikā Es jums 

sūtīju Jēzu, Savu Dievišķo Dēlu, vienīgo, kas uz zemes paklausīja Maniem baušļiem un piepildīja sava Tēva 

gribu. Bet Es sūtīju Viņu, lai Viņš darītu cilvēkus par Saviem mācekļiem, un tie, sekojot Skolotājam, slavētu 

Tēvu. Es sūtīju Viņu, un Viņš jums deva dzīvību. Bet kā jūs Viņu esat atgriezuši Man? Šodien es nāku pie 

jums no jauna - ne kā cilvēks, bet kā mierinājuma Gars. 
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11 Izmantojiet manu mīlošo palīdzību un pilnībā pamodiniet gaismu, lai jūsu sirds kļūtu jūtīga. Ļaujiet 

savai dvēselei dzīvot padevības un paklausības dzīvi un kļūt par manu mācekli. Ticiet šim Vārdam, ko Es 

jums pašlaik dodu caur balss nesējiem, un strādājiet pie sevis, lai jūs sajustu tā būtību un iemiesotu tā 

patiesību. 

12 Tie, kurus Es esmu izmantojis, lai nestu jums Manu Vārdu, patiesi nav pilnīgi. Taču Es esmu viņus 

izvēlējies, lai tie īstenotu Manus padomus un tādējādi piepildītu Manu apsolījumu atgriezties pie jums. 

Bet izpausmes, kuru liecinieki esat šodien, 1950. gadā beigsies, lai dotu vietu augstākai, tīrākai, garīgākai 

atklāsmei, kas būs gara dialogs ar garu, kurā bērns varēs runāt ar savu Debesu Tēvu bez cilvēku vai garu 

starpniecības un saņemt Viņa iedvesmu bez jebkādiem ierobežojumiem. 

13 Pagaidām esiet apmierināti ar to, ka dzirdat Mani šādā formā, kamēr gatavojaties, lai spētu ienākt 

jaunajā laikā. Iedziļinieties Manā Vārdā un iemācieties tā nozīmi. Ļaujiet dvēselei pacelties tā, lai tā varētu 

sasniegt Mani un dzert no avota, līdz tā remdē slāpes. 

14 Nepārstājiet spriest par balss nesēju, kuru es izmantoju, un nemēģiniet saprast, kāpēc viņš ir 

izvēlēts. Es vienīgais zinu viņa izcelsmi un likteni šajā grūtajā misijā, kas dažiem ir augsta ideāla 

īstenošana, bet citiem - izpirkšanas akts un ļoti liels pārbaudījums. 

15 Jūs visi varat nākt kalpot Man un maksimāli izmantot laiku, ko Es jums esmu piešķīris. Jūsu 

uzdevums ir atvairīt ļaunumu, bruģēt ceļu tiem, kas nāks pēc jums, un likt pamatus cilvēcei, kas zina, kā 

Mani mīlēt un kļūt vienotai ar Mani. 

16 Visos laikos Es jums esmu devis iespēju strādāt, lai jūs varētu spert vēl vienu soli savā evolūcijas 

ceļā. Es jums esmu devis norādījumus un līdzekļus, kā pacelties, lai jūs varētu tuvoties Man. Bet cik 

daudzi, nonākuši līdz dzīves ceļa beigām un atgriezušies "garīgajā ielejā", ir pārskatījuši savu dzīvi un 

konstatējuši, ka tā ir tukša, bez nopelniem. Tad viņi ir lūguši Man vēl vienu iespēju atjaunot viņu dvēselei 

cieņu un žēlastību, ko viņi tai atņēma, un tādējādi piedāvāt Man labāku misijas izpildi. Es piešķīru viņiem 

pieprasīto dāvanu, un viņi atgriezās uz Zemes. 

17 Es esmu apveltījis dvēseli ar prātu un gribu, lai tā varētu izvēlēties pareizo ceļu un zinātu, kā 

izvairīties no lamatām un briesmām, kas katru brīdi gaida. Es esmu ļāvis pastāvēt labajam un ļaunajam, lai 

cilvēks no mīlestības pret Mani un cieņas pret sevi uzvarētu ļaunumu un turētos no tā tālāk. Ja būtu tikai 

viens ceļš un jūs savu uzdevumu pildītu neapzināti, dabas likumu spēka vadīti, kā to dara zvaigznes, dabas 

spēki vai zemākās būtnes, jums nebūtu nopelnu, ejot tikumības ceļu. Tavā dvēselē nebūtu ne cīņas, ne 

centienu, ne pieredzes. Bet Es iezīmēju attīstības ceļu un novietoju jūs tā sākumā, lai jūs paceltos ar 

saviem spēkiem, lai jūs visi iepazītu šo ceļu, kas ir vienīgais, pa kuru var sasniegt Mani. 

18 Nesiet manu mācību un nerīkojieties pretēji savam pienākumam, nedz kā sliktie mācekļi. Tā kā 

jums piemīt spējas un žēlastības dāvanas, ar kurām jūs varat vadīt savus līdzcilvēkus un atbrīvot viņus no 

daudzām ļaunuma lietām, kas viņus skar šodien, neslēpiet tās no viņiem. Ļaujiet savai dvēselei runāt ar 

tās gūto pieredzi. Šādā veidā šajā lielajā darbā jūs veidosiet to, kas pie jums nonāks. 

19 Tad jūs izglābsiet apmaldījušās avis un palīdzēsiet Gani, kas esmu Es, savākt pilnu to skaitu aitu 

ganāmpulkā. Šādā veidā jūs iegūsiet nopelnus, kurus Es esmu no jums prasījis, lai jūs varētu sasniegt 

savas dvēseles pacelšanos. 

20 Šajā dienā kopš 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, ka jums ir pateicības, mīlestības 

un apbrīnas pilna doma par viņiem. Taču nav labi, ka jūs raudat par viņiem, it kā viņi būtu jūsu zaudētā 

manta, un ka jūs domājat, ka viņi ir miruši. Jo, ja jūs varētu viņus ieraudzīt tajos brīžos, kad jūsu acis 

izplūst asaras viņu dēļ un jūsu krūtis aizsmaida par tiem, kas aizgājuši mūžībā, jūs būtu pārsteigti par 

gaismu, kas tos izgaismo, un par dzīvību, kas tos atdzīvina. Tad jūs varētu iesaukties: "Patiesi, tas ir tie, 

kas dzīvo, un mēs esam miruši." 

21 Vai jūs patiešām nedzīvojat maldos, kad liežat asaras nedzīva ķermeņa priekšā, aizmirstot, ka 

dvēsele ir dzīva, vibrējoša un pulsējoša? 

22 Man jums arī jāsaka, ka tad, ja jūs, tā vietā, lai veltītu vienu dienu tiem, kas saskaņā ar šo tradīciju 

ir uzsākuši garīgo dzīvi, vienmēr būtu ar viņiem saistīti lūgšanas saitēm, viņu neredzamo, bet reālo būtību 
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un labvēlīgo ietekmi jūsu dzīvē jūs izjustu visā savā dzīvē ─ gan cīņās, gan pārbaudījumos, gan arī saldajos 

brīžos. Un šīm būtnēm, savukārt, būtu iespēja palīdzēt jūsu cēlajos darbos un pasākumos, tādējādi 

iegūstot vairāk gaismas. 

23 Es reiz teicu: "Ļaujiet "mirušajiem" apglabāt savus mirušos". Ja jūs uzmanīgi un ar mīlestību 

studēsiet Manus vārdus, tad sapratīsiet, cik saprātīgi Es jums to teicu. 

24 Es redzu, ka jūs visi savās sirdīs un atmiņā nesat savu mīļoto pēdējo attēlu, viņu fizisko skatu. Tos, 

kas nomira bērnībā, jūs atceraties kā bērnus. To, kurš no šīs dzīves aizgāja tikai sirmā vecumā, jūs 

atceraties kā vecu cilvēku. Tas pats attiecas uz to, kurš ir atdevis sāpju nomocītu ķermeni vai nomiris 

sāpju mokās. Viņš uz visiem laikiem paliks jūsu atmiņā. Bet jums ir jāpārdomā atšķirība starp to, kas ir 

miesa un kas ir dvēsele, lai jūs nonāktu pie secinājuma, ka tur, kur cilvēks mirst, dvēsele piedzimst jaunai 

dzīvei, un tur, kur dažas acis aizveras pasaules gaismai, citas atveras dievišķajai gaismai, kas izgaismo 

dvēseles mūžīgo dzīvi. 

25 Es jums jau reiz teicu, ka cilvēks ir elku pielūdzējs pēc savas tieksmes, un ar savu "mirušo" kultu 

viņš sniedz taustāmu pierādījumu savai elkdievībai. Bet mana mācība ir parādījusies jūsu dzīvēs kā 

bezgalīga skaistuma rītausma un ir kliedējusi ilgās nezināšanas nakts ēnas, kurās cilvēki vienmēr ir 

dzīvojuši neierobežoti. Bet šī gaisma, kas kā dievišķa zvaigzne paceļas bezgalībā, izstaros savas skaistākās 

gaismas dzirksteles uz jūsu dvēseli, mācot, kas jūs ar drošu soli aizvedīs tik tālu, lai kļūtu par tās dzīves 

līdzdalībniekiem, kurā jūs visi galu galā ieiesiet, attīstoties augšup. 

26 Jūs vairs nebūsiet starp tiem, kas rūgti raud par tiem, kuri aizgājuši, lai dzīvotu labākā dzīves 

pasaulē, nedz arī būsiet starp tiem, kas kā garīgās būtnes līs asaras par tiem, kurus ir atstājuši, vai arī par 

to, ka ir atstājuši ķermeni, kas visu mūžu kalpojis viņiem kā apvalks. 

27 Ir būtnes, kas cieš un baidās, domājot par ķermeņa, kuru tik ļoti mīlēja, sabrukšanu. Bet jūs būsiet 

starp tiem, kas, redzot, ka ir pienācis cilvēka ķermeņa paveiktā uzdevuma gals, dziedās pateicības 

dziesmu Radītājam. 

28 Šodien Es piedodu jums visus jūsu pārkāpumus un tajā pašā laikā parādīšu jums vienu lappusi no 

Dievišķās Dzīvības Grāmatas, kuras mācībā jūs varat apgaismot savu dvēseli un prātu, lai jūs varētu darīt 

darbus, kas būtu cienīgi Tam, kurš jums tos iemācīja. 

29 Tagad jūs uzņematies lielu atbildību par cilvēci, un, jo vairāk mācību jūs saņemat no Manis, jo 

lielāka kļūst šī atbildība. Jo jūs esat tie, kam jārunā ar pasauli par garīgumu. Implantēts jūsos, Es atstāju 

cilvēcei perfektu veidu, kā komunicēt ar Mani, bez elku pielūgsmes rituāliem un pielūgsmes darbībām, 

vienkārši no gara uz garu. 

30 Šī svētītā sēkla, kas tagad ir jūsu sirdīs, būs maize, ar kuru jums jādalās ar saviem līdzcilvēkiem, un 

tā būs arī garīgais mantojums, ko jūs nodosiet saviem bērniem. 

31 Kad Es jums teicu: "Mīliet cits citu", nedomājiet, ka ar to ir domāta tikai cieņa pret tuvāko, bet arī 

cieņa vienas pasaules pret otru. Bet šodien es jums saku: Kad domājat par tiem, kas aizgājuši, nejūtiet 

viņus attālinātus no jums un neiedomājieties, ka viņi ir bezjūtīgi. Mīliet viņus un neatcerieties viņus kā 

mirušos, atcerieties viņus tikai kā dzīvus. Jo viņi dzīvo mūžībā un ir jums visapkārt. 

32 Patiesi Es jums saku: jūs esat Israēla tauta, kas ir izgājusi cauri dažādiem posmiem un sasniegusi 

šo laiku, bet nespēj apgalvot, ka ir izpildījusi misiju, kas tai uzticēta kopš pirmajiem laikiem. Tā nav sevi 

garīgi pārveidojusi, jo es joprojām dzirdu tās vaimanas, kad tā redz, ka aizeja tās mīļie, kurus tā jauc ar 

"mirušajiem". 

33 Tāpēc Es jums dodu gaismu, šīs zemes iedzīvotāji, jo jums tā ir vairāk vajadzīga nekā tiem, kas 

aizgājuši aizsaulē, jo jūs esat mirušie, kamēr viņi dzīvo mūžībā. 

34 Šīm būtnēm Es esmu devis atļauju pietuvoties jums jūsu nodošanās brīdī. Bet Es jums saku, ka 

jums vairs nevajadzētu atcerēties viņus cilvēciskā veidolā, jo tagad viņi ir gaismas gari. 

35 Neesiet tikai pieķērušies pasaules tradīcijām, atmetot žēlastību, kas jums tiek dāvāta šajā laikā. 

Atcerieties, ka, kamēr jūs tērējat laiku šeit, dvēseles virzās uz priekšu aizsaulē. 
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36 Apvaldiet ķermeni, lai jūs varētu izmantot šo iespēju garīgai atbrīvošanai un pacelšanai. Jo Man 

jūs nāksies aicināt garīgajā, un tad jums būs jāīsteno attīstības likums, un dvēsele būs lieciniece tam, kā 

ķermenis sadalās zemē. 

37 Ja jūs nevēlaties sasniegt mūžības slieksni apjukuma ieskauti, cīnieties par savu progresu, 

nopelniet nopelnus pasaulē, tuvinot attālus cilvēkus Manam Darbam, lūdzoties un strādājot par tautu 

mieru, izplatot žēlsirdību un mīlestību starp saviem līdzcilvēkiem. 

38 Tomēr ir vēl kāds, kas man saka: "Kungs, ja Tu esi Visvarenais Dievs, tad dod man pierādījumu 

savai varenībai." Bet es jums saku: Cik nenobrieduši jūs esat, kad šādi runājat ar To, kurš ar Savu gribu 

varētu izraisīt zemes sabrukumu. 

39 Es sevi sajūtu dvēselē, kurai jānāk pie Manis un kura spēj atpazīt Manu būtību. Jūsu ķermenis ir 

matērija, kurai es piedodu tās vājības. 

40 Attīrieties, tauta, lai jūs varētu saskaņot savu dvēseli ar tās ķermeni un tādējādi pacelties pie 

Manis, pateicoties saviem nopelniem. Ļaujiet cilvēkiem meklēt Mani dažādās baznīcās un sektās, 

nenosodiet viņus, jo arī jūs vēl nespējat darīt pilnīgus darbus. 

41 Ļaujiet elku pielūdzējiem, Ārona pēctečiem un atdarinātājiem, dievu veidotājiem, turpināt pielūgt 

savas dažādās dievības elkos un tēlos. Tagad viņi pamodīsies no dziļā miega. 

42 Jūsu uzdevums ir sēt garīguma sēklas, liekot cilvēkiem saprast, ka Tēvam vismīļākais ir iekšējais 

Dieva pielūgsmes veids. Šādā veidā cilvēki sajutīs garīgā un dievišķā klātbūtni, neprasot redzēt, lai ticētu. 

Tāpat kā jūs šajos brīžos esat sajutuši to garīgo būtņu klātbūtni, kuras atceraties ar mīlestību un pateicību 

un kuras pietuvojušās jums kā smarža vai kā vilinājums, aicinot sekot ceļam, ko tās jums norādījušas. Šīs 

būtnes tuvojas cilvēkiem, vēl neizjūtot vēlmi pēc šīs pasaules tukšībām, un tikai ar mērķi atmodināt 

dvēselēs vēlmi sasniegt to dzīvi, kas jūs gaida. 

43 Tie, kas izlej asaras par savu tuvinieku zaudējumu, ir "mirušie", kas sēro par saviem mirušajiem, ir 

tie, kas materializējušies savā nezināšanā, kas nesaprot dzīves jēgu un kas, lai gan apgalvo, ka tic dvēseles 

nemirstībai, ar savām raudām un sērām pierāda, ka viņiem nav ne miņas ticībā. Jo viņi raud par 

"mirušajiem cilvēkiem", kuri patiesībā ir dzīvi, tikai tāpēc, ka viņi viņus neredz vai viņu ķermenis ir 

pazudis. 

44 Palieciet mierā saskaņā ar Kristus bausli, kurš jums vēlreiz saka: "Mīliet cits citu!" 

45 Nāciet pie Manis un stiprinieties, augšāmcelties žēlastības dzīvei. Kļūstiet par Maniem mācekļiem, 

Labās vēsts vēstnešiem. Pasaule ilgojas pēc Manas Klātbūtnes, un Es darīšu tā, ka Mans Vārds to sasniegs 

ar jūsu starpniecību. Ir tādi, kas Mani ir gaidījuši jau ilgu laiku, tādi, kas ir sajutuši, ka Mana Klātbūtnes 

stunda pasaulē ir pienākusi, lai vadītu dvēseles pa progresa un garīguma ceļu. 

Bet, pirms Es jūs izsūtīšu, jums ir sevi attīrīt un apmācīt. Kad ciešanas jūs nomāc un jūs jūtaties 

noguruši, atcerieties, ka Es esmu jūsu balsts un palīdzu jums nest krustu, lai jūs nepadotos zem tā svara. 

Ja jūs lūgsieties un veltīsiet sevi sava uzdevuma izpildei, jums nebūs pārbaudījumu un šķēršļu, kas varētu 

jūs padarīt vājus. Jūs dosieties ceļā ar smaidu uz lūpām un cerību sirdī. Jūs nebaidīsieties no nākotnes, un 

jebkurš slikts spriedums vai nodoms pret jums tiks anulēts. Nenoliedziet Mani, kaut arī jūs tiksiet ļoti 

pārbaudīti. Jo jūs nezināt, vai Mana griba ir piešķirt jums brīnumu pārbaudījuma laikā, lai apliecinātu, ka 

esat Mani mācekļi. 

46 Dzirdiet un saprotiet manu līdzību: 

47 Vēloties pēc žēlastības, izsalkušu, slimu un kailu cilvēku pūlis tuvojās kādai mājai.  

Mājas pārvaldnieki to nemitīgi gatavoja, lai izklaidētu garāmgājējus pie sava galda. 

Šo zemju īpašnieks, saimnieks un valdnieks bija ieradies, lai vadītu svētkus. 

Laiks ritēja, un trūkumcietēji vienmēr atrada pārtiku un pajumti šajā mājā. 

48 Kādu dienu šis kungs redzēja, ka ūdens uz galda ir duļķains, ka ēdiens nav veselīgs un garšīgs un ka 

galdauti ir aptraipīti. 

Tad viņš aicināja pie sevis tos, kas bija atbildīgi par galda sagatavošanu, un sacīja viņiem: "Vai jūs esat 

redzējuši linu drānas, baudījuši ēdienu un dzēruši ūdeni?" "Jā, Kungs," viņi atbildēja. 
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"Tad, pirms dodat ēdienu šiem izsalkušajiem, ļaujiet vispirms ēst saviem bērniem, un, ja viņi ēdienu 

atzīs par labu, tad dodiet to šiem viesiem." 

Bērni ņēma maizi, augļus un visu, kas bija uz galda, bet garša bija pretīga, un pret to bija 

neapmierinātība un sacelšanās, un viņi dedzīgi sūdzējās. 

Tad zemes īpašnieks sacīja tiem, kas vēl gaidīja: "Nāciet zem koka, jo es jums piedāvāšu sava dārza 

augļus un garšīgu ēdienu." 

Bet kalpiem viņš sacīja tā: "Notīriet traipus, noņemiet slikto garšu no lūpām tiem, kurus esat vīlušies. 

Man nav prieka par jums, jo Es jums esmu pavēlējis uzņemt visus izsalkušos un izslākušos, piedāvāt 

viņiem vislabāko ēdienu un tīru ūdeni, bet jūs neesat paklausījuši. Jūsu darbs man nav patīkams." 

Šo zemju valdnieks pats sagatavoja mielastu: Maize bija sātīga, augļi veselīgi un nogatavojušies, ūdens 

svaigs un atsvaidzinošs. Tad viņš uzaicināja tos, kas gaidīja ─ ubagus, slimos un trūcīgos ─ un viņi visi 

dzīvoja, un viņu prieks bija liels. Drīz viņi bija veseli un bez ciešanām, un nolēma palikt muižā. 

Viņi sāka apstrādāt laukus, kļuva par lauka strādniekiem, bet viņi bija vāji un nezināja, kā sekot Tā 

Kunga norādījumiem. Viņi sajauca dažādas sēklas, un raža noplicinājās, kviešus aizdusināja nezāles. 

Kad pienāca ražas novākšanas laiks, muižas kungs atnāca un sacīja viņiem: "Ko jūs darāt, ja es jums 

esmu devis tikai mājas vadību, lai uzņemtu viesus? Sēkla, ko esat sējuši, nav laba, citas ir paredzētas lauku 

apstrādei. Ej un attīri zemi no dadžiem un nezālēm, un tad atkal pārvaldīsi māju. Akas ir izžuvušas, maize 

nestiprina, un augļi ir rūgti. Dariet tiem, kas iet cauri, tāpat kā es esmu darījis jums. Kad tu būsi pabarojis 

un dziedinājis tos, kas pie tevis vēršas, kad tu būsi remdējis sava tuvākā sāpes, tad Es tev došu atpūtu 

savā namā." 

(līdzības beigas) 

50. Mans Dievišķais Gars dod jums šo Vārdu, lai vadītu jūs pa dzīves ceļu un brīdinātu par briesmām, 

kas jūs gaida. 

51. Jūs dzīvojat Trešajā Laikā, garīguma pilnveidošanās laikā. 

52. Es dodu jūsu sirdij mieru, ticību un cerību, un mana dievišķā griba ir, lai jūs saņemtu šo vēsti savā 

sirdī. 

53. Nesiet savas bēdas Tā Kunga priekšā. Viņš jūs radīja, un jums jāatgriežas pie Viņa. 

54. Ir pienācis laiks, lai jūs studētu Skolotāja vārdu, un ir pienācis laiks, lai jūs apvienotos vienā prātā, 

lai jūs paliktu vienoti ar šo cildeno mīlestību. 

55. Katram no jums ir kāda misija, kuru jūs vēl neesat izpildījuši. 

56. Nenovērsieties no mācības, pieņemiet to ar mīlestību, lai rīt neiekristu maldos, kas apturētu jūsu 

dvēseles progresu un iegremdētu jūs novirzes duļķainajos ūdeņos. 

57. Mana patiesība atklājas skaidrāk, kad es redzu jūs sagatavotus. Bet jūs joprojām esat nezinoši, tie, 

kas vēl neesat Mani sapratuši. Tomēr es jums saku arī to: Jūs esat tie, kas ir vistuvāk Tēvam, jo esat ceļā 

uz garīgumu, ceļā, kam nav gala. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 197 
1 Skolotāja mīlestība izplatās starp viņa mācekļiem, starp viņa bērniem. Attiecībā uz Dievu jūs esat 

mani bērni, bet attiecībā uz Skolotāju jūs esat mani mācekļi. 

2 Mīļotā tauta: Šis Dievs Radītājs, jūsu Tēvs, jums ir novēlēja stipru un aizsargājamu dvēseli, kuras 

zobens ir labestība un kurai jācīnās, līdz tā izdzēsīs ļaunumu, kas dzemdē sevi dvēselē un baro cilvēka 

sirdi. Tomēr jums ir dota arī gudrība, lai cilvēks varētu atbrīvoties no nezināšanas tumsas. 

3 Pēc manas aiziešanas Otrajā Laikā mans māceklis Jānis savās sajūsmās redzēja laikmetu, kurā jūs 

tagad dzīvojat, - briesmas, kurās cilvēce būs ierauta, nelaimes, kas satricinās pasauli, cilvēku cīņas un 

strīdus, un mieru, kas iestāsies pēc visa tā. Viņam tika atklāts arī tas, kā šī atklāsme jeb pravietojums tiks 

saglabāts rakstveidā, lai tas kļūtu zināms visā zemē. 

4 Es gribu, lai Mani jaunie mācekļi zinātu šo atklāsmju nozīmi un to Vārda būtību, ko Es jums pašlaik 

dodu, jo tad jūs sapratīsiet, kas ir spirituālisms, un spēsiet stingri pastāvēt cīņā. 

5 Mācība esmu Es Pats, tāpēc to nedrīkst apgānīt. Tā ir tīrība un sirsnība, un to nedrīkst apgānīt. Ne 

jūsu Kungs ir aptraipīts ar cilvēka grēcīgumu, kad Viņš nāk pie jums un dara sevi zināmu caur balss nesēju; 

drīzāk Viņš viņu attīra. Jo patiesība ir tāda: lai gan balss nesēji, caur kuriem Es ar jums runāju, izrāda tikai 

zināmu tieksmi uz labo, viņi garīgi paceļas Bezgalībā, lai saņemtu Dievišķības pieskārienu. Tādējādi viņi 

saņem iedvesmu, atklāsmi un dievišķas zināšanas. Taisnība ir arī tā, ka viņi vēl ir ļoti nenobrieduši un nav 

pietiekami sagatavoti. 

6 Bet es esmu mīlestības Gars un nemeklēju dialogu tikai ar taisnajiem. Es nāku arī uz to cilvēku 

mājokli, kur nedzīvo taisnie, bet bērni, kurus Es pilnīgi mīlu, lai glābtu viņus no grēka un tumsas. Jo viņiem 

Es esmu vajadzīgs vairāk nekā tiem, kas jau ir glābti. Tie ir cilvēki, kuriem ir nepieciešama Manas taisnības 

un Manas mīlestības uguns, lai tajā būtu visa viņu taisnība un mīlestība. 

Lai noņemtu traipus. Viņiem ir nepieciešams Mans spēks un Mana žēlastība, lai celtos augšup. Tāpēc Es 

vēršos pie viņu sirdsapziņas, lai darītu Sevi jūtamu. Tad bērns ir kļuvis vienots ar savu Radītāju, jo ir 

redzējis sevi līdzīgu savam Tēvam. 

7 Kāpēc cilvēks ir pārsteigts par to, ka Dieva žēlastība atklājas starp grēciniekiem? Vai tie, kas Otrajā 

Laikā dzirdēja manu vārdu, bija taisni? Vai Mani mācekļi jau bija sasnieguši pilnību? Nē, ļaudis, to ļaužu 

vidū, kas Mani klausījās, bija grēcinieki, nocietināti netikļi, neticīgie, un pat starp Maniem apustuļiem bija 

cilvēciski nožēlojamie. Bet, tā kā viņi savā garā sajuta dievišķības aicinājumu un veltīja sevi manai 

mācībai, viņi ar savu piemēru novēlēja cilvēcei citu mācību un atstāja savu vārdu cilvēku sirdīs. 

8 Spirituālistam vienmēr jāatzīst šie piemēri un jāseko tiem. Jo šie mācekļi bija īsti manas sēklas 

sējēji. 

Daudzās vietās jūs redzēsiet šo apustuļu attēlus, bet jums nav nepieciešams ar šo attēlu palīdzību 

vērsties pie viņiem. Bet pat no tiem var redzēt, ka atmiņas par tiem ir neiznīcīgas. Mīliet viņus, ņemiet 

viņus par paraugu viņu tikumībā. Atcerieties, ka Es esmu mācījis jums mīlēt Mani savos brāļos un 

māsāsās. 

9 Jūs jautājat: "Kur ir patiesā gudrība?" Un es jums atbildu: Dievā. Cits jautāja: "Kas ir patiesā 

reliģija?" Un Skolotājs atbild: Kas Mani mīl un mīl savu līdzcilvēku, tas ir atradis patiesību un piepildījis 

likumu. 

10 Es esmu pieļāvis, ka uz zemes pastāv reliģijas, kas ir dvēseles ceļi, kas ved pie Dieva. Katra reliģija, 

kas māca par labestību un mīlestību un slavē žēlsirdību, ir laba, jo tajā ir gaisma un patiesība. Kad cilvēki 

tajās nokalst un pārvērš to, kas sākotnēji bija labs, par sliktu, ceļš pazūd materiālisma un grēka varā. 

11 Tāpēc šajā laikā Es jums no jauna atklāju Savu Patiesību, kas ir ceļš, dzīves būtība un likums, lai jūs 

varētu meklēt šo likumu, kas ir bāka un vadošā zvaigzne, kas ir ārpus formām un rituāliem, ārpus visa 

cilvēciskā. Kas meklē Mani šādā veidā, tas būs garīgais cilvēks. 

12 Cilvēki būs liecinieki tam, ka tas, kas padarīs cilvēci stipru nākamajos laikos, būs šis Vārds. 

Rītdienas garīgais cilvēks netiks atpazīts pēc tā, ka viņš ir fanātiķis vai mūks, kas norobežojas no pasaules 

un cilvēkiem, lai varētu lūgties, bet gan pēc tā, ka viņš prot cīnīties ar kārdinājumiem un ka spēj atpazīt 
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patiesības ceļu pat vētras vidū. Rītdienas garīgais cilvēks spēs stāties pretī labi bruņotai pasaulei, viņa 

vārds kā pravieša un pareģa pasludinās, kas notiks. Viņš zinās, kā glābt tos, kam draud pazušana. 

13 Garīguma vēstījums nav cilvēka darbs, tas ir Radītāja darbs, tas ir mūžīgais likums, kas pārvalda 

dvēseles. 

14 Sajūtiet Manu Darbu sevī, lai tas jums ļautu justies lieliem, neraugoties uz jūsu pazemību un 

pieticību. Neuztraucieties, ja neesat daiļrunīgi, jo Es jums esmu devis patiesības pārliecinošo spēku. Tas ir 

iemesls, kāpēc mans vārds uzvarēs. 

15 Garīgā ziņā es jūs atstāju vienotus ar visiem jūsu līdzcilvēkiem, lai kādu doktrīnu viņi ievērotu. 

16 Šķiet, ka jūs esat šeit ieradušies agrāk par Mani, bet Es jums patiesībā saku, ka Es jau gaidīju jūs 

pie sava galda. 

17 Es esmu atstājis Savu troni, lai būtu kopā ar jums, lai sniegtu jums Savus norādījumus un 

mierinātu jūs jūsu bēdās. Arī jūs, lai būtu kopā ar Mani, esat atstājuši savu dzimto zemi, savas mājas, 

savus mīļos. 

18 Tāpat kā jūs esat sajutuši nesalīdzināmu svētlaimi pie šī Vārda un atklājuši miera un harmonijas 

noslēpumu, sekojot šim Vārdam, tā daudzas tautas nāks pie Manis un veltīs sevi tam, lai dzīvotu pēc 

Mana Vārda. 

19 Mana mācība šajā laikā modina cilvēku dvēseli, kas ilgu laiku ir gulējusi miegā. Joprojām dzīvi ir 

Mani vārdi, kurus Es devu cilvēkiem Otrajā Laikā, bet neviens tos nepraktizē tā, kā Es tos mācīju. Manam 

Garam bija nepieciešams atgriezties pie jums, lai pārliecinātu jūs, ka šī mācība ir bezgalīgais dvēseles ceļš, 

lai jūs nekad neapstātos uz evolūcijas ceļa. 

20 Tie, kas sapņo par mūžīgo, kas mīl patieso, kas ilgojas pacelties pāri cilvēciskās dzīves 

nožēlojamībai, būs tie, kas pieķeras šim darbam, kas apžēlojas par savu dvēseli, kas dod priekšroku 

dvēseles rotāšanai, nevis ķermeņa svētku tērpiem. Tajās var saskatīt izpratnes dzirksti. Tie nebūs tie, kas 

domā, ka mana misija aprobežojas tikai ar jūsu sāpju mazināšanu un atbrīvošanu no slimībām. Tie būs tie, 

kas sapratuši, ka mans apsolījums ietver kaut ko vairāk nekā tikai atbrīvošanu no sāpēm - mūžīgo dzīvi. 

21 Manas mācības jēga iedvesmo jūs iznīcināt materiālisma pasauli, ko esat radījuši, lai uz tās 

pamata varētu uzbūvēt garīguma pasauli, kurā jūs būsiet... 

Jūs izbaudīsiet mieru, pēc kura ilgojaties, un redzēsiet, kā parādās un attīstās visas tās spējas, kas līdz šim 

ir palikušas neaktīvas jūsu būtības dzīlēs. 

22 Izziņas gaisma iedegsies apjukušajos prātos, un tie cilvēki, kuros bija iesakņojies naids, izlies 

samierināšanās, nožēlas un mīlestības asaras. 

23 Mans aicinājums ir aicinājums uz garīgu darbu, un šajā darbā ir darbs visiem. Lai nevienu 

neuztrauc tas, ka viņš "laupa" dažus mirkļus no materiālās dzīves, lai nodarbotos ar Mīnu. Patiesi es jums 

saku: pienāks stunda, kad jūsu dvēsele jums par to pateiksies. 

24 Nesakiet Man: "Kungs, es esmu redzējis nabadzību starp tiem, kas seko Tev. Bet starp tiem, kas 

Tevi pat neatceras un neizrunā Tavu vārdu, es redzu pārpilnību, prieku un baudu." 

Lai Mani ļaudis neuztver šos gadījumus kā pierādījumu tam, ka tam, kas seko Man, pasaulē noteikti 

jābūt nabadzīgam. Bet es jums saku, ka miers, kas piemīt tiem, kuri šeit klausās un daļu savas dzīves velta 

labā darīšanai, nav pazīstams tiem, kurus jūs tik ļoti apskaužat, un viņi to nevar sasniegt ar visu savu 

bagātību. 

25 Daži zina, kā vienlaikus iemantot pasaules un gara labumus. Citiem pasaules likumi netiek 

piešķirti, jo viņi aizmirst par gara likumiem, bet vēl citus interesē tikai pasaules likumi, jo viņi domā, ka 

dievišķie likumi ir zemes bagātību ienaidnieki. 

26 Preces ir un paliek preces, bet ne visi zina, kā tās pareizi izmantot. Jums arī jāzina, ka ne visu, kas 

daudziem pieder, es viņiem esmu devis. Vieniem ir tas, ko viņi ir saņēmuši no Manis kā kompensāciju, 

tāpat kā ir citi, kas ir nozaguši visu, kas viņiem pieder. 

27 Labākais pierādījums, ko cilvēki var saņemt par savu pienākumu izpildi dzīvē, ir dvēseles miers, 

nevis monētu cinkšķināšana. 
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28 Runājot ar jums visdažādākajos veidos, Es vairoju to cilvēku zināšanas, kuri sekos Man šajā laikā. 

Tie būs tie, kas atbildēs uz savu līdzcilvēku jautājumiem ar tādu skaidrību, ar kādu Es uz tiem esmu 

atbildējis Savā Vārdā, pat ja tie dažkārt būs muļķīgi vai muļķīgi jautājumi. 

29 Es gribu, lai mans Vārds atstātu gaišu atmiņu to cilvēku prātos, kuri to dzirdēja, lai, kad viņi to 

atcerēsies, viņu sirdīs atbalsojas mīlestības pilno pamācību atbalsis, ko viņi saņēma. 

30 Manas parādīšanās lieciniekiem ir lemts pieņemt rītdienas ļaužu pūļus, tāpat kā Es esmu pieņēmis 

jūs. 

31 Vai atceries, kā tu nonāci pie Manis? Jūs atnācāt uzvarēts, nomākts. Jūs devāties pie tiem, kam 

bija vairāk nekā jums, bet viņi jums neko nedeva. Jūs meklējāt tos, kam bija zināšanas, bet viņi jūs 

nemācīja. Jūs parādījāt savu slimo, izsmelto, nomākto ķermeni, bet viņi jums neatdeva veselību. Un, kad 

jūsu sirdis pārņēma vilšanās un jūs pārliecinājāties, ka starp cilvēkiem nav žēlsirdības, jo tā vietā, lai jūs 

būtu brāļi un māsas, jūs uzskatīja par svešiniekiem, jūs zaudējāt ticību un cerību. Daži no jums zaimoja, 

citi nolādēja, vēl citi ilgojās pēc nāves. 

32 Tā daudzi no jums nonāca pie Manis tikai tādēļ, lai uzzinātu, ka Mans žēlastības avots ir vienīgais, 

kas nekad neizsīkst, un ka jums to tikai jāmeklē, lai sajustu, kā tā izplūst uz katru cietušo dvēseli. 

33 Drīz jūs redzēsiet ne tikai tautu, bet visu cilvēci, kas ir vīlusies pati sevī, pārliecināta, ka viss tās 

cilvēciskais spēks, bagātība vai zinātne nav pietiekams spēks, lai atbildētu uz viņu jautājumiem, dotu 

mieru viņu dvēselēm vai atvieglotu viņu sāpes. Tad jūs redzēsiet, ka viņi meklē patiesības avotu ārpus 

savas pasaules, ārpus cilvēkiem un viņu viltus varas. 

34 Cik daudzi meklēs Mani un lūgs Mani tieši no gara uz garu! Es viņiem atbildēšu, bet cik daudzi arī 

šķērsos jūsu ceļu un lūgs jums, lūgs jums gaismu. Tos jūs pieņemsiet Manā vārdā un dosiet tiem no tā, ko 

Es jums esmu uzticējis. 

35 Ja jūs patiesi dāvāsiet saviem līdzcilvēkiem ar mīlestību, ar gaismu, ar garīgumu ─ patiesi, es jums 

saku, jūs ne tikai iedegsiet viņos ticību Tēvam, bet arī atjaunosiet viņos uzticēšanos cilvēkiem, 

uzticēšanos, kurai ir jābūt starp jums kā Dieva bērniem. 

36 Es zinu jūsu nopelnus. Es vēroju tos, kuri ir atstājuši materiālos darbus, lai klausītos Manu Vārdu, 

tos, kuri ir atteikušies no kāda prieka vai dažu atpūtas stundu baudīšanas, lai būtu kopā ar Mani, vai tos, 

kuri ir pacietuši savu tuvinieku kritiku vai tenkas, un visu to zemu vērtējuši, un ir klāt brīdī, kad Es jums 

dodu Savu mācību. 

37 Mana svētība un miers lai ir ar viņiem! Es svētīju to, kas vēlas sevi pilnveidot, Es svētīju tos, kas 

alkst un slāpst pēc zināšanām. Tie ir tie, kas vēlas mainīt savu dzīvi un paradumus, lai justos tuvāk savam 

Kungam. Ja viņi nelokāmi turpinās iet savu ceļu, viņi nonāks tā galā un sasniegs to, pēc kā ilgojas. 

38 Tā ir Skolotāja griba, lai visi ticīgie cilvēki nāktu Mani klausīties ar dziļu garīgu vēlmi, lai jūs tikai 

sapņotu par savas dzīves uzlabošanu un atteiktos no visa, kas pagātnē bija netīrs. Tā ir taisnība, ka jūs visi 

cenšaties sasniegt šo mērķi, daži ar lielāku dedzību, citi - vājāk, bet jūs visi cenšaties kļūt labāki, nekā bijāt 

iepriekš. Vai jūs domājat, ka es neredzu, kādas cīņas jūs izcīnāt? 

39 Jūs joprojām kārdina netikumi, kaislības, elkdievība. Bet jūs lūdzaties šajos brīžos, un jūsu ticība 

palīdz jums no tiem izglābties. Jūsu dvēsele ir gatava pieņemt Mani šādā atklāsmes formā un dzirdēt 

Mani caur šo saziņas veidu. Tomēr tā šo sagatavošanu nesaņēma uz zemes, bet gan savas garīgās 

attīstības laikā, un jums bija jāatmet daudzas jūsu pasaules gaitās pieņemtās ievirzes, lai saprastu Manu 

izpausmi šajā laikā. 

Tie, kas nav sagatavojušies, neatpazīs šo izpausmi kā patiesību. Tāpēc jūs redzat šķelšanos jūsu 

ģimenēs: Vecāki, kuri šī iemesla dēļ nepareizi vērtē savus bērnus; bērni, kuri kļūst par savu vecāku 

tiesnešiem; brāļi un māsas, kuri agrāk saprata viens otru, bet tagad skatās viens uz otru kā uz svešiem; vīri 

un sievas, kuri strīdas un pat noraida viens otru, jo viens tic, bet otrs noliedz. 

40 Šī nav pirmā reize, kad tas ir noticis. Manas sludināšanas laikā cilvēki arī nepareizi vērtēja cits citu, 

jo, kamēr vieni ticēja manam vārdam un pat atdeva savu dzīvību, jo turējās pie tā patiesības, citi to sauca 

par maldināšanu un nepatiesību. 
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41 Ja ļaudis patiešām būtu gaidījuši savu Kungu, viņi nebūtu apjukuši, tāpat kā nebija apjukuši tie, 

kas dedzīgi ilgojās pēc Viņa, gaidīja Viņu un aicināja Viņu. 

42 Es jums esmu teicis aicināt visus līdzcilvēkus bez izņēmuma sēdēt pie Mana galda. Jo, lai gan 

šobrīd ne visi Man tic, Man ir jārunā ar visiem. 

43 Tajā laikā es devos ceļā pie ļaudīm. Vieta, kur Es ar viņiem runāju, Man vienmēr bija vienaldzīga. 

Es runāju ar viņiem gan templī, gan uz ceļa, gan ielejas pļavā, gan jūras krastā, gan kalna virsotnē. 

44 Šajā laikā, kad ir nepieciešams sagatavot balss nesēju, lai runātu ar jums ─ nenozīmīgu radījumu, 

kas, piesātināts ar Manu spožumu, nespētu doties pa ceļiem vai ceļiem uz laukumiem un pilsētām, lai 

uzrunātu pūļus ar Manu Vārdu ─ Es esmu sapulcinājis jūs kopā pazemīgās dievbijības telpās, lai sniegtu 

jums Manu Vārdu. Tā vietā, lai Es dotos pie cilvēkiem, viņi nāk, lai klausītos Mani. Tāpēc Es saku tiem, kas 

nāk pie Manis dienu pēc dienas: Aiciniet savus līdzcilvēkus uz Mana koka ēnu, kur viņi var dzirdēt Manu 

balsi. 

45 Es jūs sagatavoju, jo tagad sākas jauns periods. Sākas liela garīguma un pacēluma laiks, kas 

iestājas tur, kur Es jums dodu Savu Vārdu. 

46 Vēl trīs gadus Es jums došu Savus norādījumus caur cilvēka intelektu, kas būs kā trīs dienas, jo 

laiks nenovēršami rit. 

47 Cik daudz iecietības un cik daudz piekāpšanās jums ir piešķirta manā darbā, ak, tauta! Tomēr man 

jums ir jānorāda, ka visam ir savas robežas, un tām piekāpšanās iespējām, ko Tēvs jums ir devis, ir 

jābeidzas. Drīz jūs zināsiet, kā saglabāt patiesu cieņu pret visu, kas ir patiesa sagatavošanās. 

48 Mans darbs nav viena no daudzajām mācībām, nav vēl viena sekta pasaulē. Šī atklāsme, ko Es 

jums šodien esmu devis, ir Mūžīgais likums. Taču cik daudz rituālu jūs esat tai pievienojuši garīguma un 

izpratnes trūkuma dēļ, cik daudz nekrietnību, līdz galu galā esat to izkropļojuši. Cik daudz pielūgsmes aktu 

jūs esat ieviesuši Manā mācībā, sakot un ticot, ka visu, ko esat darījuši, esmu iedvesmojis un pavēlējis Es. 

49 Tuvojas laiks, kad jūsu acis atvērsies un jūs sapratīsiet spirituālisma patieso būtību. Patiesi, Es 

jums saku: Mans darbs ir svētāks par visu, ko jūs pasaulē esat domājuši. Tomēr Es esmu gatavs piedot 

jums visu, ko esat grēkojuši savā misijā, un ar savu grēku nožēlu jūs sāksiet jaunu, garīgāku dzīvi, 

praktizējot Manu Mācību ar vislielāko vienkāršību, lai tas, ko jūs mācāt, būtu patiess garīgums. 

50 Ja mani jaunie mācekļi būtu izmantojuši garīgo būtību, ko viņi saņēma kopš 1866. gada, kad šīs 

mācības sākās viņu vidū ─ vai jūs nedomājat, ka viņi jau sen būtu uzsūkuši šīs mācības? 

51 Tas bija tikai dabiski, ka, kamēr jūs neredzējāt Manu atklāsmi līdz galam, jūs krītat maldos un 

nepareizi interpretējat dažas mācības, lai gan Es jums tās izskaidroju ar visām detaļām, lai jūsu sapratne 

varētu tās saprast. Bet, kad Mans Vārds jūsu vidū būs sasniedzis savu pilnību, šīs kļūdas vairs nebūs 

attaisnojamas. 

52 Jūs esat noticējuši, ka Es esmu atnesis jums šo darbu ar nolūku izskaust materiālo nabadzību, kurā 

atrodas daži cilvēki, lai palīdzētu jums izcelties citu priekšā kā lieliem. Bet šodien jūs pārsteidz tas, ka es 

jums nesu garīgas dāvanas: žēlastību, mierinājumu, balzāmu, ko jums vajadzētu nodot tālāk ar vislielāko 

altruismu. 

53 Patiesība ir šāda: Tas, kurš ir noteicis cenu par pakalpojumiem, ko viņš ir sniedzis savam 

līdzcilvēkam, nav to darījis manam darbam, kuru viņš ir pārdevis. Tas, kurš ir noteicis cenu, nodevības 

cenu, to ir darījis sev. 

54 Vēl ir palicis īss laika posms, kurā es ar jums runāju brīvi, un neviens nevarētu apgalvot, ka es viņu 

bargi sodīju vai liku viņam pārāk daudz izpirkt par pieļautajām kļūdām. Jo Mana pamācība ir mīlestības 

pilna, tāpat kā līdzekļi, ko Es izmantoju, lai jūs labotu. 

55 Tā nav pasaules balva, kas jums dos mieru un gandarījumu. Tie nāks kā atlīdzība par labdarības 

pilno pienākumu izpildi, ko jūs veicat attiecībā uz saviem līdzcilvēkiem. 

56 Turklāt esiet labas gribas cilvēki, ja jūs mīlat mieru, tad tas paliks ar jums. Patiesi es jums saku: 

nav dārgumu, kas būtu salīdzināmi ar dvēseles mieru. 

57 Var teikt, ka ir tikai ļoti īss laiks, līdz šis vārds vairs netiks dzirdēts. Jau tuvojas laiks, kad jums būs 

jādodas izplatīt Labo vēsti. Pienāks pilnīgs gaismas laiks, un uz jūsu galvām nolaidīsies Tā Kunga Gars, 
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tāpat kā Viņš tajā laikā nolaidās pār maniem apustuļiem, liekot uz katra no viņiem parādīties uguns mēlei 

kā "Vārda" jeb Vārda garīgās dāvanas simbolam, kas viņiem tajā brīdī tika dota. 

Ir nepieciešams, lai jūs paliktu manā mācībā, lai mana Griba varētu tikt piepildīta jūsos. Ja mana darba 

dēļ jūs ciešat pazemojumus, pacietīgi tos panesiet un piedodiet. Pievērsiet savu skatienu Jēzum un 

ieraudziet, kā Viņš tajās dienās izturēja vislielākos pazemojumus cilvēku vidū, neiebilstot, bet piedodot un 

mīlot tos, kas Viņu aizvainoja. 

58 Kad Es jums teicu, ka jums jāpieliek labais vaigs kā piedošanas zīme tam, kas jūs sitīs pa kreiso 

vaigu, Es neaprobežojos tikai ar vārdiem. Cik reizes pēdējās dienās, ko pavadīju šajā pasaulē, es saņēmu 

uz sejas un uz ķermeņa vai nu skandinošus sitienus, vai arī sitienus, bet mana sirds nesaputinājās un 

mans skatiens neizrādīja aizvainojumu. Mana lēnprātība, laipnība, ar kādu es skatījos uz šiem cilvēkiem, 

izraisīja daudzus brīnumus, daudzas atgriešanās, kuras redzēju tikai es. Tāpēc Glābējs Jēzus nāca, lai 

parādītu jums garīgās augšupejas ceļu caur pazemību. 

59 Jau no manas kā cilvēciskas būtnes piedzimšanas stundas Dievišķā pazemība pilnībā atklājās 

pasaulei ─ kopš tās aukstās nakts, kad sieviete, kura bija vistīrākā dvēselē un miesā, no staļļa iekšpuses ar 

prieku lūdza savu Kungu, vienīgo patvērumu, kas tajā naktī atvērās, lai uzņemtu pasaules Glābēju Savās 

miesās. Tur, silītē, kas bija mans šūpulis, sākās mīlestības un pazemības mācība, ko es atnesu cilvēcei. 

60 Šodien jūs dzīvojat citā laikā. Es esmu atgriezies pie jums, un, lai gan ne kā cilvēks, esmu jums no 

jauna mācījis savu mācību par pazemību. Tumsa, kurā cilvēce ir ietīta šajā laikā, ir melnāka nekā nakts, 

kurā piedzima Jēzus. To siržu cietība, kuras ir saņēmušas vēsti par manu atgriešanos, ir bijusi līdzīga klints 

akmeņiem tajā grotā, kur Bērns-Dievs atvēra savas acis šīs pasaules gaismai. Cilvēku vienaldzība pret 

mūžīgo, pret garīgo un mīlestības trūkums vienam pret otru ir kā aukstums tajā svētlaimīgajā naktī. Un 

viņu prāta trauslums, caur kuru Es daru Sevi zināmu šajā laikā, viņu siržu rupjums ir bijis kā cieti salmi 

silītē. Tā Es no jauna sāku Savu mācību jūsu vidū. Bet es jums jautāju: Vai arī es to beigšu pie krusta, kā to 

darīju toreiz? 

61 Paskaties uz manu taku un seko tai. Kad jūs sastapsieties ar ciešanām, upurēšanos, atteikšanos, 

pazemojumiem, pievērsiet savu skatienu Jēzum, un Es jums sūtīšu savu spēku un došu jums savu roku kā 

krusta nesēju, lai palīdzētu jums nest savu krustu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 198 
1 Svētīgs, kas nāk pie Manis pazemībā. 

2 Tagad ir tie laiki, kad Es atstāju aiz sevis cilvēkus, kas ir sagatavoti dvēselē un prātā, lai viņi varētu 

liecināt patiesību par Manu atnākšanu. 

3 Kad mani mācekļi dosies pa pasauli, runājot un mācot manā vārdā, viņiem būs ticība un ticība, kas 

ir viņu sirdīs. 

ir pārliecība, ka Es steigšos viņiem palīgā pārbaudījuma brīdī, jo Es vienmēr un visur esmu apliecinājis 

Savu mīlestību un Savu klātbūtni. 

4 Kad jūs moka bēdas un jūs saucat pie sava Tēva, jo jūsu ticība dod jums pārliecību, ka jūs esat 

uzklausīti un ka Kungs redz jūsu bēdīgo seju, tad jūs jūtat mierinājumu un cerību, kas ir glāsts, ko 

Skolotājs jums dod, kad Viņš uzklausa jūsu lūgšanu. 

5 Kad cilvēkam dzīve sagādā daudz nelaimju un ciešanu, un viņš lūdz Tēva mierinājumu, ─ kāpēc 

gan Man nenākt un viņu nestiprināt, jo viņš ir bērns, kuru Es mīlu, un Es patiesi esmu Tas, kas var viņu 

uzmodināt? 

6 Dievišķā mīlestība izplūst uz cilvēci ik mirkli, un to apliecina tie, kas Mani dziļi jūt savā sirdī. Jo, lai 

gan Es esmu visvarens, Es ierobežoju Sevi, lai pietuvotos cilvēkam un ļautos viņa sajūtai. 

7 Nevienu nenosodiet. Uzziniet, kā dažādu reliģisko kopienu cilvēki lūdzas dažādos veidos, kas 

atšķiras no jūsu. Es jums esmu atklājis, ka Es nāku pie visiem un visus uzklausu. Jo Es neslēpšu Sevi no 

ikviena, kas Mani meklē. 

No otras puses, citi jūs nosodīs jūsu garīgā lūgšanu veida dēļ un arī tāpēc, ka jūs ticējāt manam 

pasludinājumam ar cilvēka intelektu. Cik daudzi no jums jau ir kļuvuši par apvainojumu un izsmiekla 

upuriem no to puses, jo jūs esat pieņēmuši manu pasludinājumu šādā formā! Tikai ticības liesma, kas deg 

šīs tautas sirdī, lika jums izturēt pārbaudījumus, un tas ir tāpēc, ka jūs ticat, ka šī mācība, kas pārdzīvojusi 

lielus strīdus, tiks atzīta visā pasaulē. Jūs, kas tieši dzirdēsiet Manu Vārdu un būsiet skolotāji starp 

cilvēkiem, neredzēsiet sava darba rezultātu no šīs pasaules. Lai sēkla nestu augļus, būs nepieciešams 

laiks. 

8 Šī cilvēce pakāpeniski pieņem ideju par garīgo. Kad tā būs sasniegusi zināmu attīstības pakāpi, tā 

sapratīs, ka Manās izpausmēs un atklāsmēs nav bijis maldināšanas, ka tā ir bijusi patiesība, ka Skolotājs 

caur neizglītotiem, bet uztverošiem valdes orgāniem, kurus apgaismoja Mana Dievišķība, izlēja Sevi 

mīlestībā, gudrībā un žēlastībā. Tie joprojām bija nepilnīgi, bet, tā kā Es esmu Pati Tīrība, Es izmantoju to 

cilvēku intelekta orgānus, kuri nepārtraukti cīnās pret savām tieksmēm. 

Ja cilvēks uzskata, ka Man Sevi vajadzētu parādīt tikai caur taisnu un nevainojamu cilvēku, lai Es būtu 

ticams, tad viņš maldās, un Es viņam jautāju: Vai Manas Dievišķības pārstāvji reliģiskajās kopienās ir 

nevainojami un nevainojami cilvēki? Patiesi es jums saku: es neatrodu starp viņiem nevienu taisno uz 

visas zemes. Taču viņi ir Mana Vārda, kas atklāts pagātnē, skaidrotāji. 

9 Balss nesēji, ar kuru starpniecību Es ar jums runāju, nav ne Mani pārstāvji, ne Mani kalpi. Tie ir 

tikai instrumenti, lai izteiktu manu aizlūgšanu. 

10 Mana mācība jums ir devusi daudz mācību. Es jums esmu teicis, ka jums nav nepieciešams celt 

krāšņas baznīcas, lai izpatiktu savam Dievam, ka jums nav arī nepieciešams izsūdzēt savus grēkus tāda 

paša grēcinieka priekšā kā jūs paši. Labākā baznīca, kurā jūs varat ieiet, lai pielūgtu Mani, ir jūsu sirds, un 

kad jūs patiesi nožēlojat savus pārkāpumus un cīnāties pret sevi, lai labotu savus ceļus, jūs patiesi 

saņemat piedošanu caur Mani. Pierādījums tam, ka esat nomazgājuši savus traipus, būs miers, ko 

piedzīvos jūsu gars, un prieks, kas pārpildīs jūsu sirdi. 

11 Kāpēc cilvēki runā par "pārdabisko", ja viss Manī un Manos darbos ir dabisks? Vai, gluži pretēji, 

cilvēku ļaunie un nepilnīgie darbi nav "pārdabiski", jo dabiski būtu, ka viņi vienmēr rīkotos labi, ņemot 

vērā To, no kura tie ir cēlušies, un tās īpašības, kas viņiem piemīt un ko viņi nes sevī? Manī visam ir 

vienkāršs un dziļš izskaidrojums, nekas nepaliek tumsā. 
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Par pārdabisku jūs saucat visu, ko nesaprotat vai ko uzskatāt par noslēpumainu. Bet, kad jūsu dvēsele, 

pateicoties nopelniem, būs paaugstinājusies un ieraudzīs un atklās to, ko tā iepriekš nevarēja saskatīt, tā 

sapratīs, ka viss radībā ir dabisks. 

12 Ja pirms dažiem gadsimtiem cilvēcei būtu stāstīts par sasniegumiem un atklājumiem, ko cilvēks 

izdarīs šajā laikmetā, pat zinātnieki būtu šaubījušies un uzskatījuši šādus brīnumus par pārdabiskiem. Bet 

šodien, kad esat attīstījušies un soli pa solim sekojat cilvēces zinātnes sasniegumiem, jūs tos uzskatāt par 

dabiskiem darbiem, kaut arī jūs tos apbrīnojat. 

13 Patiesi Es jums saku: rīt, kad cilvēka garīgais dialogs ar savu Dievu izplatīsies pa visu zemes virsmu, 

cilvēce iepazīsies ar šīm izpausmēm. Tā ticēs, ka Es atklāju Sevi caur cilvēka intelektu, ticēs tam, ko Es 

runāju, un vairs nevērtēs šādas izpausmes kā kaut ko neiespējamu vai pārdabisku. 

14 Rītdienas cilvēki būs tie, kas atzīs Manas Doktrīnas diženumu un būtību, pateicoties rakstiem, kas 

palikuši no Mana Vārda. Vienkāršība, ar kādu es izskaidroju dziļo, neizprotamo, vienkāršība, ar kādu es 

jums atklāju patiesību, izraisīs viņos apbrīnu. 

15 Tāpēc sagatavojiet manu vārdu, lai jūs varētu atbildēt tiem, kas nāk ar vēlmi pēc šīm zināšanām. 

Pie jums nāks cilvēki, kurus neapmierinās vienkārši paskaidrojumi. Atnāks zinātnieki, kuri visu mūžu ir 

apšaubījuši dabu un grāmatas, un viņi jums jautās: "Kāpēc Kungs nav materializējies, jo Viņam bija vara to 

darīt, un nav paskaidrojis, kādus atklājumus varētu izdarīt zinātne?" 

16 Tad jūs atbildēsiet: "Dievišķā Vārda, kura vienkāršībā ir ietverta gudrība, kodolā ir skaidrojums un 

pravietojums par to, ko cilvēks sapratīs un kas sagaida cilvēci." 

17 Mācekļi, arī šodien Es jums saku: nedomājiet, ka gudrība, ko Es jums mācu Savās atklāsmēs, ir 

domāta tam, lai jūs pretotos cilvēku mācībai. Ja jūs vēlaties iet pa šo ceļu, es jau tagad jums saku, ka jums 

tas neizdosies. 

18 Lai nāktu pie Manis, nav jābūt mācītam, pietiek ar dvēseles pacēlumu, lai izteiktu Manu Vārdu tā, 

kā Jēzus to atklāja Otrajā Laikā un kā Es jums to dodu šodien: pilns vienkāršības un mīlestības. Vai tā ir 

atklājusi zinātnisko erudīciju? Vai tā cenšas atrisināt šī laika cilvēku zinātniskās problēmas? 

19 Es runāju tikai ar garu. Es esmu mācījis tikai ceļu, kas ved uz perfektu dzīvi, un šis uzdevums ir arī 

jūsu uzdevums - runāt ar garu un parādīt tam "Apsolītās zemes" siluetu pie apvāršņa. 

20 Sniegt manu mācību godīgi un nesamāksloti un ļaut cilvēkam pētīt, izzināt un uzdot jautājumus. 

Es to neatbalstu, nedz arī aizliegu. Lai katrs meklētu pieeju, kas viņam ir iespējama, lai atrastu patiesību. 

21 Sējiet, un jūsu sēkla nesīs augļus rīt. Nav svarīgi, ka augļus gūs tikai nākamās paaudzes. 

22 Pētiet manu vārdu un iedziļinieties tā nozīmē. 

23 Es nāku, lai sniegtu jums savu mācību, nevis lai skatītos uz jūsu nepilnībām un grēcīgumu. 

24 "Izraēlas tautai" ir jārāda drosmes piemērs, jo "Izraēla" ir cilvēces "stiprā". 

25 Jūs saņemsiet jaunus baušļus, pēc kuriem ļaužu masas Mani atpazīs. 

26 Kara šausmas ir izvērsušās, un, kamēr "Izraēla" guļ, cilvēki lūdz žēlastību un ir to saņēmuši no 

Manis. Bet Mana griba ir, lai cilvēce to saņemtu caur Manas tautas sagatavošanu. 

27 Kad praktizējat nodošanos un paklausību, jums ir jābūt Tēva paraugam priekšā. 

28 Kad pienāks laiks, jums tiks dots uzdevums. Jūs dosieties uz svešām zemēm. Jūs nedarīsiet rasu 

atšķirības, turklāt es jums saku: Pienāks laiks, kad Tēvs kļūs jūtams visās sirdīs. 

29 Es neskatos uz jūsu cilvēcisko tukšumu. Es redzu tikai to, ka jūsu sirds un gars ir Mani meklējuši, 

un Es jūs sūtīšu uz provincēm kā Skolotāja vēstnešus, kas mācīs ar savu piemēru, kā Jēzus Otrajā Laikā. 

30 Jā, "Israēl," nes manu vārdu, kas ir mūžīgās dzīvības sula. 

31 Jūsu uzdevums ir dot pasaulei to, kas tai pienākas, īstenojot manu mandātu. Jo jūs esat Trešās 

ēras gaismas un žēlastības īpašnieki. 

32 Es esmu Tēvs, kas ir mīlestības pilns, lai atkal jūs paceltu žēlastības dzīvei, lai jūs ievirzītu uz 

pareizā ceļa. Otrajā Laikmetā jūs no Manis daudz prasījāt, bet tagad Es esmu ar jums garā un atkal dodu 

jums Savu Vārdu, Savu "Dievišķo Vārdu", ko raksturo mīlestība, lai jūs varētu sekot Maniem perfektajiem 

norādījumiem un nest tos pasaulei. 



U 198 

138 

33 Ar Savu Vārdu, kas ir ļoti smalks kalts, Es apstrādāju jūsu sirdi, jo redzu, ka tā vēl guļ. 

34 Tā ir žēlastības rītausma, kurā Skolotājs nolaižas pie visiem saviem mācekļiem. 

35 Redzētāji ir redzējuši manu klātbūtni un mana Gara gaismu. 

36 Viņi ir sagatavojuši sevi iekšēji un aizvēruši acis pasaules stimuliem, un no viņu mutēm ir nākuši 

pravietiski vārdi. 

37 Turpiniet strādāt pie sevis, jo, ja jūs to nedarītu, es jums saku: Akmeņi runātu. 

38 Bet es jums arī saku: es nevēlos jūs piespiest. Es vēlos, lai mīlestība plūst no jūsu sirdīm vienkārši 

un dabiski. 

39 Cilvēki, sagatavojieties, jo jūs pat nezināt, no kurienes tieši, bet ļaužu pūļi no dažādiem ciematiem 

un apgabaliem dosies ceļā un nāks uz pulcēšanās vietām. 

40 Pacelieties lūgšanā. Palīdziet saviem līdzcilvēkiem. Studējiet manu vārdu. Es nevēlos, lai "Izraēla" 

tiktu kaunināta par to, ka tā nezināja, kā cīnīties. Nē, cilvēki. Nesiet Man priekšā vienu, divas vai trīs 

sēklas, bet jūsu sēklām jābūt tīrām. Jūsu uzdevums ir pareizi saprast Manu Vārdu. 

41 Es esmu mīlošs Tēvs, un Es nāku pie jums kā Tēvs, jo kā Tiesnesis Es esmu nepielūdzams. 

Atjaunojiet sevi, sagatavojiet sevi, lai jūs vienmēr varētu redzēt Mani kā Tēvu. 

42 Tuvojas lielās kaujas laiks. Trīs gadus jums joprojām ir Mans Vārds, un Tēvs vēlas atstāt ticīgo 

ļaužu pūļus mācītus. Bet jums, kurus es atstāju pulcēšanās vietās kā draudžu vadītājus, ir labi 

jāsagatavojas. 

43 Iegūstiet izpratni un neļaujiet pasaulei 

laupa mana Vārda dzīvības asinis un atgriež tā būtību manā dievišķajā tronī. 

44 Atkāpieties no pasaules un atcerieties manus vārdus, kas jums saka: Kas jūs bijāt agrāk, jūs šodien 

vairs nebūsiet, un kas jūs esat tagad, jūs rīt vairs nebūsiet. Atjaunojiet sevi. Atmetiet lieko un slikto. Es 

nevēlos ne fanātiķus, ne fanātiķus. 

45 Pirmajā reizē Es sūtīju jums Mozu, otrajā reizē Es biju jūsu vidū Jēzū no Nācaretes, un šodien Es 

jums esmu kā Svētais Gars. Es redzu jūsu dvēseles uz Jēkaba kāpnēm, kas saņem Mana Gara žēlastību un 

gaismu. 

46 Jūs visi veidojat vienu tautu. Jūs visi esat viens bērns, kuram es dodu savu miera skūpstu. 

47 Studējiet manu Vārdu un nesiet to masām, jo ceļš ir sagatavots. Cilvēki nāks uz šo valsti. Dāvājiet 

viņiem labākos "svētkus", rādiet viņiem labu piemēru, lai viņi varētu jūs atpazīt kā Svētā Gara mācekļus. 

48 Katram no jums apkārt ir garīga būtne, kas jūs aizsargā. Kad pienāks brīdis, tā atbildēs Man par 

jums un jūs par to. Patiesi, es jums saku: liela ir jūsu atbildība. 

49 Ar degsmi un vēlmi pildiet savu uzdevumu un esiet vienoti vienā ideālā un vienā gribā. Stājies 

manas taisnības priekšā, kas redz pat tavas sirds dziļāko sirdspukstu. 

50 Laiks ir dārgs. Jums ir jāceļas steigā, ar mīlestību, lai pildītu manu misiju; dažiem jau kā 

mācekļiem, citiem kā skolēniem. 

51 Atstājiet pasaulei to, kas ir jūsu, un jums ir viens mērķis - dvēseles pestīšana. Kad pienāks laiks, 

jums būs jāatskaitās par visu, ko esat paveikuši uz šīs planētas. 

52 Jūs neesat nezinošs vai nezinošs, jūs darāt visu, zinot cēloni. 

53 Es brīdinu jūs par gaidāmajiem notikumiem. Kad jūs vairs nedzirdēsiet Manu vārdu, jūs 

sarunāsieties ar Mani no gara uz garu. 

54 Šodien Es redzu jūs vienotus pēc Manu otrās ēras apustuļu parauga, un Es strādāju pie tā, lai jūs 

darītu lielus brīnumus. 

55 Jums ir liels spēks. Tāpēc dodiet saviem līdzcilvēkiem no tā daudzā, ko Es jums esmu devis Savā 

Vārdā. 

56 Es esmu izlējis Savu gudrību jūsu vidū, bet Es redzu izsalkušu vilku aitas tērpā, kas vēlas jūs apēst, 

iedvesdams grēcīgas domas, lai jūs samaitātu. Bet, kad Es redzu, ka jūsu būtība ir tuvu tam, lai padotos, 

Es esmu tur kā Tēvs, kas nāk jums palīgā, jo Es negribu, lai jūs pazustu. 
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57 Mazs ir tas ganāmpulks, kas savā sirdī nes mīlestību uz Tēvu un kam ir vēlme kalpot Man. Bet es 

jums saku: Stāviet stingri, lai jūs varētu sasniegt savas dvēseles attīstību Manā Likumā. 

58 Es vēlos, lai jūs būtu vienoti šādā veidā. Jo, ja jūs stāvat pie Tēva, tad arī es stāvēšu pie jums. Es jūs 

neatstāšu ne mirkli, un kārdinājums paliks prom no "Israēla tautas". 

59 Iedziļinieties Manā Vārdā, saprotiet, ka Mans parādīšanās laiks ir īss, un apzinieties, cik liela ir 

Mana mīlestība un cik liela ir gaisma, ko Es esmu ielicis jūsu dvēselē. Apzinieties, ka jums jānāk pie Manis 

šķīstiem. 

60 "Mana valstība nav no šīs pasaules", tādēļ saprotiet Mani, kad Es jums saku: to, ko jūs darīsiet uz 

zemes, Es jums paturēšu nākamajā dzīvē. 

61 Šeit, pie šī galda, es jūs visus gaidu. Manā klātbūtnē pazūd rases, kastas un senči. Jūs visi vienlīdz 

piederat Man, jums visiem ir viena dvēsele kā dārgakmens, un tieši uz šo dvēseli Es vēršos. 

62 Ja jūs vēlaties zināt: šī bija vieta, kas bija iepriekš noteikta Manai jaunajai atklāsmei pasaulei, kur 

jūs redzēsiet Mani nākam "uz mākoņa" visu zemes tautu klātbūtnē. 

63 Izprotiet šos vārdus pareizi. Ar to es gribu jums sacīt, ka es nāku Garā pie visiem, bet ne visi 

dzirdēs šo vārdu. Tas notika tāpat kā tajās dienās: viena tauta liecināja par Manu mācību, par Maniem 

darbiem, un citas zemes tautas liecību dēļ ticēja. 

64 Šodien es pulcēju šīs tautas dvēseles, lai tās pilnveidotu savu misiju saskaņā ar sava Skolotāja 

vārdu. 

65 Es viņiem nesolu zemes valstību, bet mūžīgās gaismas valstību dvēselei. 

66 Viņu dvēseles, kas tagad vēl ir pilnas egoisma, ņemot vērā tuvākā vajadzības, "rīt" būs dāsnas, lai 

ļautu saviem līdzcilvēkiem dalīties mantojumā, ko Es viņiem esmu piešķīris. 

67 Tie, kas tajā laikā gaidīja Mesijas atnākšanu kā zemes ķēniņa atnākšanu un redzēja Viņu atnākam 

dievišķā pazemībā, bija apjukuši un apjukuši. Kādēļ gan jums šodien vajadzētu tos atdarināt un mulst, kad 

redzat, ka Es atklāju Sevi šādā veidā, lai gan jums jau ir iepriekšējie piemēri, ka jūsu Kunga valstība nav no 

šīs pasaules? 

68 Es mācu cilvēkus, lai rīt viņi varētu mācīt visus tos, kam nav bijusi iespēja dzirdēt Mani šādā 

formā. Tie, kas šodien Mani klausās, dzird Tēvu, kurš ar lielu mīlestību paziņo viņiem par tuvojošos 

aiziešanu un kurš šī iemesla dēļ dāvā savu tēvišķo mīlestību pārpilnībā visiem, kas Viņu ieskauj. Tā ir Tēva 

balss, kurš vēlas, lai viņi atceras Viņu, kurš nevēlas nevienu no saviem bērniem atstāt raudošu, kurš vēlas, 

lai visi baudītu Viņa mantojumu, un tas ir Viņa mīlestības mantojums. 

69 Šai tautai būs viss, kas tai nepieciešams gaidāmajai cīņai, tās lielajai garīgajai cīņai, jo Viņš liks 

manai sēklai izaugt no jauna ar Savu auglīgo lietu. 

70 Jā, tauta, mans vārds atkal būs visu lūpās, mana attieksme visās sirdīs un mans likums tiks atklāts 

visās sirdsapziņās. Cik laimīgi būs tie, kas būs piedalījušies šajā dievišķajā darbā, jo šī garīgā svētlaime 

kompensēs visas viņu ciešanas un ciešanas. Viņi atcerēsies, ka viņi bija Kristus mācekļi šeit, uz zemes, ka 

viņi ar mīlestību sargāja sēklu, ko Dievišķais Skolotājs mācīja viņiem audzēt. 

71 Iegūstiet šo mieru savai dvēselei, tauta, iegūstiet šo vietu mūžībā. 

72 Es kā Skolotājs eju jums priekšā un vadu jūsu dvēseli. Tāpēc lai manu mācekļu darbi ir skaidri, tad 

tie, kas uz jums skatās, jūs ņems par piemēru. 

Pasaule ir izsalkusi, un jums ir maize, kas pabaro. Es jūs gatavoju tāpat kā Savus apustuļus. Ja jūs 

sekosiet Man kā viņi, jūs sajutīsiet Manu spēku cīnīties pret visu ļauno. Visi dabas spēki jums palīdzēs jūsu 

misijā, ja vien jūs zināsiet, kā tos izmantot. 

73 Šodien jūs redzat cilvēku vidū trūkumu un nabadzību, rūpes, lai iegūtu maizi miesai, kamēr jūs 

esat saglabājuši sevi, neciešot šādas grūtības, jo Es vēlos, lai jums būtu miers un lai daļu sava laika veltītu 

Manas mācības praktizēšanai. 

Daudzi vīrieši un sievietes emigrē un meklē šajā zemē patvērumu savām sirdīm, kas ir nogurušas no 

cīņas, un viņi atradīs svētītu zemi, bagātu ar labumiem, un jūs dalīsieties ar viņiem savā maizē, un viņi šeit 

atradīs patvērumu un izveidos savas mājas. 
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74 Mostieties, cilvēki, jo atlikuši tikai trīs gadi, kuros Es jums sevi darīšu zināmu. Meklējiet Mani jau 

šodien no gara uz garu, jo jau tuvojas stunda, kad jūs jutīsieties bāreņi, un Es gribu, lai jūs būtu stipri šajā 

pārbaudījumā. Tad garīgā pasaule vairs nedos jums iedrošinājuma vārdu, padomu. Jūs vairs nedzirdēsiet 

šo "koncertu" no aizsaules, tāpēc jums ir jāprot pacelties, lai turpinātu barot savu dvēseli. 

75 Tuvojieties tam, kas ir perfekts. Apvienojiet savu gribu ar manu. Meklējiet visu, kas ir labs jūsu 

dvēselei, un mazāk mīliet zemes labumus. Cilvēce ir sasniegusi robežu, kad es to aizturēšu. Tumsa 

pazudīs, "rauši tiks izrauti, sasieti un iemesti ugunī", kā rakstīts. Tas viss notiks. Cilvēki, Es jūs tam 

gatavoju, lai jūs atpazītu laiku, kurā dzīvojat, un lai jūs pamodinātu savus līdzcilvēkus. Svētīgs tas, kas 

vēlas tikt izpirkts, kas lūdz un nožēlo grēkus, jo viņš tiks izglābts. Bet, ja jūs šī iemesla dēļ esat noraidīti, ja 

jūs esat ievainoti, atcerieties Jēzu Viņa dievišķajās kaislībās un ņemiet Viņu par paraugu. 

76 Esiet saprotoši un piedodiet apvainojumus. Jums nevajadzētu būt "ienaidniekiem", un, ja viņi 

cīnās pret jums, paņemiet mīlestības, gaismas ieročus. Ja tā rīkosieties, jūs sasniegsiet pilnību un 

saņemsiet miera dāvanu uz zemes. Es jums dodu sēklu, jūsu uzdevums ir to iestādīt. 

77 Laiks, kad man bija jānāk, tika pareģots, un šis pravietojums piepildījās. Tika teikts: "Cilvēki 

sasniegs grēka un materiālisma virsotni. Kari izplatīsies no tautas uz tautu kā uguns, kas iznīcina visu. 

Naids un ļaunā griba augs kā nezāles un klās laukus." 

78 Es zināju, ka laika gaitā jūs Mani aizmirsīsiet un Mans Vārds aizies no jūsu sirdīm. Tāpēc Es jums 

pasludināju Savu atgriešanos. 

Šī gaisma ir aptumšojusies, cilvēka sirds ir auksta un bezjūtīga kā tajā naktī, kad Jēzus nāca pasaulē, un 

Māte, neatrodot patvērumu cilvēku mājās, meklēja patvērumu zemnieku pajumtē pie ganiem un 

ganāmpulkiem. 

79 Šodien Es neesmu sagatavojis dzemdi, lai kļūtu par cilvēku, jo Es esmu nācis Garā, lai runātu ar 

jums. 

Un tik lielā cietsirdībā un neticībā es esmu tevi atradis. Es tevi esmu izvēlējies, un tu esi sagatavojis savu 

sirdi, lai pieņemtu Mani. Jūs esat Mani uzklausījuši, un jūsu ticība ir iedegusies. 

80 Ja vēlaties Man sekot, tad paklausiet Manam Vārdam. Es jums palīdzēšu nest jūsu krustu. Bet Es 

negribu, lai šī tauta, kas šodien Man tic, rīt spriestu un nosodītu Mani kā tas, kas Mani uzlika pie krusta. 

Šodien jūs nezināt, kuri no viņiem paliks uzticīgi. Es jums saku, ka viņu būs maz, un dažkārt viņi būs 

vientuļi. Taču viņu ceļš būs atvērts, un eņģeļi viņus aizsargās un izglābs no briesmām, lai aizvestu viņus 

līdz debesu barjerai. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 199 
1 Svētā Gara miers lai ir ar jums! 

2 Ar nepagurumu Es runāju ar jums, jo tuvojas mācekļu pārbaudījums, un Es gribu, lai jūs zinātu, kā 

tad darīt zināmu Manu darbu. Es esmu jūs iepazīstinājis ar tās principiem, lai jūs vienmēr iepazīstinātu ar 

to visā tās tīrībā un patiesībā. 

3 Mana mācība apvienos pasauli vienotā ideālā, un, kad šī domu, siržu un gribas savienība būs 

kļuvusi par realitāti, pasaule iepazīs mieru un piedzīvos kaut ko vairāk no dvēseles dzīves. 

4 Šajā laikā notiek pasaules uzskatu un doktrīnu cīņa. Ikviens vēlas būt tiesīgs. Bet kam šajā egoisma 

un savtīgo interešu cīņā ir taisnība? Kas ir patiesības īpašnieks? 

5 Ja tie, kas uzskata, ka atrodas uz perfektā ceļa un ka viņiem pieder patiesība, ar to lepojas, tad 

patiesi, Es jums saku, viņi vēl nepazīst šo ceļu, jo uz tā ir jābūt pazemīgiem, un pietiek ar to, ka viņi 

neatzīst patiesību, kas ietverta citu ticībā, lai vairs nebūtu pazemīgi. Bet es jums jau teicu "Otrajā 

laikmetā": "Svētīgi ir lēnprātīgie un pazemīgās sirds." 

6 Cilvēks, kurš nosoda savu līdzcilvēku ticību un pārliecību, attālinās no pestīšanas, jo savā lepnībā 

un pārgalvībā cenšas būt līdzīgs savam Dievam. 

7 Es jums saku, lai jūs parādītu sevi tādus, kādi esat, lai neiekristu liekulībā. Esiet sirsnīgi un ņemiet 

vērā, ka jums vēl daudz kā pietrūkst, lai sasniegtu dvēseles pilnību. 

8 Tas, kurš savā pazemībā uzskata saņemtās žēlastības dāvanas par nepelnītām, nekad nekļūs 

pašapmierināts, lai arī cik daudz es viņam dāvātu pārpārēm. 

Kādu dienu cilvēki cīnīsies viens pret otru. Cīņa būs nevienlīdzīga. Jo, kamēr vieni savu prasību balstīs 

uz zemes varas vardarbību, citi tikai parādīs savas mīlestības ieročus savā materiālajā nabadzībā. Jo 

viņiem nebūs citas tēvzemes kā vien viņu garīgais mantojums. 

9 Jūs zināt, Mana tauta, ka Es jūs esmu sapulcinājis un apvienojis, izvēloties jūs no šejienes un no 

turienes. Jo visās sektās un baznīcās, kas ir kā ceļi, ir garīgie mācekļi, kuriem Es esmu radījis šo ģimeni. Es 

neesmu tos apvienojis vienā pulcēšanās vietā, bet gan vienā likumā, vienā un tajā pašā mīlestībā. Jo 

ikviens, kurš jūt, ka viņa sirds pukst mīlestībā uz savu brāli, būs šīs tautas bērns. Patiesi, Es jums saku, ka 

jūs nebūsiet spirituālisti tikai tāpēc, ka esat iegājuši šajās sapulču zālēs, kur Mans Vārds runā par 

spirituālismu, bet gan tāpēc, ka jūs mīlat savus līdzcilvēkus. 

10 Doma, ka jums būs jācīnās pret gadsimtiem ilgām idejām, paražām un kļūdām, nedrīkst jūs biedēt, 

un jums nav svarīgi, ka jūsu skaits ir neliels. Jūs zināt, ka gaisma, ko Es jums esmu devis, lauž verdzības un 

neziņas važas. 

11 Ko varētu pārmest spirituālistiem, ja viņi pilda garīgo likumu, morālo likumu un savus zemes 

pienākumus, atstājot savā ceļā tikumības pēdas? Bet sargieties no visa, ko neesmu mācījis, lai jūs netiktu 

apsūdzēti cilvēciskā taisnībā. Šodien es jums saku, kā Otrajā Laikā: "Dodiet Dievam, kas Dievam pieder, un 

ķeizaram, kas ķeizaram pieder." Tad neviens neatradīs tev vainu, lai tevi nosodītu. 

12 Ievērojiet likumus, kas regulē zemi, kurā dzīvojat, un cieniet tos, kas pārvalda citas tautas. 

13 Es atstāju jums savu vārdu, lai jūs varētu mācīties un iegūt zināšanas. 

14 Tāpat kā jūsu gans, dodieties kā vēstneši, lai nestu Labo vēsti sirdīm. 

15 Patiesi Es jums saku: caur jums cilvēcei jābūt glābtai. 

16 Soli pa solim es jūs vedu uz mīlestības ceļu, uz to šauro ceļu, kas tomēr piepildīs jūs ar 

gandarījumu un mieru. 

17 Es vēlos redzēt jūs ejam aiz Skolotāja pa ceļu, kas ved uz augstāko svētlaimi. Nesekojiet pa 

ļaunuma ceļiem, kas jūs aizved prom no Manis. 

18 Tie, kas ir izpildījuši savu misiju, tagad ir ap Mani. Bet Es esmu nācis pie jums kā mīlestības un 

žēlsirdības Tēvs, lai no jauna mācītu jums veltīt dažus mirkļus no katras jaunas dienas Man. 

19 "Strādnieki", strādājiet un pūlieties, lai 1950. gada beigās jūs nodotu bagātīgu ražu. 

20 Sarežģīts ir uzdevums, kas jums ir jāizpilda, dažiem tālu prom, citiem - ģimenes lokā. 
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21 Mantojums, ko Es jums esmu devis šajā laikā, ir tas pats, kas jums bija pagātnē. Bet jūs esat 

lauzuši mīlestības un labas gribas derību, ko jau sen noslēdzāt ar Mani, un bija nepieciešams atgriezties 

pie jums, lai jums to atgādinātu. 

22 Ņemiet vērā, ka cilvēce ir sasniegusi augstu izvirtības līmeni. Tomēr jums ir jākalpo ar tīru sirdi, 

tad jūs jutīsieties stipri un haosa vidū būsiet veseli. Vienojieties, lai baznīcas būtu kā cietoksnis, kā ciets 

mūris, kā nesalaužama ķēde, kurā katrs ir stiprs posms. 

23 Paceliet kritušo. Es visiem sniedzu savu mīļo palīdzību. Bet daži ir pasaules kārdinājumu nomocīti 

un vēl nav sadzirdējuši savas sirdsapziņas balsi. Jūsu uzdevums ir aizsniegt viņus un būt viņiem kā palīgs 

ceļā, līdz jūs sasniegsiet, ka viņi seko manai mīlestības pēdai. 

24 Sargājiet, mani bērni, Tēva mācības, lai arī jūs tiktu pasargāti. 

25 Es jums esmu devis miesu, lai jūs varētu izpildīt grūtu uzdevumu uz zemes. Ar mīlestību sargājiet 

šo miesu, dvēseles, jo lielas būs jūsu sāpes, ja jūs nepaklausīsiet Manam pavēlijumam. 

26 Tu vadīsi savu miesu, un tas nebūs tas, kas tevi atturēs no paklausības ceļa. 

27 Sējiet sēklu un raugieties, lai tā dīgst, lai tā vairojusies atgrieztos Tēva krātuvēs. 

28 Mana griba ir redzēt jūs pazemīgus. Bet daudzi no jums, kam trūkst spriestspējas, ir lūguši manu 

palīdzību. 

29 Es redzu, ka jūs esat tērpušies manās drēbēs. Es esmu atstājis tos jums, lai pasargātu jūs no 

laikmeta grūtībām, bet ne tādēļ, lai atstātu tos pusceļā. 

30 Kopš 1866. gada jums ir bijusi mana jaunā mīlestības izpausme jūsu vidū: Vai esat kaut ko 

palaiduši garām? 

31 Svētīgs tas, kas pacietīgi dzēris savu ciešanu biķeri, jo viņa sāpes pārvērtīsies žēlastībā. 

32 Rotājiet svētnīcu, jo Tēvs jau sen ir vēlējies tajā mājot. 

33 Ieņemiet savu vietu, un visi redzēs, ka Kristus ir jūsu vidū. 

34 Tā ir Mana griba, lai jūs paklausītu Manam Vārdam un rādītu labu piemēru tautai, un lai tas jums 

būtu mans spēks. Es jums esmu devis ceļu, un tas ir pilns gaismas. Sekojiet manai pēdai un kāpjiet kalnā. 

35 Daži lūdz Man naudu, bet Es jums saku: Pirmajā laikmetā jums bija lielas bagātības uz zemes, bet 

jūs bijāt nepaklausīgi Manam likumam. Šodien maizes uz jūsu galda netrūkst, bet jūsu misijas izpildes 

laiks ir īss. Nenogurstoši nododiet Manu sēklu saviem līdzcilvēkiem, lai dzīves ceļa beigās jūs varētu 

parādīt Man sēklu, kas ir vairojusies. 

36 Nebaidieties no zemes iedzīvotājiem, baidieties no mana dievišķā taisnīguma. 

37 Jūs visi esat Mani bērni, un jūs visi nāksiet pie Manis, kad pienāks īstais laiks. 

38 Caur jums, kas tuvojaties Skolotājam, Es dodu visiem, lai arī cik tāli jums tie liktos. 

39 Līdz ganu sagatavotajiem laukiem, kas ir cilvēku sirdis. 

40 Kad gans pamana, ka kāda aita raud, viņš steidzas pie tās un aizved to uz aitu aplokā. 

41 Jūs esat pakļauti smagiem pārbaudījumiem, "Izraēla". Bet Tēvs dod jums spēku, lai jūs varētu tos 

izturēt. 

42 Ja tu izpildīsi savu uzdevumu uz zemes, tevi gaida liels prieks aizsaulē. 

43 Debesu valstības durvis ir atvērtas un aicina ikvienu, kas vēlas tajā dzīvot. Šīs durvis jūs atradīsiet 

savā sirdsapziņā. 

44 Šodien es sēdinu jūs pie sava mīlestības galda, lai dotu jums Gara mielastu. 

45 Manas Dievišķības bērni, Skolotāja mācekļi, ļaujiet manas Mīlestības sūtītā vēstījuma gaismai 

iekļūt jūsu dvēseles dziļumos. 

46 Laipni lūgti, cilvēki, kas nāk pie Manis noguruši, slimi un ar nomocītām dvēselēm! 

47 Es sveicinu jūs mana dievišķā stara gaismā, jo tajā jūs atradīsiet spēku, dziedināšanu un prieku. 

48 Kādēļ daži no jums ir tādi, kam šķiet dīvaini, ka es nāku šādā veidā? 

49 Es neesmu jums teicis, ka esmu šajā ķermenī. Nē, Es jums tikai teicu, ka šis prāts saņem Manu 

iedvesmu. Šai laikā Es dodu cilvēkiem jaunu vēsti, kas pielīdzināma plašam avotam, kas izlej savu saturu 
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pār izslākušajiem laukiem un dārziem. Atcerieties, ka jūsu prāts ir Manas gudrības patvērums, kurā Es 

ieleju Savu gaismu. 

50 Es savas domas esmu ietērpis vārdos, no kuriem staro mīlestība un sirsnība, lai jūs tajos atrastu 

balzāmu, kas dziedina jūsu dvēseli un ķermeni. Es arī esmu jūs mācījis pielūgt savu Dievu uz patiesības 

altāra, nevis uz ēnu, elkdievības un fanātisma altāriem. 

51 Sagatavojieties, lai jūs varētu saņemt bagātības, ko Es jums nesu. Ļaujiet, lai šodien šis plīvurs tiek 

pārrauts, lai jūs saprastu manu jauno vēstījumu pilnu nozīmi. 

52 Es jums palīdzu saprast bez grāmatām un tikai ar garu. Es mācu jums interpretēt visu atklāsmju 

nozīmi. Šādā veidā jūs vairs neiekritīsiet elkdievībā, jo jūs neapstāsieties tikai pie alegorijas, bet zināsiet, 

kā iedziļināties mācības būtībā, lai interpretētu tās patiesību. 

53 Jūs esat dzirdējuši, ka eņģeļi debesīs mūžīgi dzird dievišķo koncertu. Domājot par šo simbolu, 

jāuzmanās no domas, ka arī debesīs dzirdēsiet mūziku, kas līdzīga tai, ko esat pieraduši dzirdēt uz zemes. 

Tas, kurš tā domā, ir pakļāvies pilnīgai materiālisma kļūdai. No otras puses, kurš domā par harmoniju ar 

Dievu šajā dievišķajā koncertā, kad viņš dzird debesu mūziku un eņģeļu svētlaimi, kad viņi to dzird, tas 

būs patiesībā. 

54 Bet kā tas, ka daži to tā neuztver, lai gan ikviena no jums dvēselē ir Visuma Koncerta tonis? Kā tas 

ir iespējams, ka daži, kas dzird šo vārdu, to nesaprot, neizjūt vai nepareizi interpretē? 

55 Mīļotie bērni, jūs, kas esat vāji savā saprašanā, meklējiet gaismu lūgšanā. Jautājiet Man savās 

pārdomās, jo, lai cik lieli būtu jūsu jautājumi, Es zinu, kā jums atbildēt no mūžības. Savukārt es jums 

uzdošu jautājumus, lai starp Skolotāju un mācekļiem spīdētu patiesības gaisma. 

56 Debesu mūzika ir Dieva klātbūtne jūsos, un šī koncerta laikā, kad būsiet sasnieguši patieso 

pacēlumu, kas ir garīgais skaistums, jūsu skanējums būs skaļš. Tā ir debesu mūzika un eņģeļu dziesma. 

Kad jūs to piedzīvosiet un sajutīsiet, patiesība izstarosies jūsu būtībā, un jūs sajutīsiet, ka Dievs ir jūsos. 

Dzīve jums piedāvās mūžīgu un dievišķu koncertu, un katrā tās skaņā jūs atklāsiet atklāsmi. 

Jūs vēl neesat dzirdējuši skaistos toņus to perfektajā harmonijā - reizēm saldus, reizēm spēcīgus. Ja 

jums gadījies tos uztvert vienreiz, tie jums parādīsies kā neskaidri toņi, kurus jūs nevarat apvienot. Jūs 

neesat pilnībā apzinājušies to skaistumu, kas tajās ir. Jums ir jāatstāj aiz muguras jūtas, kaislības un 

materiālisma ēnas, lai savā dvēselē sadzirdētu Dieva koncertu. 

57 Kāpēc jūs uzskatāt manu dialogu ar jums par neiespējamu, lai gan jūs saņemat Visuma 

izpausmes? Kā mana Gara vibrācija caur cilvēka domāšanas spējām jums var šķist neiespējama, lai gan jūs 

visi esat pilni Dieva domu? Kā tas būtu neiespējami, ka Dievs slepeni runā ar jums, lai gan eņģeļi, 

pasaules, telpas un visas radītās lietas ir pilnas ar Viņu? Kāpēc man nevajadzētu pārņemt tavu dvēseli vai 

kāpēc man vajadzētu atstāt to pašai sev? Vai jūs neesat sapratuši, ka tas patiešām nav iespējams? 

58 Labi klausieties Mani: Es esmu Skolotājs, šī planēta ir dvēseles skola. Dzīve un Mana mācība ir 

ideāls temats. Vai jūs patiešām varat ticēt, ka Es atstātu Savus pienākumus un ka Es varētu aizmirst Savus 

mācekļus? 

59 Cilvēki, Es jums atkārtoju, ka dievišķā koncerta skaņas skan ap jums un ka jūsu dvēselēm ir 

obligāti jāceļas, lai uztvertu to harmoniju. Ja tas tā nav, jūs ļausiet šīm skaņām turpināt rezonēt pasaules 

telpā, gaidot citus, kuri ļoti labi zina, kā tās uztvert. 

60 Es gribu, lai jūs iemantotu garīgo uztveri, lai jūs varētu atvieglot savu drūmumu šeit, uz šīs zemes, 

kur jūs tik daudz raudājat un ciešat. 

61 Neklausiet tos, kas noliedz patiesību, ka Es esmu jūsos un ar jums. Pamodieties un sadzirdiet to 

Mana koncerta daļu, kuru Es jums šodien dodu dzirdēt. Jūsu ausis ir bijušas gatavas dzirdēt tikai šīs 

cilvēces vaimanāšanas atbalsis un karu troksni, kas ir vislabākais pierādījums jūsu sašķeltībai un 

harmonijas trūkumam. Šo pierādījumu var atrast visur un visās cilvēka dzīves jomās. 

62 Brālības karš un ideoloģiju karš ir sasniedzis kulmināciju. Lieli un mazi, stipri un vāji, ticīgie un 

neticīgie ir nomaldījušies apjukuma jūrā. Bet apcirpšana jau tuvojas, un patiesi es jums saku: katrs koks, 

kas nenes labus augļus, tiks apzāģēts. 
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63 Sāpes, laiks un patiesība būs nesaudzīgs sirpis, kas ar saknēm nogriezīs nezāles, kuras vēlāk tiks 

iemestas gudrības ugunī, kur viss viltus tiks iznīcināts. 

64 Šajā haosā ir arī tādi, kas šaubās par Manu mīlestību. Uz to es jums saku: Kā man pamest šo 

pasauli, ja es viens pats varu nomierināt šīs nemierīgās jūras viļņus? 

65 Neaizmirstiet, ka vienmēr, kad jūs būsiet tumsā, Es nāksim jums palīgā, jo Es esmu pasaules 

gaisma. 

66 Vētras izraisa cilvēki, bet mans pienākums ir iemācīt viņiem mieru. Un tieši to es šobrīd daru ar 

savu mācību, kas visos laikos ir nākusi kā salds un harmonisks koncerts, kā vēsts, kas nāk no mīlestības un 

taisnīguma valstības. 

67 Es turpināšu runāt uz jūsu sirdīm. Arī Debesis vēlas, lai tās kļūtu zināmas jūsu pasaulē. Ļaujiet tam 

to darīt ar sava intelekta starpniecību. 

68 Nav iespējama Radītāja atdalīšana no Viņa radības, nav iespējams, lai starp Kristu un cilvēkiem 

pastāvētu attālums, tāpat kā nevar pastāvēt neviens ķermenis bez galvas vai saule bez planētām. 

69 Ja jūs mīlat patiesību, jūsu eksistences skaistums būs liels. Un, kad jūs sasniegsiet šo svēto brīvību, 

ko Es piedāvāju jūsu dvēselei, jūs ceļosiet cauri debesīm, plašumiem un pasaulēm ar savu domāšanas 

spēju palīdzību. 

70 Es jūs mierinu šajā bēdu laikā, ko jau sen pravieši ir pasludinājuši. Roque Rojas, mans vēstnesis 

šajā laikā, runāja jums par pārbaudījumiem, kas drīzumā pienāks, un no mana pirmā balss nesēja es jums 

paziņoju, ka pravietojumi tagad piepildīsies. 

Tie, kas Mani dzirdēja jau tajās dienās, atcerēsies, ka Skolotājs jums teica: Lūk, dzīve mainīsies un 

cilvēce dzers ļoti rūgtu biķeri. Tautas neņems vērā viena otru. Vecāki nepareizi novērtē savus bērnus, un 

bērni nepareizi novērtē savus vecākus. Vīrs atmetīs sievu, un viņa savukārt grēkos pret dzīves biedru, un 

daudzi bērni, lai gan viņiem ir vecāki, augs kā bāreņi. Izvirtības, kas izplatīsies, bada un grēka pieauguma 

rezultātā daudzi cilvēki mirs. 

71 Un lūk, pēc dažiem gadiem visi šie postošie notikumi kā strauja straume gāzīs dzīvības, mājas, 

tautas, uzskatus un institūcijas. Atkal un atkal Es saku tiem, kas Mani klausās, lai tie raugās un lūdzas, lai 

neļautu sevi aizraut šai straumei. 

72 Sargājiet savu ģimeņu tikumu un mieru savās mājās. Uzziniet, kā pat visnabadzīgākie var kļūt par 

šo dārgumu īpašniekiem. 

Atzīstiet, ka cilvēku ģimene ir garīgās ģimenes iemiesojums: tajā vīrietis kļūst par tēvu, tādējādi 

būdams patiesi līdzīgs savam Debesu Tēvam. Sieviete ar savu maiguma pilno mātišķo sirdi ir Dievišķās 

Mātes mīlestības tēls, un ģimene, ko viņi kopā veido, iemieso Radītāja garīgo ģimeni. 

Māja ir templis, kur vislabāk var iemācīties pildīt Manus likumus, ja vecāki ir gatavi strādāt pie sevis. 

73 Vecāku un bērnu liktenis ir Manī. Taču gan vienam, gan otram ir pienākums palīdzēt viens otram 

viņu uzdevumos un izpirkšanas pienākumos. 

74 Cik viegls būtu šis krusts un pastāvēšana būtu panesama, ja visi vecāki un bērni mīlētu viens otru! 

Visgrūtākos pārbaudījumus atvieglotu mīlestība un sapratne. Viņi redzēs, ka viņu padevība dievišķajai 

gribai tiks atalgota ar mieru. 

75 Pirmā institūcija uz zemes bija laulība, jo šo savienību svētīja Radītājs kopš pirmās sievietes un 

pirmā vīrieša. Visos laikos mani likumi un manas atklāsmes jums ir vēstījušas par šī uzdevuma lielumu. 

Kad Es biju ar jums uz zemes, Man bija patīkami apmeklēt laulātos un ģimenes. Mana Klātbūtne mājās 

svētīja šo savienību un svētīja tās augļus. Es runāju ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, es runāju ar 

mājkalpotāju un ģimenes tēvu, ar kalponi, mājkalpotāju un māti. Jo bija nepieciešams visu atjaunot un 

dot jaunu gaismu dzīves ceļam šajā pasaulē, kas ir garīgās dzīves attīstības posms. 

Mans vārds bija domāts visiem. Tāpēc, kad vien es runāju, mātes steidzīgi nāca ar bērniem rokās vai 

uz rokām. Kad šīs vienkāršās sirdis dzirdēja Jēzu sakām: "Kas pazīst Dēlu, tas pazīst Tēvu," viņi juta, ka šajā 

vārdā dzird Dievu, un no sirds sacīja Skolotājam: "Aleluja, Tu esi Mesija, kuru mēs esam gaidījuši! Slavēts 

lai ir Tas, kura vārdā Tu esi nācis!". 
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76 Līdz ar manu atnākšanu ir sācies jauns laikmets, bet mans vārds būtībā ir tas pats. Tā atgādina 

jums to, ko esat aizmirsis, māca jums jaunas mācības un uzlabo jūsu dzīvi, tuvinot to pilnībai. 

77 Ja jūs dzīvotu manā likumā ─ kā jūs domājat, vai es būtu materializējies, izpaužoties šādā formā? 

78 Es ar saviem vārdiem kopju sēklu, ko sēju citkārt. Bet šādā formā es runāšu tikai līdz 1950. gadam. 

Pēc tam Es turpināšu kopt jūsu dvēseli, bet Mana izpausme būs smalkāka un cildenāka. 

Šodien es esmu atnācis, lai atgādinātu jums par dažiem principiem, kurus cilvēki ir noniecinājuši. Ar 

saviem debesu padomiem Es tagad atkal svētīju laulību un ģimeni. Bet, lai paplašinātu jūsu garīgo 

redzesloku un neļautu jums krist egoismā, Es jums mācu sākt veidot patiesu garīgo ģimeni šajā tautā, 

kuras Tēvu jūs ieraudzīsiet bezgalībā, un tad jūs pasaulē visus savus tuvākos uzskatīsiet par brāļiem un 

māsām. 

79 Vai jūs nedomājat, ka tas, kurš ir izpildījis savu pienākumu pret saviem mīļajiem, jutīsies stiprāks 

un cienīgāks atstāt savas mājas, savu tautu un pat savu tautu, lai ar saviem vārdiem un savu piemēru 

izplatītu manu mācību? 

Neuztraucieties, jo Es jums saku, ka jums jāatstāj savas mājas un dzimtene. Es jums saku, ka Es 

pieskatīšu to, ko jūs atstājat aiz sevis, un nebūs nepieciešams ņemt otru ceļojuma saišķi. 

Es jau iepriekš sagatavošu ceļus, durvis un sirdis, lai jūs varētu izpildīt savu misiju. Jūs negaida asins upuri, 

lai gan jums nāksies upurēt dažus no saviem apmierinājumiem. Ģimene, no kuras viens no bērniem 

aizbrauc uz provinci, tiks svētīta. 

Es jums runāju par šīm lietām, kas jums gaidāmas, jo ir atlikuši tikai trīs gadi, kuros Es jums dodu Savu 

Vārdu, un Es jūs atstāju sagatavotus, lai neviens jūs nemaldinātu. Jūsu intuīcijas dāvātā dāvana jūs vadīs 

šajos brīžos, lai jūs zinātu, kur un pa kādu ceļu iet. 

Mācekļi nestaigās vieni, virs viņiem dosies liels gaismas garu leģions, lai viņus atbalstītu, un pāri visiem 

Elija, garīgais gans, apgaismos ceļus un sargās savas avis. Mana griba izpaudīsies jūsu darbos. 

80. Jūs neesat vienīgie, uz kuriem gulstas šis darbs. Aizsaulē jau ir tie, kas inkarnēsies pēc jums, lai 

turpinātu jūsu sēju. Pasaule mainīsies, bet tas nenotiks vienā mirklī. 

81. Pārdomājiet manu vārdu, lai tas kļūtu gaisma jūsu prātos. Kad jūs, cilvēki, zināsiet, kāda ir jūsu 

vieta Tēva radībā un kāds ir jūsu uzdevums, jūs sapratīsiet, ka jūsu liktenis ir mīlēt un svētīt mūžīgi. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 200 
1 Debesu valstības vārti ir atvērti ikvienam, kas vēlas saņemt tās labumus. Šī valstība ir cilvēka garā. 

2 Jūsu un manā garā ir svētki, jo jūs gatavojaties saņemt manus gaismas vēstījumus. 

3 Laipni lūgti, slimie, cietēji, kam nepieciešama garīga mīlestība, jo pie Manis jūs atradīsiet 

dziedinošu balzāmu, gaismu un spēku, kura jums tik ļoti trūka. 

4 Es jūs mīlu un tādēļ sūtu jums Savu gaismu, lai tā novērstu jūsu ciešanas, raizes un bailes un lai jūs 

justos ietīti Manā mīlestībā, pasargāti un pasargāti no daudzajām briesmām, kas jūs gaida. Mans 

žēlastības avots pārplūst, lai dziedinātu jūsu dvēseli un miesu, bet to, ko Es daru ar jums, Es daru šajā 

pasaulē un visās pasaulēs. Jo Mans mierinājuma Gars ir nolaidies pār visām pasaulēm, kurās dzīvo Mani 

bērni. 

5 Ja jūs barosieties ar Mani, ja jūs zināsiet, kā Mani pieņemt, jūs vairs nespēsiet Mani noliegt, jūs 

vairs nešaubīsieties un neņemsiet vērā šo maizi, kas jums ir devusi dzīvību, un jūsu eksistence kļūs par 

pastāvīgu pateicības un mīlestības apliecinājumu. 

6 Vai jums ir kāds priekšstats par apsolītās Debesu valstības prieku? Jūs vēlējāties iztēlē iztēloties, 

kāda varētu būt ideālu būtņu dzīve, un jūs runājāt par dziesmām, skaistumu, šķīstību un mīlestību. Bet 

tagad es jums saku, ka šajā pasaulē valda pilnīga harmonija. 

7 Jums jāzina, ka galu galā jūs visi būsiet daļa no šī koncerta, ka jūs piedalīsieties šajā svētlaimē, kad 

būsiet sevi pilnveidojuši un nāksiet pie Manis. 

Tad jūs satiksiet Mani, un Es būšu tronī godā, ko jūs Man izrādīsiet. 

Bet šī debesu mūzika skanēs jūsu dvēselē, kad jūs atklāsiet Manu klātbūtni sevī un būsiet sajūsmā par 

Manu darbu, Manu radību, ko Es jums atvedīšu acu priekšā, lai jūs kļūtu tās līdzdalībnieki. Tiklīdz jūs 

būsiet kopā ar Mani, jūs sajutīsiet visskaistāko harmoniju un no jūsu gara uz Mani pacelsies visjaukākā 

dziesma. 

8 Tad, kad jūs sajutīsiet Manu Klātbūtni, kas mirdz jūsos, jūs atklāsiet koncertu katrā solī, atklāsmi 

katrā skaņā, un jūs būsiet Man tik tuvu, ka beidzot uzskatīsiet Mani par vienīgo savas eksistences iemeslu 

un mērķi. Es pieņemšu jūs kā ceļinieku, kas sasniedzis savu klejojumu pēdējo posmu un apzināsies, ko 

viņš ir sasniedzis un kas viņu gaida. 

9 Cilvēki, jūs vēl neesat dzirdējuši šo skaisto toņu mūziku, jo vēl neesat spējuši dematerializēt savas 

dvēseles. Koncerts izskan ārpus tās pasaules, kuru jūs esat spējuši sasniegt. Bet Es gatavoju ceļu, lai jūs 

drīz ierastos pie Manis. 

10 Kāpēc jūs uzskatāt, ka Mana izpausme caur cilvēka intelektu ir sarežģīta? Vai tu šaubies, ka es 

vienmēr varu būt kontaktā ar tavu dvēseli? Kad 

radību baro Es, un visas dvēseles ir kā koka zari, kas dzīvo no viena koka un barojas no tā sulām ─ kā jūs 

varat domāt, ka Es esmu tālu vai ka Es esmu vienaldzīgs pret jūsu ciešanām, lai gan Es esmu jūsu 

Skolotājs, jūsu Ārsts un jūsu Tēvs? 

11 Dzirdēt: Tuvojas pasaules uzskatu cīņa. 

Inkarnētās un bezķermeniskās dvēseles mutuļo apjukuma jūrā. Visi sniedz savu sāpju un ļaunuma ražu. 

Visi cenšas cits citu ievainot un nogalinot, visi veic iznīcināšanas darbu, bet sāpes ir skārušas arī viņus. 

Šajos laikos pļāvējs ir klāt ar uzdevumu nocirst katru koku, kas nenes labus augļus. Šajā lielajā cīņā 

uzvarēs tikai taisnīgums un patiesība. 

Daudzas baznīcas izzudīs, dažas paliks. Dažos no tiem spīdēs patiesība, bet citos tiks piedāvāts tikai 

māns. Bet taisnības sirpis turpinās griezt, līdz ikviena sēkla, kas pastāv uz zemes, tiks tiesāta. 

12 Tajos laikos tie, kas būs sevi garīgi pilnveidojuši, sasniegs ideālu, pacēlumu, un šīs zināšanas sniegs 

viņiem patiesu gudrību. Jums nebūs vajadzīgas cilvēku zinātnes, lai jūs vadītu. Jo dvēsele, kas ir 

pietiekami sagatavota ar manu mācību palīdzību, spēs atklāt jums visu, kas jums jāzina. 

13 Bauslības zinātāji, filozofi un priesteri nāks pie Manis, un Es viņiem atbildēšu un atgriezīšu viņus ar 

Savu Vārdu. Daži nespēs Mani saprast un būs apjukuši. Pārējie pazemīgi lūgs Man piedošanu. Viņi 

neprasīs pierādījumus no Manis. Bet Es viņiem to došu, jo Es viņus mīlu un gribu, lai viņi Mani atpazīst. 
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14 Kad zinātnieki nespēs atbildēt cilvēkiem, kad viņi nespēs atrisināt savas problēmas un šaubas, viņi 

nāks pie Manis. Tad viņi uzzinās, ka Es esmu gaidījis viņus, lai pamācītu un mierinātu. Viņi uzzinās, ka šis 

vārds nāk no Kristus, no Tā, kas prot samīļot visus cietušos un runā ar visiem tajā valodā, kas ir tik mīloša 

─ tajā pašā, kurā Skolotājs jums mācīja cildeno bausli: "Mīliet cits citu!". 

15 Jūs dzīvojat attīrīšanās laikā, un sāpju raudas jau ir dzirdētas. Bet tieši šīs sāpes kalpos jums, lai jūs 

attīrītos un varētu kļūt par tempļa balstiem. Un pēc jums nāks jauni apustuļi. 

16 Es būšu ar jums, lai jūs mierinātu un sniegtu jums izturību, lai jūs varētu virzīties uz priekšu pa 

gandarīšanas ceļu. Es gribu, lai jūs pārvērstu savus ienaidniekus par draugiem, lai jūs savā cīņā varētu 

iemantot debesu valstību, kur jūs gūsiet visu savu darbu augļus. 

17 Es šādi runāju ar jums, lai jūs mainītu savas sirdis, jo jūsu liktenis ir mīlēt un svētīt. Dzīvojiet tā, kā 

dzīvoja Jēzus, vienmēr vienotībā ar Tēvu, pilnīgā harmonijā ar visām radības būtnēm. 

18 Vai tad, kad jūs darāt kaut ko labu, kad jūs samīļojat pamestu bērnu, atbalstāt trūkumā nonākušu 

cilvēku vai aizstāvat neaizsargātu būtni, jūs neesat dzirdējuši balsi sevī, kas jūs svētī un mudina turpināt 

iesākto ceļu? Kura ir šī balss? Tā ir sirdsapziņa. Tā ir Tēva balss, kas atalgo bērnu par to, ka viņš ņem viņu 

par paraugu. 

19 Ja vēlaties kļūt par manas Dievišķības cienīgiem bērniem, manas godības pirmajiem 

mantiniekiem, jums vispirms ir jāattīrās, un tagad jūs zināt, ka vislabākais attīrošais ūdens ir labi darbi. Es 

runāju ar jums tā, lai jūs sajustu, ka Es jūs gaidu savā Valstībā, ka šodien jūs esat uz ceļa, kas ved pie Viņa, 

bet jums vēl ir garš ceļš. Es gribu no katra no jums izveidot apustuli un no katra apustuļa - meistaru. 

20 Es ievēroju, ka cilvēce pielūdz Dievu dažādās formās. Bet es jums saku, ka neuzskatu nevienu 

reliģisko kopienu par svarīgāku vai mazāk svarīgu. Es esmu jums mācījis mīlestību, un patiesība ir tikai 

viena. 

Nedomājiet, ka tā ir baznīca, priesteris vai daudzi priesteri, kam ir jāatpestī cilvēce. Tas esmu Es, 

gudrais un mīlošais Gans, kas jūs sargāju, jūs mierinu un tik ļoti mīlu, ka Es par jums atdevu Savu dzīvību, 

lai mācītu jums patiesības un dzīves ceļu. 

21 Ja tā laika cilvēki ticēja, ka viņi varētu redzēt mani, kā 

viņi gribēja atņemt Manu dzīvību, iznīcināt to un likt pazust Manai Mācībai, viņi neapzinājās, ka viņi tikai 

panāk, lai dotu Man vairāk dzīvības un lielāku slavu, kas iegūta ar upuri. No sava krusta Es svētīju savus 

visu laiku apustuļus ─ visus, kas man sekoja pa to pašu ceļu. 

22 Tāpat Es svētīju jūs, kas esat Mani saņēmuši tagad un gatavojaties turpināt Manu darbu. 

23 Izraēls, noguris klejotājs, tu nāc, vēlēdamies Manus vārdus, lai pabeigtu savu likteni Trešajā Laikā, 

un tu ierodies pie Manis ar rūgtumu uz lūpām un sāpēm savā sirdī. Jūs un jūsu bērni esat mērojuši 

bīstamu ceļu, un šodien, dzirdot Mana Gara aicinājumu, jūs steidzaties, būdami pārliecināti, ka saņemsiet 

iedrošinājumu. 

24 Dažus es satieku pazemīgi, gaidot manus rīkojumus. Citi izjūt nožēlu manā klātbūtnē, kad ir daudz 

grēkojuši. Vēl citi ar ziņkāri pēta manu mācību un meklē tajā kādu kļūdu, lai tos nosodītu. Es jūs pazīstu 

un mīlu, un saņemu jūs visus šajā dienā. 

25 Es izmantošu pazemīgos, lai īsā laikā nestu Labo Vēsti sirdīm, kas Mani gaida. Es šķīstu grēcinieku 

ar Savu Vārdu, kas ir kristāldzidrs ūdens. Kad viņš uzzinās, ka Es viņam piedodu un daru viņu par Savu 

mācekli, viņš nožēlos grēkus un vairs negrēkos. Un tam, kurš jautā un šaubās, Es apgaismoju un sniedzu 

viņam pierādījumus, lai viņš zinātu patiesību un liecinātu par Mani. 

26 Tad, kad būsiet sagatavojušies, Es jūs sūtīšu pie tiem, kas ir trenējuši savu prātu un ir daiļrunīgi. 

Bet jūs nejutīsieties sliktāki par viņiem, nedz arī viņiem skaudēsiet, jo Es jums esmu devis lielas garīgās 

spējas. 

27 Zinātne drīzumā ieturēs pauzi. Daudzi zinātnieki būs satraukti un uzskatīs savas zināšanas 

bezjēdzīgi, jo zināšanas, ko viņi ir ieguvuši, nav novedis tos uz labklājību un mieru dvēseles. Kad viņi 

nonāks pie šāda secinājuma, viņi meklēs Mani, vēlēsies izzināt garīgās dzīves būtību un mērķi un lūgs 

Mani pazemīgi ļaut viņiem iedziļināties Manos noslēpumos, un Es ļausīšu viņiem iedziļināties tik tālu, cik 

tā būs Mana griba. 
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28 Tie, kas Man sekos visvairāk, būs nabadzīgie, atstumtie. Tad, kad viņi būs saņēmuši šo lielo garīgo 

zināšanu dārgumu, ko Mans Vārds dāvā pārpilnībā, viņi mīlestības pilni dosies nest pasaulei liecību par 

Manu atnākšanu šajā laikā. Daži parādīsies kā pravieši, citi iekaros sirdis ar Vārda dāvanu, un visi darīs 

mīlestības darbus cilvēku vidū. 

29 Tās tautas, kas ir nicinātas, tās tautas, kas ietērpušās lupatās, pamodīsies, mīlēs Mani un kalpos 

cilvēcei. Viņu vidū ir lieliskas dvēseles, kas šķīstītas sāpēs. Šo būtņu kodolā slēpjas Mani sūtņi, Mani 

apustuļi. Es aicināšu visas tautas, un īsā laikā tie, kas sapratīs Mana Vārda iedvesmu, nāks pie Manis, lai 

kļūtu par Maniem pionieriem. 

30 Izraēl, tur ir tavi bruņotie brāļi, kas gaida manus pavēles un dzīvo haosā. Kamēr viņi lūdz mieru, 

citi aicina uz iznīcināšanu. Viņi ilgojas ieraudzīt jaunus apvāršņus, jaunas zemes, viņi ilgojas emigrēt uz 

citām siltākām zemēm, lai tur radītu savas mājas un varētu attīstīt savu dvēseli, piepildot dievišķos 

likumus. 

31 Nepilnības cilvēku reliģijas praksē izzudīs tādā mērā, ka ver- 

garīgums iespiežas sirdīs, un dvēsele, nogurusi no saviem viltus elkiem, ilgojas pēc Manas klātbūtnes, pēc 

Mana vārda. Viņi Mani nesauks ne upju krastos, ne kalnos, ne ielejā, ne tuksnesī. Viņi meklēs Mani savas 

dvēseles dziļumos, un tur viņi cels templi, kurā mīlēs Mani. 

32 Jūs redzēsiet, ka daudzi cilvēki, kas bija zemes varenākie, no sava sociālā līmeņa nāks lejā, un šādā 

stāvoklī, pēc lieliem pārbaudījumiem, kas būs kā akmeni viņu dvēselēm, viņi vēlēsies Manu mācību un 

savu tikumu dēļ pacelsies un sapratīs to dāvanu patieso vērtību, ko Es esmu piešķīris cilvēkam. 1950. 

gadā daudzas no prognozēm piepildīsies. 

33 Daudzas sirdis, kas bija kā neauglīgi lauki, nesīs augļus. Bet jums, kurus Es dienu no dienas 

aprūpēju, Es saku: sagatavojieties un esiet gatavi izkliedēt Manu sēklu. 

34 Pēc šī gada "Israēla tautas" vidū būs nesaskaņas, un tikai tie, kas būs modri, modlējušies un 

strādājuši saskaņā ar Maniem likumiem, būs aizsardzība pārējiem. 

35 Es jums esmu devis gaismu, lai jūs varētu droši staigāt un pamācīt savus līdzcilvēkus. 

36 Esiet svētīti visi ─ gan tie, kas Mani klausās tieši tagad, gan tie, kas vēl ir tālu no Manas 

parādīšanās. 

37 Laiks, kuru jūs pārdzīvojat, ir cīņas laiks, garīgās cīņas un pasaules uzskatu cīņas laiks. 

38 Šis mājiens ir nepieciešams, jo jums nāksies stāties to priekšā, kuri nemitīgi cenšas iedziļināties 

mācības noslēpumā. Tāpat jūs stāvēsiet dažādu konfesiju vīriešu un sieviešu pūļa priekšā un atklāsiet, ka 

katrā baznīcā vai konfesijā ir cilvēki ar labu gribu, kuri cenšas, jo viņu darbībā ir pilnība. 

39 Mana žēlastība ir domāta visiem, jo Es esmu redzējis cilvēku pasaulē, ka visiem, kaut vai tikai uz 

mirkli, sirdis ir iedegtas mīlestībā uz Manu Dievišķību. 

40 Pa visu zemi ir izkaisīti tie, kas joprojām cenšas darīt labu un meklē veidu, kā būt noderīgi saviem 

līdzcilvēkiem. Patiesi Es jums saku: ikviens, kam ir šis lēmums, ir kopā ar Mani. 

41 Es jums esmu teicis, ka pienāks laiks, kad gaisma parādīsies visās vietās, visās valstīs, visos 

kontinentos. Šī gaisma spīdēs atbilstoši cilvēka garīgajai sagatavotībai. Bet caur to pašu tiks veidots jauns 

un precīzāks radīšanas jēdziens, jauns garīguma jēdziens. Tādējādi sāksies jauns garīgās attīstības posms. 

42 Kad visi saprātīgie cilvēki beidzot apvienosies, viņu priekšstati par dievišķo, mūžīgo un garīgo kļūs 

skaidrāki. Cilvēki piedzīvos daudzus pārbaudījumus. Taču, kad šis process būs beidzies, patiesība atklāsies 

vēl vairāk. Un patiesība, kas vienmēr ir kristālskaidra un skaļāka, būs saprotama visiem. Tādējādi garīgā 

vienotība kļūs par realitāti. 

43 Mācība, ko Es jums esmu atklājis, un noteikumi, kurus Es jums esmu devis, būs vispāratzīti. Bet 

atcerieties, ka jums ir jānodod tālāk Mana Vārda jēga, nevis izteiksmes veids. 

44 Neuztraucieties arī par to, ka mainās jūsu dievkalpojuma ārējā forma. Es patiesi jums saku: 

pienāks laiks, kad jūs sapratīsiet, ka tikai jūsu darbības būtība un tīrība sasniegs Tēvu. 

45 Pie jums nāks daudzi jūsu līdzcilvēki, kuri, ja viņi dziļi sapratīs spirituālismu, piespiedīs jūs 

atteikties pat no pēdējām kulta fanātisma pazīmēm, kas jums varētu būt saglabājušās. 
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46 Kad Es tuvojos jums un daru Sevi zināmu caur balss nesēju, Es atklāju tos, kas klausās bez 

izpratnes un bez jūtām. Arī tie, kas ir ieradušies tikai ziņkārības vadīti. Daži ir mēģinājuši pārbaudīt garīgo 

pasauli. Daudziem no viņiem nav nepieciešamās cieņas. Bet kā viņi varēja tik ļoti ticēt pārdabiskajam, kas 

apstiprinājās viņu acu priekšā? Vai viņi varētu sniegt sev saprātīgu izskaidrojumu notiekošajam, ja viņi šo 

brīnumu nepiedēvē augstākam spēkam? Kādu paskaidrojumu par to, kas ir šis darbs, viņi varētu sniegt 

tam, kurš tos apšauba? 

47 Ticīgais ņem svētīto ūdeni no šīm vietām un ar to dara brīnumus. Bet Skolotājs jums jautā: vai šajā 

ūdenī patiešām ir pārdabisks spēks? Patiesi es jums saku: spēks nav ūdenī, bet gan jūsos pašos, ticībā un 

jūsu darbu godprātībā. Jo Kungs ir jūsos, tāpat kā dabā un visā radībā. Atcerieties, ka es jums toreiz teicu: 

jūsu ticība jūs izglābs. 

48 Es esmu mūžīgais brīnums, kas dod gaismu jūsu intelektam un virza jūsu jūtas, lai tās virzītu uz 

labā ceļa. Bet cilvēks ir prasījis no sava Tēva vairāk un vēlējies redzēt, dzirdēt un satvert ar rokām to, ko 

viņam vajadzētu uztvert tikai ar savas dvēseles jūtīgumu. Bet no mīlestības Es esmu piekāpies Saviem 

bērniem, jo Es viņus saprotu un ar viņiem tiekos. 

49 Tāpēc šajā laikā Es esmu ļāvis Savai Garīgajai Pasaulei pietuvoties jums un esmu jums dāvājis tās 

izpausmi caur jūsu intelektu, lai jūs visi varētu tieši pieredzēt šo brīnumu realizāciju un ticēt Manai 

Klātbūtnei. 

Garīgo būtņu izpausme veicinās Mana Darba skauģu ļaunprātīgu interpretāciju, viņi to izmantos kā 

ieroci, lai jūs ievainotu, apmelotu un nosodītu kā burvjus. Bet pēc tam, kad šī sludināšana būs iesējusi 

savas sēklas, tā izzudīs. Tad jūs redzēsiet, ka dāvanas, ko Es jums esmu devis, turpinās pastāvēt un 

brīnumi turpinās notikt, jo tad jūs intuitīvi vadīsiet savus soļus, vienmēr cenšoties ar Manas Mācības 

palīdzību praktizēt aktīvu labdarību vislabākajā veidā. 

50 Izpētiet Manu Vārdu, lai jūs saprastu, ka Es jums nenosaku noteiktu uzvedību. 

51 Tā ir mana mīlestības būtība, kas jums jāsaglabā un jāizkliedē pa dzīves ceļiem. Jo pienāks stunda, 

kad jums vairs nebūs vajadzīgas šīs tikšanās vietas. Es darīšu Sevi zināmu uz jūsu ceļa, jūsu guļamistabā, 

kalnos, visās vietās. Jūsu lauciņš būs neierobežots, lai praktizētu labdarību un pierādītu, ka esat Mani 

mācekļi. Jo arī apstākļi katram no jums būs atšķirīgi, bet tie vienmēr dos jums iespēju darīt labu. Jūs 

spēsiet darīt šo labo gan ar domām, gan darbiem, vārdiem un pat skatieniem. 

52 Pierodiet, ka sirdsapziņa ir jūsu pašu rīcības tiesnesis, un tā jums norādīs, kā jums jāstrādā, lai jūs 

paustu visu, ko Es esmu ielicis jūsos. 

53 Ja redzat, ka jūsu brāļi un māsas manā darbā nespēj izskaidrot manu manifestāciju iemeslu, tad 

piecelieties un izskaidrojiet to. Jums ir nepieciešamās zināšanas. 

54 Nebrīnieties, kad pienāks brīdis, kad Mani ieskauj tikai ticības apustuļi. Es jums sacīju: "Daudzi ir 

aicināti, bet tikai daži ir izredzēti." Bet tas nav tāpēc, ka es izvēlos vienus un noraidu citus. Es aicinu visus. 

Bet, kamēr vieni paliek pie Manis, citi aiziet. 

55 Daudzi ir nākuši un vēl nāks pie Manis. Bet paliks tikai tie, kas sevī nesīs tuvākā mīlestības sēklu. 

56 Šis vārds ir domāts ne tikai cilvēkiem, bet arī garīgajām būtnēm, jo tām, izkaisītām pa visu zemi, ir 

jāizpilda sava misija. 

57 Es jums atstāju brīvu gribu. Ejiet tur, kur vēlaties, un jūs sajutīsiet, ka visvairāk jums patīk tur, kur 

jūtat mīlestību. Ja Mans Vārds jūs nepārliecina ar balss nesēja starpniecību, meklējiet Mani tur, kur jūs 

Mani pilnībā sajūtat. 

Jo ikviens, kas seko Man, jutīs Mani savā sirdī. 

58 Es vēlos jūs samierināt savā starpā, jūs apvienot, nekad jūs nesadalīt. Es dodu jums gaismu, lai 

brīdī, kad pienāks brīdis, jūs zinātu, kā atšķirt patiesību no nepatiesības. 

59 Es redzu jūs kā mazus bērnus, kas nāk, vēloties tēvišķu siltumu, vai kas nāk, vēloties gudrību, kas 

varētu viņus vadīt dzīves ceļā. 

60 Jūs, protams, esat nenozīmīgi, bet sava vājuma dēļ, jo neesat izmantojuši tās mācības, ko Es jums 

dodu daudzos veidos jūsu dzīves ceļā. 
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61 Tam, kas zina manu vārdu un manu Vārdu, nav tiesību saukt sevi par nezinošu, bezjēdzīgu vai 

vāju. Vai Es savulaik Savā Vārdā neesmu jums teicis: "Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība"? Kas jums var 

trūkt, ja jūs ejat pa šo mīlestības ceļu un barojat sevi ar manas gudrības gaismu? Cilvēks pamatoti raud 

savas dzimšanas brīdī! Dvēsele jau zina, ka to gaida asaru ieleja. 

62 Kāpēc jūs nepārvēršat šo asaru ieleju par miera zemi? Saprotiet, ka manas mācības nozīme ved uz 

šo skaisto mērķi: "Miers virs zemes labas gribas cilvēkiem" ─ miers, kas ir Debesu žēlastība un svētība, 

miers, ko cilvēki var iemantot, paklausot bauslim mīlēt vienam otru. 

63 Tas ir noslēpums, kā sasniegt mieru. Es atklāju to pasaulei, devu tai atslēgu, kas atver šīs valstības 

vārtus. Cilvēks to ļoti labi zina, bet viņš nav vēlējies sasniegt mieru, varenību un zināšanas uz mīlestības 

ceļa. Viņš ir izvēlējies veidot pasauli atbilstoši savām idejām un mieru atbilstoši savai gaumei. 

64 Viņa darbs ir izpalicis, jo viņš to nav veidojis uz brālības pamatiem Dievā, un tāpēc šodien viņa 

iedomības pasaule sabrūk. Cilvēks, lepojoties ar savas zinātnes progresu, gribētu dziedāt triumfa dziesmu 

saviem atklājumiem. Bet tā vietā viņš dzird, kā viņa krūtīs atskan sāpju, šausmu un nožēlas pilnas 

vaimanas, kad viņš sajūt sava darba rezultātu, kurā viņš nav ieguldījis mīlestību. 

65 Vai mans vārds jums šķiet rūgts? Tas jums tikai atklāj patiesību. 

66 Mans vārds nav nātres, tas ir kvieši, tas nav tumsa, tas ir gaisma. 

67 Izpildiet manu gribu, un jūs nesaplēsīsit. Dzīvojiet saskaņā ar manu mācību, un jūs iepazīsiet laimi. 

Mīliet cits citu, un jūs dzīvosiet pilnīgā mierā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 201 
1 Cilvēki: Šajā laikmetā, kad Patiesības Gars izlej savu gaismu pār katru dvēseli, Es vēlos, lai tie, kam 

ir lemts Mani dzirdēt šajā formā, koncentrētos un pārdomātu, jo tikai tā viņi spēs saprast Dievišķo 

Vēstījumu, ko Es jums esmu atnesis šajā laikā. Šis vēstījums ir grāmata, ko Es iespiežu jūsu dvēselē, tā ir 

Dievišķā Likuma interpretācija, ko cilvēce saņēma jau pirmajos laikos, tā ir "Septiņu zīmogu grāmatas" 

būtība, kuras noslēpumu Es jums pakāpeniski atklāju, apgaismojot jūsu dvēseli caur Mana Vārda gaismu. 

2 Rīt, kad būsiet sapratuši manu mācību, sāksies cīņa. Jums vairs nebūs mana vārda šajā formā, bet 

jūs jutīsiet manu klātbūtni savā sirdī. 

3 Pirmajā laikmetā Dievs caur Mozu uzrakstīja Bauslību akmenī. Jēzus Vārds tika ierakstīts cilvēka 

sirdī ar asinīm. Un šajā laikmetā Es caur iedvesmas gaismu ierakstīšu Savas atklāsmes jūsu dvēselē. 

4 Ja jūs šaubāties par to raidītāju nepilnībām, ar kuru starpniecību Es daru Sevi zināmu, nepalieciet 

šajā neziņā. Pārdomājiet, nomieriniet sevi un virzieties uz priekšu, jo Mana vēlēšanās ir, lai jūs apzinātos 

Manas atklāsmes lielumu un patiesumu. 

5 Ir nepieciešams, lai šī tauta būtu stipra un garīgi apveltīta, kad tā dodas uz provincēm, ciltīm, 

ciemiem un pat tautām, lai pasludinātu Labo vēsti. Šodien jūs joprojām esat nezinoši bērni, kas ilgojas pēc 

savas misijas piepildījuma brīža, bet vēl nezina, kādas lamatas un pārbaudījumi jūs sagaida ceļā. Bet 

ikviens, kas ir ticības un mīlestības pilns, spēs izturēt vētras un būs nejūtīgs pret savām sāpēm, bet nebūs 

vienaldzīgs pret cilvēku vajadzībām. 

6 Mana mācība šajā laikā ir bijusi ilgstoša, jo Es gribēju dot iespēju daudziem Mani dzirdēt, tādējādi 

piepildot Savulaik jums doto apsolījumu, ka ikviena acs - gan grēcīga, gan negrēcīga - Mani garīgi 

ieraudzīs, tādējādi atdzīvinot jūsu cerību un uzticību Man. 

7 Tā ir bijusi Mana griba, lai Vārds, ko Es jums nododu, tiktu pierakstīts, jo tajā ir pareģojumi, 

paziņojumi, vēstījumi, kas būs zināmi rītdienas cilvēkiem. Jo bieži vien jūsu atmiņa jūs pieviļ. 

8 Mans Vārds veido apgaismotu tautu, kurā būs vīrieši un sievietes visā pasaulē, un tās spēks būs 

balstīts garīgumā. Šiem cilvēkiem es uzticēšu miera atjaunošanu pasaulē, taisnīgumu, morāli un patiesu 

ticību. 

9 Šodien cilvēce acīmredzot ir aizmigusi. Bet ar patiesu pārsteigumu jūs redzēsiet, kā dažas 

kopienas, dzirdot Manu vēstnešu balsi, atvērs savu siržu durvis, gluži kā ziedi, kas atveras, lai saņemtu 

saules staru siltumu un glāstu. Jūs, kas tagad klausāties Mani, jau esat daļa no šīs tautas, kas nākotnē 

augs, līdz pārklās visu zemi. Jūsu uzdevums ir mudināt cilvēkus atteikties no materiālisma, sludināt garu 

dialogu ar garu un uzturēt ticībā savus līdzcilvēkus, kad pār viņiem plosās lieli pārbaudījumi. 

10 Tie ļaužu pūļi, kas šajā laikā ir dzirdējuši Manu Vārdu, ir tikai neliela daļa no tiem, kas celsies rīt. 

Tās pienākums ir saglabāt vienotību, neraugoties uz pārbaudījumiem un vētrām, kas to var piemeklēt. Ja 

tas izklīdinātu, cīņa būtu zaudēta, zvaigzne, kas to vadīja līdz šim, pazustu, un tas pazustu milzīgajā 

tuksneša vientulībā. Kāds būtu tās liecinieks manai patiesībai? Kādu piemēru tā rādītu saviem 

līdzcilvēkiem? 

11 Mīļotie mācekļi, atcerieties: tā kā Es esmu nācis uz leju, lai runātu ar jums, darot caur jums 

uztveramu Savu Dievišķo Klātbūtni un Vārdu, jūsu Skolotājs ir iecerējis lielu pestīšanas aktu. Bet jūs, kurus 

Es esmu mācījis un mīlējis, nekādā ziņā nedrīkstat atņemt Manai Dievišķajai Mācībai tās spēku. 

12 Mācekļi, ja jūs vēlaties iemantot garīgās dāvanas, lai mīlestība un vēlme darīt labu ir tas, kas jums 

dod šo vēlmi. Nemēģiniet iemantot manu žēlastību tikai tādēļ, lai glaimotu savai iedomībai, jo tad jūs 

jutīsieties kaut kādā mērā pārāki par saviem līdzcilvēkiem. Nemēģiniet iegūt savu bagātību ar šīm 

dāvanām, izmantojot augļošanu. 

Patiesi, es jums saku: tiklīdz mīlestība sagaida kādu samaksu, tā no tā brīža pārstāj būt mīlestība. Un, 

tiklīdz labums, ko cilvēks dara ar mērķi saņemt par to atlīdzību, tas vairs nav labums. Tādēļ es jums 

uzsveru, ka, ja jūs vēlaties iegūt kādu no šīm dāvanām, tai jābūt mīlestībai, kas jums to dāvā. 

13 Ikvienam, kurš vēlas sekot Man šajā ceļā, ir jāatbrīvo sava sirds no visa egoisma, savtīguma un 

tukšuma. Tikai ar tīru sirdi var sajust Manu mīlestību. 
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14 Kad Es atklāju, ka kāds no jums ir aizņemts ar labiem darbiem, lūdzot, pacelts lūgšanā par kādu 

līdzcilvēku, kam ir vajadzīga palīdzība, un Es redzu, ka viņa sirds ir pilna skumju viņa tuvākā sāpju dēļ, tad 

Mana Dievišķā Mīlestība piešķir viņam pilienu Mana dziedinošā balzama un Es dāvāju viņam brīnumu, ko 

viņš ir lūdzis. 

15 Šajā brīdī bērns, kurš ir atbildīgs par savu 

Ja cilvēks ir aizlūdzis pie Tēva par kādu līdzcilvēku, tas ir liels prieks, jo viņš ir devis to, kas no viņa tika 

prasīts, trūcīgajam, kurš saņēma manu labumu. Savukārt, ja kāds, kam dzīves ceļā ir uzdevums praktizēt 

aktīvu tuvākā mīlestību, ļaunprātīgi izmanto savas dāvanas savtīgos nolūkos, viņš, pats to neapzinoties, ir 

laupījis sev Tēva žēlastību un tad vairs neko nevar dot; tad viņš maldina sevi un maldina savus 

līdzcilvēkus. Šis sliktais "strādnieks" sēj savā ceļā nevis kviešus, bet tikai ražu. Pēc tam, kad viņš ir paveicis 

savus sliktos darbus, viņam paliek ļoti rūgta garša, neapmierinātība, nemiers, un viņš nespēj atklāt sava 

Tēva laipnajā sejā to mīlošo smaidu, kas svētī un apstiprina viņa darbus, un viņš nespēj likt brālim izjust 

savu garīgo dāvanu ietekmi. 

16 Ja slimnieks izveseļojās vai cietušais saņēma mierinājumu, vai notika brīnums, tad šis brīnums 

nebija tā "strādnieka" nopelns, bet gan Tēva bezgalīgās līdzjūtības dēļ pret trūkumā nonākušo cilvēku, 

kurš savā nezināšanā uzticējās sliktajam Kunga māceklim. Tomēr, kad brīnums ir noticis, sliktais kalps to 

piedēvē savai aizlūgšanai, savām garīgajām dāvanām un izmanto šo liecību, lai vairotu to cilvēku skaitu, 

kuri viņam uzticas. Tad Manai taisnībai ir jānoposta viņus, lai viņi varētu ierobežot savus aplamos soļus, 

pārdomāt savu darbu nepatiesumu un atgriezties uz pareizā ceļa. 

17 Svētīgi tie, kas pirmajā Manas taisnības apmeklējumā ir nožēlojuši savus pārkāpumus, ir nolēmuši 

neiet pa savu noviržu ceļu un ir centušies labot visus savus pārkāpumus, jo tādējādi viņi ir pierādījuši, ka 

dvēseles apmierinājums ir nesalīdzināms ar zemes apmierinājumu. Pārējie ir zemu vērtējuši mieru, ko 

labs darbs atstāj sirdī, ir pieņēmuši glaimojošus vai niecīgus maksājumus ar monētu un pārāk vēlu 

sapratuši, ka pirmais dvēseli dara lielu, bet otrais - mazu un degradē to. 

18 Ikvienam, kas ir "strādnieks Manā laukā", ir jāzina, ka Es viņu esmu sūtījis liecināt par Mani. Bet, 

lai viņa liecība būtu patiesa, viņam ir jābūt attaisnotam ar saviem darbiem, ar labdarības darbiem, labiem 

vārdiem un labām domām, tādējādi nodrošinot, ka viņa sirds paliek šķīsta, lai Es viņā varētu darīt Sevi 

zināmu. 

19 Reiz Es jums teicu: "Kas pazīst Dēlu, tas pazīst Tēvu." Ar to Es gribēju jums pateikt, ka pēc Maniem 

darbiem uz zemes jūs varat atpazīt mīlestību, ko jūsu Tēvs vienmēr ir izstarojis uz jums. Tagad Es jums 

saku, ka Es gribu, lai Mani pazīst pēc manu mācekļu darbiem. 

20 Kad šī tauta beidzot sapratīs Mani un vadīs savu dzīvi saskaņā ar šo norādījumu, un ar patiesu 

mīlestību uzņems savu krustu, cilvēki pamodīsies, apzināsies savus darbus un būs spiesti pārliecināties, ka 

tā ir patiesība, kas tos vada. Tad viņi uzskatīs manu darbu par dievišķu atklāsmi, tāpat viņi to sauks par 

reliģiju, doktrīnu vai pasaules uzskatu. 

21 Mācekļi, uzziniet un saprotiet, ko ietver misija, ko Es jums esmu norādījis. Atcerieties savu 

atbildību un pārbaudiet katru savu darbu, lai tie visi atbilstu Manas mācības patiesībai. 

22 Daudzās sabiedrībās, ordeņos un kongregācijās cilvēki cits citu sauc par brāli. Viņu lūpas izrunā 

mīlošo vārdu "brālis", taču parasti viņi to nejūt savā sirdī. 

23 Patiesi, es jums saku, ja jūs veltītu laiku, lai iedziļinātos šī vārda nozīmē, jūs atklātu dzīvības avotu, 

no kura esat cēlušies. Jūs saprastu Manu Dievišķo maigumu, un tas viss liktu jums trīcēt nožēlā, kad 

domājat par to, cik norobežoti jūs esat dzīvojuši savā starpā, ar kādu vienaldzību raugāties uz tiem, kurus 

saucat par svešiniekiem, un ar kādiem apvainojumiem jūs pastāvīgi cits citu apvaino. 

24 Kad Es nācu pasaulē, lai dzīvotu kopā ar cilvēkiem, Es to darīju, lai mācītu jums būt brāļiem. Es 

ņēmu miesu Marijā un aicināju jūs par saviem brāļiem, lai parādītu jums, kā mīlēt vienam otru. Visa mana 

mācība bija vērsta uz to, lai parādītu jums šo dievišķo un vienīgo likumu, ar kura palīdzību jūs varat mīlēt 

un slavēt Tēvu. Kā jūs varētu mīlēt Mani, ja nemīlētu cits citu? Patiesi Es jums saku: labāk visu, ko Man 

upurējat, sadaliet starp saviem līdzcilvēkiem. Jo Tēvam pieder viss, bet jums visa trūkst. 
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25 Iedvesmojiet visu savu dzīvi un darbus ar manu piemēru, un patiesi Es jums saku: ja jūs to darīsiet, 

jūs Mani pagodināsiet visos savos ceļos un patiesi apliecināsiet savu mīlestību. Ja cilvēki apvienotu visas 

savas spējas, lai paaugstinātu savu eksistenci, viņi pilnībā sajustu Manu klātbūtni savā vidū. Vieni 

piedāvātu savas zināšanas, citi - mīlestību, vēl citi - izpalīdzību, zinātni, iedvesmu un vēl citi - spēku. Tad 

radīsies spēcīga un vienota cilvēce, it kā to būtu radījis viens apgaismots, liels, labs un tāpēc spēcīgs 

cilvēks. Šis ir cilvēks, kurā Es jau ilgu laiku esmu iegravējis Savu mīlestības likumu. 

26 Ciets ir viņa sirds akmens, bet viņš neizturēs mana vārda dievišķā kalta asumu. 

27 Es jums pasludinu harmonijas laiku starp cilvēci. Par to jau sen jums paziņoja arī mani pravieši. 

Tad jūs redzēsiet, ka tautas sadraudzējas, dalās savā maizē, savā varā un zināšanās. Jūs redzēsiet cilvēkus, 

kas noslēdz mieru tur, kur agrāk viņi zināja dzīvot tikai karos un ienaidā. Jūs redzēsiet, kā viņi kā īsti 

cilvēku ārsti sniedz mierinājumu slimajiem. 

28 Vai jūs tagad saprotat, ka patiesībā jums vēl nav izdevies dzīvot kā brāļiem un māsām Manā 

Likumā? Vai jūs saprotat, kāpēc Es jums jau toreiz teicu, ka Mans augstākais bauslis ir: "Mīliet cits citu!"? 

29 Es neesmu atnācis, lai izdzēstu šo augstāko bausli no jūsu sirdīm vai aizstātu to ar citu. Tā ir 

nesatricināma un nemainīga. Es jums to paskaidroju tikai tādēļ, lai jūs saprastu tās apjomu un atzītu tās 

nozīmi, kas ir mana gudrība. 

30 Kad šī cilvēce sapratīs, ka šī likuma īstenošanā slēpjas miers, kas tai tik ļoti nepieciešams, veselība, 

kuras tai tagad trūkst, un laime, kuru tā nekad nav atradusi? 

31 Es zinu, ka cilvēki, paši to neapzinoties, virzās uz to punktu, kuru sasniedzot, viņi beidzot atvērs 

acis patiesības gaismai. 

32 Kad es jums to visu pastāstīju, es vēlos, lai jūs, saucot kādu no saviem kaimiņiem par brāli, 

saprastu, ko šis vārds nozīmē, un censtos izjust patiesību par to, ko Es jums šodien atklāju. 

33 Es jūs pieņemu savā Tēvišķajā mīlestībā. Lai gan to skaits, kas Mani dzird, ir neliels, Es nepārstāju 

darīt Sevi zināmu ar mīlestību. 

34 Jūsu prātu pārpludinās mana gaisma, un tas novērsīs jebkādas jūsu šaubas. 

35 Mazs ir to skaits, kas seko Man, un tomēr Es tos redzu bezspēcīgus. Bet redzi, Mans Vārds 

pārvērtīs viņus par nelokāmiem spēka kareivjiem, kuri, lai arī noguruši un ievainoti, kādu dienu sasniegs 

mērķi, vicinot labajā rokā karogu - miera un brālības simbolu. Jūsu triumfam ir jāmudina daudzi jums 

sekot. 

36 Svētīgs ir tas, kurš atzīst un pilda savu misiju. Dvēseles attīstībai ir nepieciešami stingri lēmumi, 

spēks un griba. Ja tā trūkst, progress ir lēns, un tā pilnveidošanai ir nepieciešams daudz zemes dzīvību. 

Cilvēkiem jāzina visa mana mācība, kas ir dvēseles ceļš uz pilnību. Ar intuīciju nepietiek, viņiem ir 

nepieciešamas arī zināšanas, lai viņi nekad neapstātos uz ceļa, lai viņi apzinātos laika un iespēju vērtību 

un vairs nebūtu dvēseles mirstīgās atliekas. 

37 Dzīvei vajadzētu vairāk izpausties dvēselē nekā ķermenī. Cik daudzi ir dzīvojuši šajā pasaulē, bet 

cik maz ir dzīvojuši garīgi, izteikuši žēlastību, kas ir katrā cilvēkā, to dievišķo dzirksti, ko Radītājs ir ielicis 

cilvēkā. 

38 Ja cilvēki spētu saglabāt savā prātā gaišredzību, viņi ar tās palīdzību varētu redzēt savu pagātni, 

tagadni un nākotni. 

39 Gars ir kā mana Dievišķās Gudrības grāmata. Cik daudz tajā ir! Un tā jums atklāj kaut ko, ko tā 

vēlas jums atklāt ─ dažkārt tik dziļas atklāsmes, ka jums tās ir nesaprotamas. 

40 Šī gaismas dzirksts, kas ir katrā cilvēkā, ir saikne, kas savieno cilvēku ar garīgo, tā ir saikne, kas 

savieno cilvēku ar pārpasaulīgo un ar Tēvu. 

41 Ja būsiet uzmanīgi, jūs sapratīsiet, ka viss ir saistīts ar mūžīgo dzīvi, kas jūs gaida un kurai jūs 

tuvojaties ar katru dienu vai mirkli. 

42 Man savos laukos ir vajadzīgi strādnieki, kas mācās sēt un kopt šo sēklu, skaidras galvas un labas 

gribas pilnas sirdis. Jo daudzi, kas saņēma manas dāvanas, kļuva par "blēdīgiem dēliem", kuri palika pie 

tēva tikai uz laiku un pēc tam devās pēc baudām. Bet mans vārds piepildīsies, un viņi atgriezīsies. Savā 
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ceļā viņi sastapsies ar Manu nežēlīgo taisnīgumu, bet, kad viņi atgriezīsies pie Manis, viņi atradīs Mani kā 

vienmēr laipnu Tēvu. 

43 Jūs, ļaudis, dodieties un ejiet kā šī Darba vēstneši un nesiet Labo Vēsti visiem saviem brāļiem. 

Ticiet manam Vārdam, un jūs darīsiet brīnumus. Šī gaisma pamodinās cilvēci no miega. 

44 Soli pa solim ejiet uz priekšu pa ceļu, lai jūs to iepazītu. Tas ir plašais manu likumu ceļš. Cīņa par to 

turpinās un turpinās. Dažreiz jums nāksies dzert ļoti rūgtus kausus, bet jūs piedzīvosiet arī bezgalīgu 

gandarījumu, kad savā dvēselē izjutīsiet Tā Kunga mieru. 

45 Es vadu ceļu un iezīmēju taku. Jums jābūt paklausīgiem kā aitām, tad jūs nekļūdīsieties. Ja jūs Man 

jautāsiet, kur Es jūs vedu, Es jums atbildēšu: uz dvēseles augstāko svētlaimi. Kurš varētu iet bojā dzīves 

ceļā, ja viņš nes mīlestības krustu uz saviem pleciem? Nedomājiet, ka Es no jums prasītu, lai jūs visas 

savas dzīves stundas veltītu Man. Jums ir savi pienākumi uz zemes, kas jums jāpilda, un jums jāzina, ka arī 

tie ir svētīti un ir daļa no jūsu garīgā likteņa. 

46 Par sevi es lūdzu tikai īsu garīgu lūgšanu katru dienu. Bet tajos brīžos, kurus jūs veltāt Man, jums 

vajadzētu atbrīvoties no visas cilvēciskās nabadzības un nožēlojamības, lai jūs patiesi varētu ieiet Manā 

klātbūtnē un baudīt Manu glāstu un mieru. 

47 Jums visiem ir garīgi atšķirīgi uzdevumi, kas jāizpilda. Daži nepametīs apvidu, kurā ir dzīvojuši, bet 

citi dosies prom un dosies uz citām zemēm. Daži dosies prom no saviem tuviniekiem, lai veiktu savu 

darbu, bet citi veiks savu uzdevumu ģimenes lokā. 

48 Daži uzskata, ka Skolotājs jums ir uzticējis tikai garīgu uzdevumu šajā laikā. Taču viņi ļoti maldās, 

jo jūsu dvēsele jau no savas izcelsmes ir nesusi sev līdzi iepriekš iezīmētu attīstības ceļu. Šoreiz, tāpat kā 

iepriekš, Es jums tikai atgādināju par līgumu, ko jūsu dvēsele noslēdza ar savu Tēvu, pirms tā nāca uz šīs 

zemes. 

49 Ar mīlestību uzņemieties savu uzdevumu, mācekļi, lai jūs varētu panākt, ka jūsu līdzcilvēki seko 

manām pēdām. Jums jāsaprot, ka jums ir viss nepieciešamais, lai būtu šīs sēklas sējēji. Jūsu dvēselē un 

miesā ir visas spējas izturēt pārbaudījumus un uzvarēt cīņā. 

50 Lai jūsu dvēsele ir jūsu ķermeņa stūre, lai jūsu gara gaisma apgaismo jūsu ceļu un valda pār 

miesas kaislībām un impulsiem. Tad jūsu uzdevuma izpilde būs viegla. 

51 Atcerieties, ka jums ir jāatdod atpakaļ garīgā sēkla, kas katram ir uzticēta un pavairota, lai to 

glabātu manās krātuvēs. Līdz ar to jūs sapratīsiet, ka jums ir jāizmanto laiks, kas ir jūsu rīcībā. 

52 Svētīgs tas, kurš pacietīgi dzer ciešanu kausu, ko viņam piedāvā cīņa, jo beigās viņa sāpes 

pārvērtīsies par laimi. Esiet pilni ticības un drosmes, tad jums nebūs jābaidās no cilvēku spriedumiem. 

Bīstieties par sevi, jo viena vājība vai kļūda jums var radīt smagas sekas. Ja kāds no jūsu līdzcilvēkiem, 

kuru tikko apžilbinājusi tumsa, kas klāj pasauli, nodevīgi ievaino jūsu sirdi, piedodiet viņam un nāciet pie 

Manis, lai Es ar Savu mīlestību aiztaisītu jūsu brūci. 

53 Pacietīgi nesiet sava krusta nastu un ziniet, ka šī eksistence un jūsu grūtās garīgās misijas veikšana 

kalpo tam, lai jūs varētu pacelt savu dvēseli uz to Valstību, uz kuru tai ir tiesības. 

54 Ja jūs izpildīsiet savu uzdevumu uz zemes, jūs to izpildīsiet arī pēcnāves dzīvē. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 202 
1 Ar sava gara skatienu saskatiet zvaigzni, kas jūs ved jūsu Tēva klātbūtnē. 

2 Šeit ir Glābējs, kas savā Vārdā sniedz jums dievišķo siltumu, kas nepieciešams jūsu dvēselēm, 

kuras ir nomāktas dzīves skumjā svētceļojumā. 

3 Kad jūs tuvojaties Man sāpju dēļ, Mana mīlestība jūs pieņem. Ticiet un pievienojieties šīs 

manifestācijas svinīgumam. 

4 Es vēlos būt ar jums, tik tuvu jūsu sirdij, lai jūs patiesi sajustu manu klātbūtni. Es gribu, lai jūs un 

Es būtu vienoti šīs nakts harmonijā un sirsnībā; lai jūs apzinātos, ka Es esmu jūsu pirmā gaisma, dievišķais 

apsolījums, nenogurstošais Skolotājs, kas cenšas padarīt jūsu dvēseles pilnīgas, Dieva cienīgas. 

5 Es gribu būt ar jums, pat ja tā būtu tikai stundu, bet tā, lai jūs nevarētu no Manis šķirties. Redziet, 

Es vēlos jūs piepildīt ar sirsnību, cerību un dziedinošu balzāmu, un Es vēlos, lai jūs atceraties, ka Es nāku 

pasaulē šādā naktī, lai ar Savu dzīvi un priekšzīmīgiem darbiem parādītu jums ceļu, kas ved uz Debesu 

Valstību. 

6 Pietuvojieties Man, lai jūs savā sirdī uzņemtu šī Vārda būtību un lai jūsu lūgšana, kas klusi izplūst 

no jūsu sirdīm, šajā svinīgajā stundā varētu apvienoties ar visām debesu dziesmām. 

7 Lūdzieties par nabagiem, cietējiem, ieslodzītajiem, slimajiem, bāreņiem. Lūdzieties, lai jūsu domas 

sniegtu atvieglojumu tiem, kas cieš, uzmundrinātu tos, kas sēro, un nosusinātu asaras tiem, kas raud. 

8 Starp jums nav neviena, lai cik cieta būtu viņa sirds, kas šajos brīžos nebūtu iekšēji saviļņots. Bet 

es jums arī saku, ka, lai domātu par citiem, ir jāaizmirst sevi. Tad viņi, jūs un es būsim viens šajā garīgās 

kopības stundā. 

9 Es esmu jūs apciemojis jūsu vientulībā, un, kad Mana šīs dienas mācība būs beigusies, Es atstāju 

kā Savas Klātbūtnes pēdas smaržu, kas šai tautai būs neaizmirstama. 

10 Ļaujiet Man savākt nokaltušos ziedus, ko Man piedāvā jūsu sirdis, pilnas ciešanu un brūču, un Es 

tur atstāju ticības un cerības lukturi. 

11 Mans Gars šodien meklē tieši jūsu sirdi, lai no jauna paceltos cilvēces sirdī. 

12 Patiesi, Es jums saku, ja jūs padarīsiet Manus spriedumus par savu likumu, ja jūs sekosiet Maniem 

soļiem un ņemsiet Mani par paraugu, jūsu sirdīs sāks uzplaukt dievišķā mīlestība, kas pirms daudziem 

gadsimtiem, kad tā kļuva par cilvēku, atnesa jums nemirstības sēklu. 

13 Tagad es pats nāku jums izskaidrot šīs mīlestības iemeslu, jo jūs to nevarat saprast. 

14 Tava dvēsele dreb, klausoties Mani, un saka Man: "Kungs, šķiet, ka tajā laikā es biju ar Tevi. Tavs 

Vārds man atgādina par visu. Vai Tu mani atbrīvosi no šīs neziņas, Skolotāj?" 

15 Patiesi Es jums saku: tajās dienās gari un cilvēki bija liecinieki Manai atnākšanai un Manam 

darbam pasaulē. 

16 Jūsu dvēsele ir tāda pati, pat ja tā ir dzīvojusi citā pasaulē vai dzīvojusi citā ķermenī. Šodien tā 

raud ar citām acīm, bet tās būtība ir tā pati, un tās jautājumi ir tie paši. Arī viņa Mani jautā, cenšas Mani 

ieraudzīt vai atklāt. Tad es viņai saku, lai viņa nebaidās, lai ir priecīga, lai saprot, ka dzīve bezgalībā ir 

nemitīgs jautājums un ka ir jābūt pazemīgam, neatlaidīgam un ar lielu ticības spēku, lai saprastu dievišķās 

mācības. 

17 Bieži vien vispirms vēlaties izprast lielo un tikai pēc tam mazo. Tomēr sāciet ar sevis iepazīšanu. 

Iedziļinieties sevī, uzdodiet sev jautājumus, un jūs pieredzēsiet, kā jūs sākat baroties ar savas būtības 

uguni. Jo Dievs to aizdedzināja ar sava Svētā Gara uguni. 

18 Jūs neskaidri saprotat šo norādījumu, jo zināt, ka jums nevar būt vairāk zināšanu par tām, kas 

atbilst jūsu attīstībai. Bet Es jums apliecinu, ka tie, kas zina, kā meklēt Mani savā būtībā, savas dvēseles 

templī, drīz saņems atbildi uz tiem jautājumiem, kuriem gadsimtiem ilgi nav varējuši atrast izskaidrojumu. 

19 Ja cilvēkā ir sacelšanās pret garīgo, tad ir tikai likumsakarīgi, ka viņa mazais prāts nespēj spriest 

par Bezgalīgo. Un, lai cik daudz Skolotājs runā jums par Tēva varenību, cilvēks nespēj aptvert to, ko šī 

patiesība satur. 
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20 Man jums jāsaka, ka es jums runāju tieši par tām zināšanām, kurām jums vajadzētu būt par Dievu. 

Jo aptvert visu, iedziļināties visā un zināt visu tā, kā jūs to vēlētos, to jūs nevarat sasniegt. 

21 Skolotājs saka, ka tikai Dievs vienīgais patiesi pazīst Dievu. 

22 Cilvēki, apzinieties dziļo klusumu, ar kādu Visums sveic un pielūdz savu Kungu šajā stundā. Viss ir 

iegrimis mīlošā nodošanās, cildenā kontemplācijā, dziļā pielūgsmē. 

23 Tas ir tāpēc, ka visas būtnes un visas radītās lietas zina, ka Es tieši tagad dodu Savu Vārdu, to pašu 

Vārdu, kas nāca no Jēzus lūpām, kam paklausīja cilvēki un dabas valstības, kam padevās neārstējamas 

slimības un ar ko augšāmcēlās mirušie. 

24 Šajā garīgā svētku naktī tam, kurš prot sagatavoties un pacelt sevi, jums ir neredzamajā, 

netveramajā, to būtņu klātbūtne un apmeklējums, kuras jūs saucat par eņģeļiem. Ja jūs patiešām spētu 

atdalīt savu dvēseli no ķermeņa, jūs redzētu laukus, pilsētas, mājas un kosmosu, ko izgaismo neskaitāmu 

būtņu, gaismas, miera un mīlestības vēstnešu, debesu spožums. 

25 Debesis tuvojas zemei, un to gaisma meklē gan to, kurš velta laiku, lai atcerētos, gan to, kurš ir 

aizmirsis garīgo patiesību. 

26 Priecājieties, tauta, priecājieties vismaz šonakt, jo jūs vēl nespējat saglabāt šo mieru mūžīgi. 

27 Esiet priecīgi ar dabisku sirds prieku, kas ir sirsnība un atgriešanās pie labestības. Jā, priecājieties 

ar prieku garā, kas ir mūžīga apgaismība. 

28 Jūs saucat šo nakti par "Svēto nakti", pieminot to, kurā pasaulē nāca Rabīns. 

29 Šo atmiņu dievišķajā ietekmē cilvēki tuvinās, atceras prombūtnes, piedod aizvainojumus, ģimenes 

sanāk kopā, draugi apciemo viens otru, sirdis piepildās ar cerību. Šķiet, ka ikviens gaida kaut ko 

pārsteidzošu, ko nespēj aptvert ar pirkstu ─ naktī, kad cilvēki ļauj, lai viņu sirdīs ieplūst mazliet siltuma, un 

daži ļauj, lai viņu materiālismā ieplūst mazliet garīguma. Bet es jums jautāju: vai jūs domājat, ka tikai šī 

nakts ir cienīga, lai cilvēki to sauktu par "svētu"? Vai jūs nevarētu ar mazliet mīlestības padarīt visas savas 

eksistences naktis un dienas "svētas", lai jūs piedzīvotu, ka dzīve ir svēta katru mirkli? 

30 Tu man saki: "Tā ir nakts, kad mēs katru gadu pieminam to nakti, kad Tu atnāci uz mūsu pasauli, 

lai nestu mums mīlestības vēsti." Bet Es jums atbildu, ka šī stunda norādīja uz to brīdi, kad piedzima 

cilvēks, kurā "Vārds" kļuva cilvēks, bet Mans Gars bija tikpat tuvu cilvēkiem tad, kā Viņš ir bijis agrāk un kā 

Viņš ir šodien. 

31 Bet, ja jūs nedzīvojat ikdienā, kas būtu pilnībā veltīta likumam, patiesībai un savstarpējai 

mīlestībai, tad vismaz centieties būt garīgi vienoti šajā piemiņas naktī. 

32 Meklējiet Mani visu, nāciet pie Manis visi, bet nāciet paklausīgi un pazemīgi, gaidot visu no sava 

Kunga žēlastības. 

33 Neviens lai nenāk ar pašapmierinātību vai iedomību, jo Es jums saku, ka esat Man dārgāki kā 

trūkumcietēji un grēcinieki, bet pazemīgi, kas mazgā savus traipus Manas piedošanas kristālajos ūdeņos. 

34 Ak, ja vien jūs varētu nākt garā kopā ar Mani un no šejienes ieraudzīt visu cilvēces postu! 

35 Ja varenie, bagātie un tie, kas dzīvo komforta ieskauti, vēlētos būt kopā ar Mani tajā naktī, Es 

viņus garā aizvestu uz sāpju un nabadzības vietām, kuras viņi nevēlas redzēt. 

36 Tad es viņiem teiktu: Atstājiet uz brīdi savu mielastu, un mēs kopā apmeklēsim vietas, kur dzīvo 

jūsu brāļi, nabagi. Redzēsim, kā viņi svin šo svētīgo nakti, kas vieniem sagādāja bēdas, bet citiem svētkus. 

Es teiktu viņiem: es lūdzu jūs tikai uz dažiem mirkļiem, pēc tam jūs varēsiet atgriezties pie sava mielasta 

un jautrības. Tad es aizvedu viņus no vienas vietas uz otru un parādīju viņiem veco māti, kura savas 

nožēlojamās nakts nometnes vientulībā raud par zaudētajiem bērniem, kuri bija viņas cerība un kurus 

viņai atņēma karš. 

37 Šī sieviete dzīvo tikai no atmiņām un lūgšanām. Kamēr daudzi apreibinās ar baudām, viņa dzer 

ciešanu biķeri. Viņas dvēsele tikai gaida stundu, kad viņa pametīs šo pasauli un ieies mūžībā. Jo viņas 

cerība uz cilvēci jau sen ir izdzisusi. 

38 Pēc tam es viņiem parādīšu bērnus, kas klīst starp cilvēkiem, kas nerespektē savu tuvinieku 

dzīvības, kas nemīl un nesaprot trūkumcietējus. 
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39 Es gribētu, lai šie cilvēki sadzirdētu tik dziļos jautājumus, ko uzdod bērni, kuri savā cilvēciskajā 

nezināšanā jautā, kāpēc ir tik daudz netaisnības, tik daudz ļaunuma, egoisma un nežēlības. 

40 Tad es viņus aizvedu uz tām vietām, kur bija dzirdamas dusmīgas slimā cilvēka nopūtas un 

vaimanas, kurš piedzīvoja, ka viņa ķermenis lūst, gluži kā lūst zars, kad vētra to plosa. Viņi ir slimie, 

uzvarētie, aizmirstie. 

41 Vēlāk es liktu ieslodzījuma vietu vārtiem izlaist mūs cauri, lai tie ieraudzītu tūkstošiem cilvēku, kas 

mīlestības, žēlsirdības, gaismas, taisnīguma un miera trūkuma dēļ ir nonākuši cietuma tumsā. 

42 Un tā es viņiem no vietas uz vietu vienā attēlā parādītu visu postu un sāpes, ko rada šī tieksme 

pēc varas, alkatība, naids, materiālisms un nepamierināmā alkatība pēc varas, ko izjūt valdnieki ar savu 

viltus varu ─ tie, kas domā, ka ir vareni, bet tādi nav, un kas neļauj nevienam iegūt to, kas viņiem 

pienākas. 

43 Bet Es viņus neaicinu, jo zinu, ka viņi nevēlas dzirdēt Manu balsi, lai gan viņu sirdsapziņā tā ir 

dzirdama. 

44 Bet jūs, cilvēki, kas Mani tagad dzirdat un kas esat iepazinuši trūkumu, vientulību, aukstumu un 

arī bāreņu dzīvi, un tāpēc tik ļoti līdzjūtat tiem cilvēkiem, kas no bada un slāpēm sauc pēc taisnības, 

nāciet pie Manis, un mēs kopā garā apmeklēsim slimos, cietušos, visus pasaules nabagos un aizmirstos. 

45 Nāciet, lai jūs redzētu, kā Es izplešu Savu apmetni un apvienoju to ar savu, lai ar mīlestību 

pārklātu visu cilvēci. Nāciet, lai jūs dzirdētu Manu garīgo balsi, kas tiem, kas raud, saka: vairs nerimst 

raudas, neesiet skumji, atmodiniet ticību un cerību, kas ir gaisma dzīves ceļā. Patiesi, es jums saku: ja jūs 

lūgsieties un atkal "atmodīsieties" ar patiesu ticību, šīs cilvēces sāpju dienas saīsināsies. 

46 Jā, mīļie ļaudis, no šejienes, no vietas, kur jūs atpūšaties, lai klausītos Mani, jūs varat ļaut savai 

dvēselei pietuvoties Manai mājvietai, lai tā labāk redzētu, saprastu un sajustu cilvēku, savu brāļu, 

traģēdiju. 

47 Vai jūs redzat tos cilvēku pūļus, kas ir pilni svētlaimes? Tie ir karavīri, kas kaujas laikā ir 

uzņēmušies īsu pamieru, lai veltītu Man dažas minūtes lūgšanai un piemiņai. Taču viņu prieks un 

svētlaime ir maldinoša. Viņi ēd un dzer, lai atvieglotu savas ciešanas. Viņu sirdīs ir lielas sāpes. Viņi cieš, 

cilvēki, viņi ļoti cieš, un īpaši šajā naktī, kas viņiem ir mokas. Katra atmiņa ir dzēliens, katrs vārds vai seja, 

ko viņi iztēlojas, ir brūce. 

48 Kamēr tu esi mierā, neskatoties uz savām problēmām, kamēr tu vari redzēt savus vecākus, bērnus 

un sievas, viņiem nākas paciest rūgtumu, ka nevar viņus apskaut, un bailes no domas, ka, iespējams, viņi 

vairs nekad viņus neredzēs. 

49 Daudzi, daudzi, daudzi no viņiem cieš, kad viņi iznīcina dzīvības, izposta mājas un pilsētas, sēj 

sāpes, bēdas un asaras, un tad viņi uzskata, ka ir zaudējuši jebkādas tiesības atgriezties savā ģimenē, 

mierā, savās mājās. 

50 Es zinu, ka daudzi no viņiem nav vainīgi, viņu sirdīs nav ne naida, ne vēlmes iznīcināt. Es zinu, ka 

viņi ir upuri, vergi un patiesi ļauno cilvēku instrumenti. 

51 Tikai es vienīgais varu tos glābt, tikai mana mīlestība var viņus aizsargāt. Pasaulē viņi ir pamesti. 

52 Jūs, cilvēki, kas nespējat iedomāties, ko nozīmē šis pārbaudījums, bet kurus šodien Mans Vārds ir 

aizskāris pa jutīgākajām sirds stīgām, sūtiet viņiem savas žēlastības un gaismas pilnās domas. Jo patiesi, 

es jums saku, viņi jutīsies stiprināti un iedrošināti, paši nezinādami kāpēc, lūgt un cerēt, ka beidzot 

beigsies šis slepkavnieciskais karš un ka viņu ausis atkal dzirdēs kaujas dungošanas vietā tos saldos 

vārdus, kas saka: "Miers virs zemes labas gribas cilvēkiem!". 

53 Lūdzieties, cilvēki, un tādējādi mudiniet pasauli sagaidīt jaunas dienas gaismu, lai cilvēki atceras 

manu solījumu ─ solījumu, kas runā par labākiem laikiem, par garīgumu un labklājību. 

54 Arī es jums saku: Ļaujiet mums tagad pievērsties sirdīm 

Bērniem un meklēsim tos, kuriem trūkst visa. Apsveriet viņus: viņi guļ, viņu sapņos nevienam nav 

pārmetumu, lai gan viņu gulta ir ļoti cieta. 
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55 Šodien uz galda nebija maizes, bet viņi ar pārliecību gaidīja jauno dienu. Viņiem ir lupatas, bet viņi 

nejūt kaunu, jo ir nevainīgi, un viņi smaida, lai gan viņu ķermeņiem trūkst siltuma. Viņi ir eņģeļi uz zemes, 

jo viņu smaidi bez strīdiem atspoguļo debesu tīrību. 

56 Ak, nevainība! Apsedz viņus ar savu labāko apmetni, jo viņu ir debesu valstība! 

57 Jūs visi šo nakti saucat par "Svēto nakti", un Es aplaistīju visus Savus bērnus ar svētību plūdiem. 

58 Zini, ka es esmu tavs un tu esi mans. Atcerieties, ka Es pierādīju Savu mīlestību pret jums, 

dzīvodams starp jums, vienkāršiem ļaudīm, dzimis nabadzībā, strādājis starp ērkšķiem un miris trūkumā. 

59 Jūs nevarat par Mani teikt, ka Es jūs nesaprotu. Jo es esmu ne tikai redzējis jūsu ciešanas, bet arī 

pats tās piedzīvojis. 

60 Es runāju ar jums arī par vecajiem ─ tiem, kuri jau sen ir pārdzīvojuši dzīves pavasari un tagad jūt 

ziemas aukstumu. Kad viņi kļūst vecāki, viņiem trūkst spēka, enerģijas, veselības. Darbs kļūst grūts, 

ekstremitātes kļūst neveiklas, un tās vairs netiek aicinātas sadarboties. 

61 Tādējādi vecie cilvēki redz sevi atstumtus no citu cilvēku cīņas par dzīvi, viņi redz sevi atstātus 

vienus pašus, un viņu pazemotajām sirdīm ir jāiegrimst skumjās un jāpazīst grūtības, postu, badu, 

vientulību. Es runāju par viņiem, jo arī viņiem ir vajadzīga jūsu palīdzība un mierinājums. Mīliet viņus, 

cilvēki, un jums būs tiesības sēsties pie lielā garīgā mielasta galda, kur Es jums sacīšu: Svētīgi jūs, kas, 

sekojot Skolotājam, spējat saprast visus, kas cieš. 

62 Tādējādi sāciet attīstīt sevī līdzcietību. Tad Es izmantošu jūsu rokas, lai caur tām nodotu Savas 

svētības, un jūs nekad vairs neiebildīsiet, ka Es izmantoju jūsu rokas, lai dotu tās savam brālim, lai tad, 

kad jūs Man sakāt: "Kungs, viss, kas ir Mans, ir Tavs", jūs to sakāt no sirds. 

63 Ja savā dzīvē esat praktizējuši aktīvu labdarību, turpiniet to darīt arī turpmāk. Bet, ja tā nav, sāciet 

ar pirmo trūcīgo, kas klauvē pie jūsu durvīm, - vai tas būtu slims cilvēks ar dvēseli vai miesu, pamesta 

sirds, atraitne, vecs cilvēks vai bērns. 

64 Atcerieties, ka patiesi trūkumcietēji pārstāv Jēzu, ka Viņš nāk katrā no viņiem, lai teiktu jums: "Es 

slāpstu", slāpst, lai jūs mīlētu cits citu. 

65 Vai ir iespējams, ka cilvēku sirdis netiks satricinātas, saskaroties ar šo cilvēces piedāvāto milzīgo 

sāpju un posta ainu? Jā, jā, tas ir iespējams. Es redzu tos, kuri necieš nekādas grūtības, ar savu skatienu 

glāsta dārgumus, kas viņiem pieder, ar lielāku maigumu nekā cilvēki, Dieva bērni. 

66 Mīļotie ļaudis, jūs esat Mani pavadījuši šajos īsajos brīžos, lai apmeklētu trūkumcietējus. Esiet par 

to svētīti. Nedomājiet, ka es aizmirstos par bagātajiem un varenajiem. Jo, lai gan šķiet, ka Es viņiem 

neesmu vajadzīgs, Es vislabāk zinu viņu postu, viņu ciešanas un arī viņu nelaimes. Bet šodien viņi domā, 

ka viņiem ir viss. Tad kādēļ tad lūdzat man palīdzību, jo, pēc viņu domām, es esmu slimo, izstumto un 

cietušo Kristus? Viņi nezina, ka Mans uzdevums ir glābt viņus no viltus spožuma, lai sniegtu viņiem 

patiesu un mūžīgu svētlaimi. 

67 Vai tu zini, kas vēl bez tevis ir dzirdējis manu vārdu ar dedzību un jutis, kā viņas gars dreb no 

mīlestības? Tā ir Marija, mīļie ļaudis, mātes gars, kas dzīvo Radītāja klēpī un kuras dziļākā būtība vienmēr 

būs vienota ar Jēzus piemiņu. 

68 Viņas pastaiga pa pasauli bija īsa, lai gan garāka nekā manējā, jo viņa nāca agrāk un aizgāja vēlāk. 

Viņas īsie un mīlīgie vārdi bija kā debesu glāsts. 

69 Sajūtiet Viņu garā, mīliet Viņu un vērsieties pie Viņas garīgi. Ziniet, ka ikreiz, kad jūs darīsiet 

žēlsirdības darbus, Viņa būs ar jums, turot savu aizbildniecības un mātišķās mīlestības apmetni pār 

ciešanu un asiņošanas nomocīto pasauli, un katrā jūsu žēlabās vai bēdās jūs varēsiet sadzirdēt balsi, kas 

jums silti atbildēs: Nebaidieties, es esmu šeit, ticiet. 

70 Cilvēki, jūs esat bijuši kopā ar Mani, Mana elpa ir iegājusi jūsu sirdīs šajā svētīgajā naktī un lika 

jums aizmirst visas grūtības. 

71 Lūdzieties, lai jūsu Glābēja gaisma būtu jūsu ceļvedis un vadītu jūs cauri šai vētrainajai jūrai, kuru 

šodien šķērsojat. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 203 
1 Esiet sveicināti, kas vēlaties paplašināt savas zināšanas, lai atklātu savas būtības augstāko. 

2 Laimīgi un svētīti būs tie, kas vēlas redzēt skaidri. Bet patiesi, es jums saku, ka jūs to 

nesasniegsiet, kamēr nepieliksiet pūles, lai noņemtu pārsēju, kas aizsedz jūsu acis. 

3 Cilvēks ir bijis divtik vainīgs: ne tikai tāpēc, ka viņš nav pielicis nekādas pūles, lai nokristu saite, kas 

neļauj viņam iepazīt augstākās mācības, bet arī tāpēc, ka viņš nav atbrīvojies no matērijas važām, kas viņu 

ir savaldzinājušas ─ pretstatā dvēseles baudām ─ uz fiziskām baudām. Tas ir iemesls, kāpēc viņš ir 

pakļāvies kaislību varai un ļauj savai dvēselei līdzināties klibam, kurš neko nedara, lai izveseļotos. 

4 Visās jomās es redzu, ka lielākā daļa cilvēku ir nestabili, visur es sastopu tikai vājos cilvēkus. Kāda 

ir šī iemesla cēlonība? Uz to, ka jums nav drosmes un pietiekama gribasspēka, lai izkļūtu no netīrības, 

kurā esat iesprūduši, lai pārvarētu inerci, kas kala važas, kas saista ar matēriju, un tā ir visu netikumu, visu 

kļūdu izcelsme. 

5 Taču cilvēks nevēlas izmantot to spēku, ar kuru viņš ir apveltīts, proti, gribu. 

6 Par gribu, kurai ir jābūt neierobežotam likumu noteicējam, kurai ir jākļūst par augstāko vadoni un, 

saprāta atbalstīta, jācīnās ─ spēkam pret spēku, kundzībai pret kundzību: no vienas puses kaislības un 

vēlmes, no otras - saprāts un griba, līdz pēdējie uzvar cīņā un jūs varat teikt, ka esat atbrīvojušies. 

Tad jūs varēsiet kļūt par lielajiem praviešiem, lielajiem apgaismotajiem, "supercilvēkiem". Tad jūs 

varēsiet dzīvot kopā ar savvaļas dzīvniekiem un spēlēties ar rāpuļiem. Patiesi es jums saku, tas ir 

pārkāpumi, kas jūs nomāc, kas liek jums baidīties no šiem mazajiem brāļiem jūsu, un tas ir arī iemesls, 

kāpēc viņi uzbrūk jums. 

Taču, ja veltīsiet laiku cilvēku vērošanai, atklāsiet, ka ir cilvēki, kuri ir mežonīgāki par tīģeriem un 

kuriem ir vairāk indes nekā kobrai. 

7 Nedomājiet, ka senatnes pravieši varēja darīt brīnumus tāpēc, ka viņiem bija lemts to darīt. Nē, 

tas bija tāpēc, ka viņi cīnījās, līdz guva uzvaru un kļuva par patiesiem Tempļa kalpiem. Bet patiesi Es jums 

saku: Tas, kurš visvairāk cenšas sasniegt patiesību, ir pakļauts pārkāpumiem un kaislībām. 

Bet jums pieder gaisma, kas jūs apgaismo, kas ir dievišķais spēks, nemirstīgā un tīrā daba, 

neiznīcināmā būtība, kas visu atdzīvina un nes cilvēku uz augstāko svētlaimi. Šī neiznīcināmā būtība ir 

tīrais elements, kas piemīt katram cilvēkam. Bet cilvēks sevi ir saindējis ar zemes baudām, un tāpēc šī 

neiznīcināmā substance, šī nemirstīgā būtība, tika apvilkta ar mirstības drēbēm, un tā labprātīgi sevi 

upurēja. 

Bet ar savu spēku, kas tai piemīt, tā pakāpeniski atjaunos mirstīgā cilvēka cieņu, un tad viņš vēlēsies 

nemirstīgā augļa priekus un uz visiem laikiem atteiksies no centieniem pēc bojātām baudām, ko dāvā 

sliktais auglis. 

8 Bet kas jums ir nepieciešams, lai to visu sasniegtu? ─ zināšanas par to, kā izmantot savu spēku un 

enerģiju, lai strādātu kā īsti Tempļa strādnieki, lai jūs uzvarētu un noņemtu apsēju, kas aizsedz jūsu acis, 

lai jūs skaidri redzētu un nekļūdītos, nedz tumsā tītu. 

9 Es jums esmu runājis par to, ko jūs saucat par noslēpumiem. Bet jums rūpīgi jāizpēta mans vārds, 

lai saskatītu visu gaismu. 

10 Es vēlos, lai jūs saprastu šo lielo patiesību, ka ne Dievam, ne dabai nav noslēpumu cilvēkam. Tā ir 

vāja dievišķās mācības izpratne, kas ir padarījusi cilvēku nespējīgu sekot patiesajam likumam. Tāpēc viņš 

klīst no šejienes uz šejieni, no vienas puses uz otru, neko nesaprazdams, neko nejūtot, nesaprotot, ka 

Dievs ir cilvēka garā un vienmēr dara Sevi zināmu viņa labā. 

11 Patiesais likums nozīmē pilnību. Jo kāda jēga ir teikt, ka jūs piekopjat vienu vai otru reliģiju? Kāda 

jēga jums apgalvot, ka ticat Dievam, ja jūsu darbi, jūsu domas saka gluži pretējo? Pienāks diena, kad Es 

jums došu Savu Debesu Valstību, lai jūs redzētu, ka Es esmu Tēvā, jūs Manī un Es jūsos. Šī derība tiks 

saukta par Miera derību. Tad jūs piepildīsiet Bauslību. Jūs atzīsit Viņu par vienīgo Kungu, un jums nebūs 

priekšroka vienam par otru, jo jūs visi mīlēsiet cits citu kā viens otru, kā vienu būtni. 
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Bet, ja jūs vēlaties, ja jūs, mani mīļie, pieliksiet pūles, ja jūs vēlaties būt īsti tempļa kalpi, mēs varam 

noslēgt šo miera derību jau šodien. 

Nedomājiet, ka jums ir jāpamet šī planēta, lai noslēgtu šo derību. Nē. Jums ir vajadzīga griba. Galds ir 

klāts, un es aicinu jūs apsēsties. Nāciet un ieņemiet savas vietas, ļaujiet Man jūs vadīt, kalpot jums. 

Ņemiet kopā ar Mani patiesības maizi, apgaismojiet sevi ar mīlestības lāpu, atmetiet saiti, kas aizsedz jūsu 

acis, salauziet kaislību važas, apgaismojiet sevi ar augstāko gaismu kā Dieva bērni, kādi jūs esat. 

Es jūs aicinu, ejiet kopā ar Mani, pievienojieties Man slavas himnā: "Gods Dievam augstībā, un miera 

derība lai top tagad nostiprināta virs zemes. Aleluja, aleluja Tam Kungam." Saņem Manu labvēlīgo rasu, 

Manu gandarījumu. Nododiet Man savas ciešanas, atdodiet Man savas bēdas un vairs neatcerieties tās. 

Dziediet kopā ar mani: "Aleluja, aleluja Tam Kungam!" ─ Nekļūsti pārāk skaļš, Mans mīļais, jo Es esmu ar 

tevi. 

12 Ja jūs varētu būt harmonijā ar debesu koncertu, jums nebūtu ne mazākās vēlēšanās atkal ēst 

saindētos augļus. Jūs vienmēr ļautu nemirstīgajai būtnei mirdzēt jūsos. Vai jūs, mani mīļie bērni, vēlaties 

sēsties pie galda? Tas ir iestatīts, un es esmu jūsu serveris, es jūs vadu. Nāciet, jo es jūs gaidu. 

13 Neesiet līdzīgi farizejiem, kas templī, sinagogās rāda sevi ar bālām sejām, lai ļaudis varētu teikt, ka 

viņi gavējuši, bet pēc tam ļauj, lai viņu ļaunums un impulsivitāte izšauj vadību. Nē, mani mīļie, jums ir 

jābūt tādiem pašiem sapulču zālē, uz ielām un savās mājās, vienmēr skaļāki par dzidru ūdeni, lai tie, kas 

grib uzbrukt Jēzus mācībai, to redzētu un teiktu, ka mana mācība ir patiesi laba, jo jūs esat dzīvs 

tikumības spogulis savā sabiedriskajā un privātajā dzīvē, jo jūs visur atstājat mīlestību, patiesību un 

labestību. 

14 Šobrīd es tuvojos, lai apdomātu savus ļaudis un rakstītu savu Vārdu viņu sirdīs. Es jums atstāju 

atmiņas par Savu izpausmi caur šiem balss nesējiem. Ja pārdomāsiet, jūs sapratīsiet, ka Es ne mirkli 

neesmu klusējis, ka Es, Vārds, vienmēr esmu uz jums runājis. Mana balss, ko es sūtu cilvēkiem dažādos 

veidos - vai tā būtu uz viņu prātu, garu vai sirdi, - ir iedrošinājums, stiprinājums, cerība, iedvesma un 

dažkārt arī spriedums. 

15 Arī es jums saku: Visos laikos cilvēki Mani ir meklējuši garīgi ─ daži ar lielāku dedzību nekā citi. 

16 Jo uz zemes jūs neatradīsiet visu. Ir zināšanas un atklāsme, ko Es paturu Sev, lai tad, kad jūs tās 

meklēsiet, jūs Mani atrastu. Es nekad neesmu jums liegusi Savu mīlestību, Savu žēlastību, kas sniedz jums 

pat to, kas, kā jūs zināt, nav jums labs, lai jūs, kad to lūdzat, pārliecinātos par savu kļūdu. 

17 Šis garīgo izpausmju un dievišķā vārda laiks ir bijis kā mielasts, kā mielasts, uz kuru jūs esat 

aicināti, lai piepildītu sevi ar šo ēdienu. Tie, kas nāca "kaili", atrada pieklājīgas drēbes, lai sevi apklātu. 

18 Pēc ilgiem ceļojumiem un pūlēm tev izdevās nokļūt varena koka ēnā, kur tu atguvi spēkus un 

iemācies uzvarēt kārdinājumu čukstus, kas ik uz soļa aicina tevi pamest pareizo ceļu. Tā pamazām jūs 

iemācīsieties būt labi mācekļi. 

19 Pēc tam, kad Es esmu jums devis Savus norādījumus, Es redzu, ka jūs esat entuziasma pilni ─ 

gatavi turpināt veltīt sevi šim Cēlam. Jūs esat sapratuši savu atbildību, savu pienākumu darīt šo darbu 

zināmu ar tam piemītošo tīrību un sirsnību. Tagad jūs sapratīsiet, ka, ja strādāsiet ar dedzību, paklausību 

un mīlestību, jūs no cilvēku ceļa novērsīsiet daudz ērkšķu un ērkšķu. No dažādiem zemes punktiem jūs 

esat sekojuši šim aicinājumam kļūt par kareivjiem un mācekļiem. 

20 Šodien jūs nācāt, lai parādītu Man savu uzticību, lai sekotu Man, lai dāvātu Man sava darba 

augļus, kurus Es vienīgais zinu. Es vienīgais zinu, kas tu esi bijis, kas tu esi un kas tu būsi rīt. Jūs atnācāt 

izsalkuši pēc labiem darbiem, izslāpuši pēc mīlestības un pēc tā, lai jūs mīlētu, un Tēvs jūs pieņēma, 

remdēja jūsu izsalkumu un darīja jūs par saviem kalpiem. 

21 Kad jūs bijāt atpazinuši un sajutuši Manu dievišķo mīlestību, jūs uzticējāt Man visu, ko jūsu sirds 

bija noslēgusi un slēpusies no pasaules, sniedzot visaptverošu atzīšanos. Jūsu nožēla par izdarītajiem 

pārkāpumiem bija patiesa, jo jūsu dvēseli iepriekš bija apgaismojusi Mana gaisma. 

22 Es gribu, lai jūs būtu sagatavoti, lai, atkal Mani dzirdot, jūs cienītu mīlestības derību, ko esat 

noslēguši ar Manu Dievišķību ar saviem darbiem un savu uzticību. Jo, lai gan jūs tagad Mani pieredzat kā 

Tēvu, Man jānāk pie jums arī kā Tiesnesim. 
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23 Es negribu pārsteigt nevienu guļošo, jo viņš pamodīsies pārāk vēlu un būs jāplūc asaras. 

24 Vēl tikai trīs gadus jūs varēsiet dzirdēt šo vārdu. Tā ir mācījusi jums nepārtraukti. Kad jūs būsiet 

meistari? Vai jūs spēsiet ieņemt manu vietu, lai turpinātu barot ļaudis? Šodien mans vārds ir kā 

modinātāja zvans, jo tagad jums jau ir iestājies mana vārda kulminācijas laiks. 

25 Es esmu pietuvojies jums, lai jūs varētu apvienoties garā, lai jūs ar stingru apņēmību dotos ceļā uz 

misijas izpildi un pieņemtu viens otru kā brāļi. 

26 Saprotiet, ka jūs visi esat vienlīdzīgi, ka jūsu vidū nav ne kungu, ne priekšnieku. Es vēlos, lai jūs visi 

būtu manas lietas kalpi. 

Redziet, Mana Vārda vēsturi pieraksta tie, kurus Es esmu nosaucis par "zelta spalvām", un Es nevēlos, 

lai nākamās paaudzes atklātu šķelšanos jūsu vidū, izmantojot šos rakstus. Arī jūs to vēlaties. Atstājiet 

viņiem savu piemēru, kas pierakstīts ar jūsu darbiem, un viņi dosies pa šo ceļu, tāpat kā jūs esat atraduši 

iedrošinājumu savos ticības brāļos. 

27 Es esmu nācis lejā, lai glāstītu visus, lai pārklātu tos ar savu apmetni. Taču šī cilvēce ir palikusi bez 

reakcijas un kurla. Es esmu runājis ar to caur brīnumiem, bet tā ir palikusi stīvs kakls. Es esmu licis viņiem 

sajust Manu taisnību, bet viņi ir bēguši no Manas taisnības. Es jums esmu runājis ar mīlestības vārdiem, 

lai jūs varētu liecināt, bet jūs neesat pasludinājuši Labo vēsti, un tie nav zinājuši, kurā laikā viņi atrodas. 

Visiem jums piemīt vienādas garīgās īpašības. Bet vienus es gatavoju kā vēstnešus, bet citus gatavoju, lai 

viņi tos saņemtu. 

28 Izejiet kā "strādnieki", vienmēr pakļauti manai gribai. Turiet sevi apbruņotus, jo, ja tā nebūs, jūs 

nāksiet tukšām rokām, kaut arī tās ir piepildītas ar manu Dievišķību. 

29 Es esmu nodevis savu perfektu darbu grēcīgās rokās. Taču tas nav iemesls, lai jūs to neatklātu. Ja 

jūs esat necienīgi, mana mīlestība dara jūs cienīgus un dod jums iespēju mīlēt un glābt vienam otru. 

30 Tā kā Es esmu varens, Es gribu, lai Manas radības nebūtu trūcīgas, un tādēļ Es nododu Savus 

dārgumus un mantas grēcīgās rokās, lai tās savukārt atvērtos un bagātīgi dotu citiem. 

31 Svētīgs tas, kurš spēj nodot tālāk visu, ko viņš savā dvēselē ir nesis līdzi. Jo tas, kurš ir bijis neticīgs, 

savtīgs vai nezinošs, nav pat atzinis to, kas viņam pašam ir. Esiet ticības cilvēki, lai jūs varētu uzmodināt 

Lācaru no mirušajiem un dotu redzi aklajiem. 

32 Ja vēlaties uzzināt, cik liela patiesība ir manā Vārdā, sekojiet tam, lai to pārbaudītu. Bet jūs 

pārbaudīsit nevis to, bet gan paši sevi. Jo, ja jums nav ticības tam, ko jūs sakāt vai darāt, kāda ticība 

varētu būt citiem? Jums jābūt kā spogulim, kurā jūsu līdzcilvēki var ieraudzīt sevi un atzīt, ka jūs esat Mani 

vēstneši. 

33 Izpildiet savu uzdevumu, un, kad to būsiet paveikuši, jūs atradīsieties pie lieliem aizvērtiem 

vārtiem, kurus jūsu roka var atvērt, jo tai ir atslēga. Aiz šiem vārtiem es jūs gaidu. Ar svešu atslēgu vārtus 

neatvērsiet, tāpat kā nevarēsiet pāriet no pirmā uz trešo kāpņu pakāpienu, pirms tam nebūdami uz otrā. 

Jo šie septiņi pakāpieni apzīmē garīgās pilnības ceļu, kas jums visiem ir jāiziet. 

34 Es daru jūs visus par vienu sirdi, lai Es varētu atstāt jūs kā vienu gribu un ar vienu ideālu. 

35 Viņš, kas jums ir devis likumus un baušļus kopš laiku sākuma, lai jūs staigātu taisnībā un pacēlumā 

un sniegtos tiem, kas ir vāji, runā šajā brīdī. Taču jūsu augļi ir trūcīgi, un jūs vēl neesat sevi pabarojuši ar 

to maizi, ko Es jums vienmēr esmu piedāvājis, kas ir mīlestība, labestība un žēlsirdība. Jūs slēpjat Manas 

atklāsmes un paturat savas dāvanas sev. Bet cilvēka dvēsele ir nabaga, un kādu dienu tā jūs sauks pie 

atbildības, un es negribu, lai jūs sajustu tās sprieduma bardzību, kad tā uzzinās par jūsu atbildību. 

Pieliekiet pūles, un Es pavairošu jūsu sēklu. 

36 Tā ir taisnība, ka jūs nesat ļoti smagu krustu uz saviem pleciem, ka pār jums gulstas pārmetumi, 

nožēla un nosodījums. Bet, ja jūs neizpildīsiet savu uzdevumu, jūs daudz spēcīgāk izjutīsiet savu atbildību. 

37 Tagad Labajai Vēstij jau būtu vajadzējis izplatīties un manu mācekļu skaitam vajadzētu būt daudz 

lielākam. Kur ir tie slimnieki, kurus tu esi dziedinājis, un grēcinieki, kurus tu esi atgriezis? Misija, ko es 

jums dodu, nav ārpus jūsu spēkiem un spējām. Tavs krusts ir kā mans, tas ir atteikšanās, upurēšanās un 

mīlestības krusts. Ikviens, kurš to uzņemsies ar patiesu sapratni, nāks pie Manis ar sirdi, ko caururbusi 

viņa līdzcilvēku neizpratne, bet mierā ar Mani un apmierināts ar savu darbu. 
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38 Virs baznīcas vadītājiem, kurus jūs šeit redzat un kuri ir jūsu brāļi, paceļas Elija, kas apgaismo un 

iedvesmo jūsu dvēseli. Un Marija, jūsu Dievišķā Māte, arī dāvā savas radības un tuvina tās Man, lai 

vienmēr pastāvētu vienotība starp Tēvu un bērnu. Marija ir jūsu pastāvīga Aizstāve. Viņas acīs jūs visi esat 

mazi un maigi bērni. Cik daudz asaru viņa izlej, kad viņas mīļotie bērni grēko. Patiesībā jūs nepazīstat 

viņas mīlestību un uzticību, un jūs neesat mierinājuši viņas mātes dvēseli. Viņas aizlūgšanas dēļ mans 

taisnīgums ir ticis aizturēts daudzas reizes. Bet nedomājiet, ka viņā ir pretēja Man griba, jo viņa ir daļa no 

Mana Dievišķā Gara. Marija iemieso manu maigumu un ir mātes mīlestības paraugs. 

39 Ikviens, kurš šajā laikā sagatavosies ar lūgšanu un manu mācību pareizu praktizēšanu, tiks 

pasargāts no dabas stihijas spēku uzliesmojuma. Es aicinu jūs lūgties un dodu jums visiem iespēju sevi 

glābt. 

Kamēr dabas stihijas attīra un samazina nepaklausīgo rindas, jums jāpaliek "modriem un darbīgiem" 

un jālūdzas par saviem līdzcilvēkiem. 

40 Es daudzkārt esmu lūdzis jūs apvienoties, lai jūs varētu nest pasaulei vienu mācību. Jo, ja jūs 

dalīsieties, jums būs lieli pārbaudījumi, un jūsu atlīdzība būs lielāka. Jo, lai gan jūs zināt Manu gribu un 

savu grūto misiju, jūs tomēr esat novērsušies no Maniem priekšrakstiem. Apvienojieties, palieciet kā 

viens gars un viena griba. Mīliet cits citu. 

41 Jūs esat Manā klātbūtnē, un jūs kaunaties par to, ka jums nav misijas. Jūs nācāt bez labiem 

darbiem un esat zaudējuši žēlastības drēbes, ar kurām Es jūs rotāju. Jūs nepaklausījāt Maniem baušļiem 

un piedēvējāt Man nepilnību, jo Es jums esmu devis Savus norādījumus ar cilvēka starpniecību. Jūs 

uzskatāt, ka cilvēks nav spējīgs nodot dievišķo Vārdu. Bet šobrīd Es jums apliecinu, ka Mans lēmums ir 

pareizs. 

Cilvēks iemanto Manu garu un spēj Mani saprast. Tāpēc Es viņu esmu padarījis par balss nesēju un 

izmantoju, lai Viņš Mani darītu zināmu pasaulei. 

42 Savā dvēselē tu nēsā grāmatu, kurā esi pierakstījis savus darbus, ko esi paveicis dažādās 

inkarnācijās uz zemes. Un šajā laikā, tiesas laikā, Es esmu sūtījis vienus, lai izpirktu grēkus, un citus, lai 

paveiktu grūtu uzdevumu. Es esmu izvēlējies jūs no lielajām cilvēku masām, lai veiktu attīrīšanas, 

atjaunošanas un garīgās pacelšanās darbu cilvēces vidū. 

43 Pasaule brīnīsies, kāpēc Es esmu izvēlējies jūs, neizglītotos un grēciniekus. Es jums saku: Visu 

būtņu liktenis ir Manī. Pašlaik Es strādāju ar jums, lai jūs kļūtu par Maniem apustuļiem, un līdz ar to, kad 

tas būs veiksmīgi paveikts, šķīstīšanās laiks beigsies. 

44 Elija ir apmācījis jūsu uztveri, lai jūs varētu skaidri saskatīt sestā posma sākumu, atbrīvoto sesto 

zīmogu, kas ir atnesis žēlastību un gaismu katrai dvēselei. 

Jums ir mans vienkāršais un saprotamais vārds, kas noskaidroja noslēpumus, atvēra ceļus un iededza 

gaismu katrā radībā. Jūs esat redzējuši piepildāmies daudzus pravietojumus, un, saskaroties ar tik lielu 

pārbaudījumu, jūs esat pamodušies un gatavojaties īstenot manu mācību. 

45 Es jums dodu žēlastību klausīties Mani līdz 1950. gadam, kura beigās Mani balss nesēji pārtrauks 

nodot Manu Vārdu. Visiem jums es lūdzu brālību un pastāvību savos uzdevumos, lai viņi varētu bez 

kļūdām nodot tālāk un lai manai mācībai būtu vienāda būtība visās kopienās. Jo tas ir viens Skolotājs, kas 

ar jums runā. Pasaule gaida Labo vēsti, un mana griba ir bijusi izvēlēties jūs, lai to nestu. 

46 Jūsu tautas vadītāji nezina, ka tajā ir ticības tauta, kuru Es esmu izvēlējies, lai lūgtos un "sargātu" 

par mieru un labu saprašanos starp cilvēkiem. Es viņus sagatavoju un ļauju viņiem ierasties jūsu vidū, lai 

novērtētu Manas izpausmes un jūsu reliģisko praksi. 

47 Uzmanieties pareizi interpretēt manus vārdus un ievērot manus baušļus. Nedodiet cilvēkiem 

nezināšanas vai fanātisma augļus. Labojiet savas nepilnības, padariet savu sirdi jūtīgu, tad jūsu 

paklausības dēļ Es apturēšu dabas spēkus, kas iznīcina jūsu līdzcilvēku un arī jūsu pašu dzīvību un mieru. 

48 Uz īsu brīdi Es joprojām dodu jums Savu vārdu. Tuvojas Manis noteiktais laiks, un tad jums, 

baznīcas vadītājiem un "darbiniekiem", jābūt vienprātīgiem. Ņemiet Mani par piemēru. Atcerieties, ka 

Skolotājs, lai pabeigtu Savu darbu Otrajā Laikā, cieta krustu un nesa to uz saviem pleciem uz Golgātas. Esi 
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pazemīgs un pieņem savu misiju. Jūsu sāpes sasniedz Mani, un jūsu asaras saplūst ar Manām ─ mīlestības 

un sāpju asaras cilvēces labā. 

49 Dariet mīlestības un žēlsirdības darbus, vadiet ļaudis ar dedzību un taisnību, kā tas ir manā 

Būs. 

50 Sagatavojieties, lai pēc 1950. gada beigām jūs varētu nest manu mācību tautas sirdij, un tauta 

izklīdīs pa visām tautām. Es dodu jums drosmi, jo pēc šī mana Vārda uzklausīšanas laika jūsu ceļš kļūs 

bedrains. Es jūs svētīju. 

51 Mans miers ir ar jums tajā brīdī, kad jūs Mani uzņemat. 

52 Es jums atstāju neizdzēšamu atmiņu par šo izpausmi un par šo vārdu, ko Es jums esmu devis uz 

ilgu laiku. 

53 Mans Vārds jūs ir izrotājis, bet nekad nelepojieties. Es vienīgais zinu, kas tu esi bijis, kas tu esi un 

kas tu būsi. Tie, kas ieradās ar izsalkumu un slāpēm savā dvēselē, apmierināja savas vēlmes, kad dzirdēja 

Manu Vārdu, un šodien viņi ir Mani kalpi. Šie kalpi ir mācekļi, kuriem Es esmu parādījis Sestā zīmoga 

gaismu. 

54 Šajā dienā jūs pulcējaties kopā no dažādām vietām, jo visur ir dzirdēta mana balss, kas aicina jūs 

pulcēties. 

55 Es neesmu atnācis, lai jūs tiesātu vai sauktu pie atbildības. Jūsu sirdsapziņa un intuīcija vislabāk 

jums pateiks jūsu atbildību un jūsu darbu vērtību. 

56 Nedomājiet, ka tikai jūs Mani mīlat. Visos pasaules ceļos ir tie, kas Mani meklē, seko Man un mīl 

Mani. Tomēr Es gribu, lai jūs mācītos Mani mācīt un tādējādi kalpotu par piemēru tiem, kas Mani mīl 

nepilnīgi vai neticīgi. Patiesi es jums saku: visā cilvēcē ir izplatītas pravietošanas, iedvesmas un (iekšējā) 

vārda dāvanas. 

57 Nespiet, jo ir pagājuši tikai trīs gadi līdz brīdim, kad jūs vairs nedzirdēsiet Mani šajā formā. Kad jūs 

būsiet šīs mācības skolotāji? 

58 Es esmu jūs šodien apvienojis, lai aicinātu jūs pamosties, lai jūs varētu apvienoties patiesas 

garīgās mīlestības izpratnē un saprast, ka saskaņā ar Manu Voli jūsu vidū nebūs ne kungu, ne padoto. 

Mans vārds paliks rakstīts. Bet atcerieties, ka mana griba nav tāda, lai jūsu nepilnības tiktu ierakstītas šajā 

grāmatā. 

59 Vai vēlaties atstāt savu pārkāpumu vēsturi kā sliktu piemēru nākamajām paaudzēm? 

60 Mans darbs ir svēts, dievišķs, un tomēr Es to esmu uzticējis grēcīgām rokām, jo, kad grēcinieki 

jūtas sava Kunga mīlēti, godāti un apžēloti, tieši viņi seko Man ar vislielāko mīlestību, uzticību un 

atteikšanos. 

61 Turklāt, kur ir šīs zemes taisnie? 

62 Jums, mācekļi, Es saku: izmantojiet visu savu labo gribu no savas puses, lai Es jūs varētu atstāt 

pilnīgus pēc Manas mācības. 

63 Nešaubieties par sevi savas neveiklības dēļ, jo Es varu likt runāt pat akmeņiem. 

64 Uz jūsu ceļiem, jūsu dzīvēs ir kāpnes, kas sākas ar cilvēku un beidzas ar Dievu. Ej pa to soli pa 

solim, līdz nonāksi pie paša Tēva, kad tava dvēsele būs sasniegusi augstāko pilnības pakāpi. 

65 Elija ir kā bāka, kas šajā laikā apgaismo jūsu ceļu. Viņš stiprina jūs pārbaudījumos un pasludina 

jums tos, kas vēl tikai gaidāmi. 

66 Svētīgi tie "strādnieki", kas šajos brīžos, sava gara vadīti, uzklausa manu vārdu. Jo tieši viņi ir tie, 

kas savā ceļā prot sēt veselību, mieru un prieku. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 204 
1 Cilvēki, es jūs pieņemu. Manas valstības vārti ir atvērti, lai jūs uzņemtu un izlietos pār jums savu 

mīlestību. Šobrīd es jums dodu to, kas jums nepieciešams, atkarībā no dažu ticības un citu vajadzību. 

2 Es meklēju jūsu sirds svētnīcu, Es dodu jums patiesības gaismu, kas ir mīlestības gaisma, kuras 

varenais spēks virza radību un uztur tajā visu kārtībā, harmonijā, līdzsvarā. Tāpēc Es mācu jūs mīlēt, lai jūs 

iepazītu dzīves noslēpumu. Esiet dāsni, lai jūsu mīlestība būtu kā dziesma, kas iepriecina cietušā sirdi. 

3 Jūsu rokās ir atpazīt un izpildīt savu uzdevumu. Tavs liktenis ir ļaut dvēselei triumfēt pār visām 

bēdām un grēkiem, pacelt visu tavu būtību, padarīt tevi cildenāku un cienīgāku. Es vēlos, lai jūs 

kontrolētu savu ķermeni bez vardarbības, lai jūs to darītu ar gudrību un vienlaikus ar žēlsirdību. Ja tā 

vietā, lai diskutētu par Maniem likumiem, cilvēki tos pildīs mīlestībā un paklausībā, viņi padarīs šo pasauli 

par paradīzi, līdzīgu tai, ko pirmie cilvēki baudīja savā nevainībā un paklausībā, pirms viņi to aptraipīja ar 

netīrām domām un darbiem. 

4 Ja cilvēks dzīvotu saskaņā ar Debesu Tēva gribu, šī pasaule būtu materiālo labumu un garīgās 

augšupejas ieleja. Viņš nesūdzētos par dabas spēku nedienām, jo viņš dzīvotu harmonijā ar tiem un ar 

visām radībām. Tas būtu dievišķs koncerts, kurā katrs cilvēks būtu nots. Taču cilvēks nedzīvo saskaņā ar 

dievišķajiem likumiem, un tāpēc viņš ir kļuvis par sāpju gūstekni, par vergu sev pašam. 

Cilvēks velk aiz sevis ķēdes, cieš, līst asaras un izmisst, neapzinoties, ka par to visu ir vainojams pats. Ja 

viņš saprastu, ka nav tādas asaras, kas nebūtu attaisnota, viņš drīz vien varētu sasniegt pestīšanu. 

5 Patiesi es jums saku: glābšana no visa ļaunuma, no kura cilvēce cieš, ir cilvēka rokās. Viņš var būt 

pats sev ārsts. Tāpēc Es jums saku, ka jūsu dvēsele celsies pie Manis, ja jūs ejat ceļu, ko diktē sirdsapziņa. 

6 Kādēļ tu vēlies šo dzīvi, ja ne savas dvēseles labumam, kas pieder mūžībai? ─ Jūs esat nākuši uz šo 

slimību, asaru un sāpju pasauli, un jūs nevēlaties zināt, ka ar mazliet labestības jūs varētu mainīt savu 

dzīvi. 

7 Tas, kurš Mani patiesi mīl, būs gudrais, kurš vispirms aptver pasauli un pēc tam visu Visumu. 

Redziet sava Dieva mīlestību, kas izpaužas visā radībā. Tā ir gudra rīcība, perfekts vārds, ir atslēga uz 

Debesu valstību. Mīlestība, kas ir Visuma sirds, pacels jūsu eksistenci, līdz tiks sasniegta visu būtņu kopība 

caur domu. 

8 Cilvēki: Gadā ir 365 dienas, bet cik žēlsirdības un mīlestības darbu jūs tajā paveicat? Kāpēc jūs 

Man sakāt, ka mīlat Mani, lai gan neko nedarāt saviem līdzcilvēkiem, kas nonākuši trūkumā? Kad es jums 

saku, ka jūs mīlu, es to apliecinu ar patiesiem darbiem. 

Cilvēki apgalvo, ka mīl Kristu, taču viņi ik brīdi Mani ievaino, tiesā Mani, iznīcina sevī Manu piemiņu un 

Manu piemēru un atsakās sekot Maniem rīcības veidiem. Vai jūs nedomājat, ka tas viss nozīmē ērkšķu 

vainagu un atkārtotu krustā sišanu? Ja Es garīgi palīdzu slimajiem, cietušajiem, nabagajiem, ieslodzītajiem 

─ kāpēc jūs neesat Mani tur pavadījuši? Kāpēc jūs liegjat mazliet žēlastības tiem, kas jūs lūdz? Saprotiet, 

kāpēc Es jums esmu teicis, ka jūs atkal esat Mani krustā sistie. Jo, kas noliedz mīlestību, tas noliedz Mani. 

9 Es jums esmu teicis, ka jums kā Dieva bērniem ir jārīkojas tāpat kā Viņam. Kāpēc jūs nepalīdzat 

izdaiļot Tēva radību ar saviem garīgajiem, morālajiem vai garīgajiem darbiem? 

10 Patiess Dieva kalps ir tas, kurš sniedz cilvēkiem mīlestības balzāmu, kurš izrāda žēlsirdību, ko 

iedvesmo sirsnīga līdzjūtība. 

11 Manas sāpes, ko tu izraisīji, ir ilgu laiku ilgušas, un šīs sāpes rodas no tavas neizpratnes un 

mīlestības trūkuma. 

12 Šajā Trešajā laikā es atgriežos, lai ar mīlestību atkārtotu šo frāzi: "Mīliet cits citu." 

13 Cilvēki, gatavojieties saņemt manu dziedinošo balzāmu. Ikviens, kas ir gatavs saņemt, tiks 

dziedināts, ikviens, kas ir vājš, tiks stiprināts. Koncentrējieties uz savu sirdi, paceliet savu dvēseli uz Mani 

un ceriet. Es jums došu vairāk, nekā esat domājuši. Pieņemiet klusumā, jo klusumā Es jums dodu. Es esmu 

jūsu cerības saule, mīļotās avis. Bet, kā es jums dodu, tā arī jūs dodiet. Neesiet šauri domājoši. Dodot 

naudu, nedomājiet par to, ko jūs atņemat saviem bērniem. Jo, ja tas, ko jūs dodat, jums ir grūti, tad labāk 

to nedariet. 
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14 Nenolādiet savu līdzcilvēku dzīvības, jo tad jūs aptraipīsiet ne tikai savas lūpas, bet arī savu sirdi. 

Tomēr jums jābūt gatavam nosodīt katru savu rīcību un ieklausīties sirdsapziņas diktātā. 

15 Dzīvojiet tīrāku dzīvi, un tad, tuvojoties harmonijai ar visiem Dieva bērniem, jūs sāksiet sajust 

mieru, pēc kura tik ļoti ilgojaties. 

16 Patiesībā Skolotājs jums saka: No šīs rīta veltīšanas salīdzinājums ar trīs laikiem ir kļuvis par 

realitāti, simboliski atainojot trīs gadus, kuros Es jums vēl došu Savu Vārdu. Tāpēc mana mācība tagad, 

kad mana gaisma ir atklājusi jūsu sapratni un iekļāvusies jūsu dvēselē, būs dziļāka. 

17 Jūs vairs neesat Pirmā laikmeta ļaudis, kuri savā pirmatnējā stāvoklī nebija pilnībā iepazinuši 

garīgo likumu, kas viņus vadītu. Tēva sūtītajiem praviešiem bija nepieciešams liecināt par Dieva esamību. 

Viņi visi runāja par vienu un to pašu Dievišķo Būtni, un tādējādi cilvēcē sāka veidoties ticība dzīvajam un 

patiesajam Dievam. Ābrahāms ar savu mīlestību uz savu Kungu, Jēkabs ar savu nelokāmību 

pārbaudījumos un Mozus ar savām iedvesmām un Bauslību apstiprināja un vairoja cilvēka zināšanas par 

Dievu. 

18 Šie cilvēki bija viena laikmeta aizsācēji, tāpat kā jūs esat cita laikmeta - garīguma laikmeta 

aizsācēji. 

19 Šajā 1948. gadā, kas ir Pirmā ēra, jūs uzzināsiet daudz mācību no Mana Vārda, kas attiecas uz šo 

laiku. Jūs uzzināsiet, cik nozīmīga ir Izraēla vēsture, kas nebija vienīgā tauta, kas tika glābta Pirmajā 

laikmetā un garīgi atpestīta Otrajā laikmetā. Jūs varat atrast, ka ticības cilvēki ir visu rasu sirdīs. Izraēlu jūs 

varat atklāt arī visās reliģiskajās kopienās, jo šī tauta tika izraudzīta kā instruments, lai sniegtu piemēru un 

mācību visai cilvēcei. Tādēļ Es jums saku, ka Izraēla vēsturei, pie kuras jūs garīgi piederat, jābūt visiem 

zināmai, jo tajā ir ietvertas lielās atklāsmes, ko Es devu pirmajiem. 

20 Jūs būsiet pārsteigti, kad tajos laikos atradīsiet tādus dižus garus kā Ābrahāms, kurš mīlēja savu 

Kungu ar tīru mīlestību vairāk par visu radīto. Pārdomājiet šī vīra dzīvi un darbus, un jūs atklāsiet, ka viņa 

ticība, viņa spēks, viņa paklausība un viņa mīlestība ir patiesais izraēliešu koka sakneklis. 

21 Tajos laikos pastāvēja elku pielūdzēji un pagānu tautas, kas pielūdza dabas spēkus kā dievības, 

kurām viņi upurēja nešķīstus kultus. Tajā laikā Ābrahāms parādījās un darīja zināmu iedvesmu, ko viņš 

bija saņēmis no sava Kunga, un tā bija patiesības un taisnības gaisma. Bet ļaudis, kas bija cietsirdīgi un 

neticīgi, pakļāva patriarhu tiesai. Viņš izglābās no visām lamatām un vajāšanām, pievēršot tos mācībai par 

labo, līdz lika viņiem atzīt Ābrahāma Dievu par neredzamo, bet dzīvo Dievu visos laikos. 

22 Redziet, cik ilgi šīs garīgās cīņas ir pastāvējušas cilvēku vidū. Taču apzinieties, ka pēc viņiem 

vienmēr ir spīdējusi patiesības gaisma. 

23 Saprotiet, ka ar Savu Vārdu Es neapgrūtinu jūsu dzīvi, bet gan vienkāršoju jūsu pielūgsmi un 

pielūgsmes darbus. Es jums mācu, ka nav nepieciešams atteikties no pasaules labumiem vai atstāt 

novārtā savus pienākumus, lai būtu Man patīkami. Kamēr esat ķermenī, tik ilgi esat pakļauti cilvēciskām 

vajadzībām. Bet Es jums arī mācu, ka to, kas nāk no zemes, jūs paši izmantojat, ievērojot likumu, lai gūtu 

labumu savai dvēselei. Ja jūs tā dzīvosiet, jūs piepildīsiet manu likumu. 

24 Jau Pirmajā Laikā Es jums devu garīgo ganu, lai jūs vadītu, kurš tajā pašā laikā bija Manas nākšanas 

priekšvēstnesis starp Manu tautu. Jūs neesat pilnībā sapratuši šīs mācības un nezināšanas dēļ esat 

iekrituši viltus kultos, pielūdzot dabas spēkus vai Zelta teļu. 

25 Patiesības Dievs vienmēr ir atklājies jūsu eksistencē, neatkarīgi no tā, vai Es jūs apbēru ar 

bagātībām, vai izstaroju gaismu jūsu inteliģencē, vai devu jums spēju valdīt pasaulē. 

26 Agrāk jūs bijāt kungi, dzīvojāt pārpilnībā, bet ļāvāt savam egoismam un iedomībai padarīt 

vienkāršos cilvēkus par kalpiem un vergiem. Bet Es jums esmu piedevis, Es esmu nācis kā Tēvs un esmu 

atjaunojis to, kas bija kritis, un svētījis visus. Es jums kalpoju, jo Es jums esmu devis visu, ko esat Man 

lūguši. Bet Es pacietīgi gaidīju stundu, kad jūs dosieties pildīt misiju, ko Es jums uzticēju kopš laika 

sākuma. 

27 Es esmu taisnīgums. Tomēr es jūs nesodu. Jo Es neesmu jūs pat saucis pie atbildības par to, ka 

esat Mani krustā sisti. Tāpēc jūsu grūtībām un ciešanām ir tikai tāds mērķis, lai jūs attīrītu. Tieši jūsu 
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nepaklausība Manam Likumam prasa attīrīšanos, labošanu, jūsu sākotnējā garīgās tīrības stāvokļa 

atjaunošanu. Bet jūs esat uz droša progresa un dvēseles glābšanas ceļa. 

Tomēr jums jāapzinās sava misija un laiks, kurā dzīvojat. Jo, ja jūs pajautāsiet savai sirdsapziņai, ko jūs 

esat darījuši cilvēces labā, ja mans likums jau ir zināms pasaulei un ja mans darbs ir progresējis, tā jums 

pateiks: nē. 

28 Tagad, kad Es runāju ar jums, jūs pierodat pie Mana Vārda. Apzinieties, ka, lai atrastu ticību, Es 

esmu izvēlējies vienkāršas un neizglītotas sirdis, lai ar to starpniecību darītu Sevi zināmu. Taču jūs 

šaubāties un pat ticat, ka cilvēks ir tas, kas ar jums runā. Tāpēc Es esmu jums ļāvis izpētīt cilvēkus, caur 

kuriem Es parādīju Sevi normālā stāvoklī bez sajūsmas, lai jūs varētu pārliecināties par viņu nezināšanu un 

neizglītotību. 

Es esmu mācījis jums pazemību un žēlsirdību, Es esmu jūs sagatavojis un izdalījis rīkojumus savai 

tautai. Bet daudzi no tiem, kas tos jau ir saņēmuši, ir kļuvuši pašapmierināti, padarījuši sevi par kungiem 

un vēlas būt pirmie. 

29 Es vienīgais esmu Pirmais, bet Es jūs nepazeminu un nepadaru par Saviem vergiem, bet nododu 

jūsu rokās visu, kā jums trūkst. Es esmu Tēvs un nevaru būt vienaldzīgs pret jūsu ciešanām. Es esmu Dievs 

un nevaru jūs atstāt tumsībā. Tāpēc Es jums atklāju Sevi, lai jūs varētu Mani atpazīt un zināt, ar ko jūs 

esat un ko jūs dzirdat. 

30 Jūs neesat rādījuši vienotības piemēru, un tādēļ jūs redzat, ka trūkst brālības un harmonijas starp 

baznīcām un sektām, kuru strīdi un nesaskaņas baro vēlmi pēc pārākuma un kuras gatavojas jaunai 

"cīņai". 

31 Jūs vēl neesat spējuši izpildīt manu likumu. Šis ceļš ir pilns gaismas, bet bieži vien jūs esat gājuši 

tumsā. Jūs nepārtraukti saņemat Skolotāja mīlestību, bet joprojām uzkurināt naidīgumu. Jūs nepārtraukti 

saņemat morāles un tikumības mācības, taču jūsu vidū joprojām ir slikti darbi un domas. Tāpēc tie, kas ir 

atnākuši pēdējie, izsmejas, jo saskata manos mācekļos neīstu patiesumu. Arī zinātnieki, būdami manu 

izpausmju liecinieki, netic, ka mans universālais stars izpaužas caur cilvēka izpratnes spējām. Jums ir 

jāsniedz lieli spēka pierādījumi, uzmodinot Lācaru no kapa, atgriežot redzi aklajiem un kustīgumu 

klibajiem, visi pierādījumi, kas cilvēkam ir jāredz, lai ticētu manai nākšanai jūsu vidū šajā laikā. 

32 Tieši jūsu ķermenis ir tas, kas kļūst par šķērsli dvēseles uzdevuma veikšanai un kas pretojas Manai 

gribai. Bet Es esmu sagādājis jūsu dvēselei zobenu, lai tā uzvarētu cīņā ar sava ķermeņa kaislībām un 

iegūtu nopelnus, jo dvēseles negribīgais ķermenis kalpo kā izpirkšanas līdzeklis jeb kā akmeni. 

33 Tāpēc es esmu ieradies, lai jums palīdzētu. Es esmu jūsu Glābējs un piedāvāju jums iespēju iepazīt 

un dzīvot "Apsolītajā zemē". 

34 Izmantojiet laiku, ko esmu jums piešķīris. Jūs nezināt, kurā stundā es jūs aicinu. Atbrīvojieties no 

materiālisma, praktizējiet aktīvu žēlsirdību, esiet patiesi apustuļi, un es ar jūsu starpniecību atklāsim 

cilvēkiem dievišķās žēlastības spēku. 

35 Jūs gaida lieli pārbaudījumi. Sagatavojieties! Es negribu, lai jūs rīt teiktu, ka neesat mācījušies, 

nedz arī gribu redzēt jūs deģenerētus vai trūcīgus, lai gan jūsu rīcībā ir milzīgs spēks. Es, kas devu jums tik 

daudz mīlestības, kas lika jums baudīt ēdienu un vīnu pie Viņa mielasta galda, negribu, lai jūs pēc tam 

vilktu sev aiz muguras ciešanu un bēdu ķēdes. 

36 Ja jūs neizpildīsiet savu misiju, jūs sagatavosiet sev sāpīgu nākotni, un tā vietā, lai būtu pirmie, jūs 

jutīsieties kā pēdējie. Jūs redzēsiet, kā iet bojā jūsu mīļie, kā trūks jūsu dienišķās maizes. Karš no jums 

atņems mīļos cilvēkus, un šo zemi, kuru Es esmu izvēlējies apveltīt ar Savu gaismu un Mieru, jūs redzēsiet 

aptraipītu ar nevainīgām asinīm. Jūs jutīsiet svešu jūgu, būsiet viņu vergi un būsiet tālu no patiesā ceļa. 

Tad jūs vairs nedzirdēsiet manu balsi. 

37 Es, Radītājs, jūs neuzspiedu un neuzspiedu jums savus likumus. Es nāku, lai lūgtu jūs tam paklausīt 

un būt pazemīgiem. 

38 Miers ar jums, cilvēki, kad vien jūs ar labu gribu uzklausāt manu vārdu. 

39 Es esmu dievišķais dārznieks, kas kopj jūsu siržu dārzus un laista tos ar debesu ūdeni, un Es esmu 

izlējis pilienu dievišķās mīlestības uz zemes rūgtuma, kas ir tik liels. Es jums rādu ceļu, kas ved uz Tēva 
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valstību, - ceļu, uz kura jūs nekad neatradīsiet galu, bet pa kuru jūs vienmēr gūsiet panākumus un 

iepazīsiet jaunu godību. 

40 Šodien mans vārds jūs sasmalcina un piešķir jums formu. Es strādāju ar iekšējo cilvēku, dvēseli. 

Iemācieties veidot sevi un piešķirt sev skaistas formas. Es svētīšu jūsu darbu, lai pēc tam jūs pabeigtu 

savas lielās misijas īstenošanu šajā pasaulē. 

41 Es esmu jūsu Skolotājs, bet neuzskatiet Mani par atsevišķu no Tēva, jo Es esmu Tēvs. Starp Dēlu 

un Svēto Garu nav atšķirības, jo Svētais Gars ir viens, un tas esmu Es. Atpazīstiet Manās visu laiku 

atklāsmēs vienu Dievu, kas jums Sevi ir parādījis caur daudzām un dažādām mācībām ─ kā vienu grāmatu 

ar daudzām lappusēm, ar daudzām mīlestības mācībām. 

42 Svētiet manu vārdu ar saviem darbiem, un jūs atradīsiet sevī gaismu, kas jūs atbrīvos no 

nezināšanas un grēka tumsas. 

43 Vai jūs, cilvēki, piekrītat tam, kādi jūs bijāt, pirms jūs veidoja mans Vārds? Vai atceraties, ka agrāk 

jūs varējāt veikt daudzas darbības, ko tagad vairs nedarāt? Jūs nevarat salīdzināt savu dzīvi šodien ar 

iepriekšējo dzīvi. Agrāk jūs bijāt vientuļi klejotāji, kas mēroja savu ceļu bez gaismas, kas izgaismotu 

eksistenci un iedegtu tajā cerību. Šodien jūs esat Jēzus mācekļi, kura mīlestības avotā esat remdējuši 

slāpes un mazgājuši savas brūces. Mana mīlestība izrauj ērkšķus, kas ir tevī, un, ja tavā krustā ir naglas, es 

izraušu arī tās. 

44 Es esmu šīs pasaules un visu pasauļu gaisma. Es gribu, lai jūs apvelkatos ar šo gaismu. Mans Vārds 

ir dziedinošs balzāms, dziediniet sevi ar to, kad to dzirdat. Kāpēc jūs slimojat, ciešat un raudat, ja Dievs ir 

jūsu iekšienē? Pārbaudiet sevi un labojiet visu, kas ir jālabo. Attīriet visu, kas nepieciešams attīrīt. Es jums 

teicu: "Attīriet trauku no iekšienes un no ārpuses." Tas nozīmē, ka jūsu iekšējā būtība ir saskaņā ar gribu 

un iedvesmu ar jūsu fizisko jeb cilvēcisko daļu. 

45 Es veidoju jūsu iekšējo dzīvi ─ to, ko jūs slēpjat no cilvēkiem, kas ir neredzama citiem, bet ko jūs 

nevarat noslēpt no Manis. Veidojiet savu ārieni tā, lai tās redzamā puse patiesi atspoguļotu jūsu dvēseli. 

Tad jūsu darbi būs patiesi un patiesi. Tas ir 

Iemesls tam ir tāds, ka cilvēki pasaulei rāda tikai vienu seju, bet otru slēpj. 

46 Vai jūs jau esat pārbaudījuši savas brūces, vai esat tās apstrādājuši ar balzāmu, ko esmu jums 

devis? Ja šaubāties par mana balzama iedarbīgumu, apstrādājiet tos no jauna. Bet, ja jūs ticat, atsakieties 

no šī līdzekļa, un jūs redzēsiet, kā mana mīlestība tos dziedē, un, kad jūs tos meklēsiet, to vairs nebūs. 

Citiem es ļausim atrast veselību ticībā, lūgšanā, ar domu spēku. Atnāks daudz garīgo būtņu, kas 

apvienos savu spēku un spēku, ārstēs jūs un dziedinās. 

47 Spirituālists saka: "Cik skaista ir dzīve!" Materiālists, kurš nav iesvētīts, saka: "Cik rūgta, cik skumja 

un drūma ir dzīve!" ─ Cilvēks bez iekšēja pacēluma paklūp par visu, viss viņu sāpina. Iekšēji pacilāts cilvēks 

pat nepamana ceļa grūtības. Kad augsti domājošie izturas pret citiem, viņi slavē viņu tikumus vai attaisno 

viņu kļūdas. Viņi nekad nenosoda un nenosoda. Turpretī zema prāta cilvēki nosoda, apmelo, publisko citu 

cilvēku kļūdas un rod tajā baudu. 

48 Tiem, kas nosoda un iejaucas savu līdzcilvēku lietās, es jautāju: vai jūs domājat, ka jūsu grēka 

nasta ir pārāk viegla, jo jūs vēlaties to palielināt ar citu cilvēku grēku nastu? Ja jūs nevarat atbrīvoties no 

savas nastas, kāpēc jūs to palielināt ar citu nastu? Kāpēc jūs izvēlaties apkraut sevi ar netīrību un 

apgrūtināt sevi, tā vietā, lai meklētu savos līdzcilvēkos garīgās vērtības, kas jūs bagātinātu? 

49 "Mana Tēva namā ir daudz mājokļu," bet tie, kas dzīvo augstajos garīgajos reģionos, palīdz 

cilvēkiem atbrīvoties no viņu nastas vai palīdz viņiem to nest, bet nenosoda viņus un neskandina viņu 

postu. 

50 Es esmu redzējis, ka vienā dienā jūs zaimojat, bet citās dienās nožēlojat grēkus. Esmu redzējis, ka 

jūs noliedzat manu pasludinājumu un pēc tam apliecināt tā patiesumu. Esmu redzējis, ka vienu dienu jūs 

apmelojat, bet nākamajā dienā aizstāvat to, kuru apmelojat. Ir labi, ka jūs labojat savas kļūdas, bet labāk 

būtu, ja jūs atkal neiekristu ļaunumā, lai jums nebūtu, ko labot. 

Tajā dienā es redzēju, kā jūs dāvājāt mīlestības dāvanu tam, kam tā nebija vajadzīga, un es redzēju, kā 

jūs atteicāt to patiesi nabadzīgajiem. Bet es jūs neapsūdzu un netiesāju. Es jūs apgaismoju ar Savas 
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mācības gaismu, lai jūs vairs negrēkotu. Bet Es jums arī saku, ka reizēm Es esmu redzējis jūs izpalīdzīgus, 

cēlus, labdarīgus un līdzcietīgus, un šos nopelnus Es vienmēr esmu cienījis un augstu vērtējis. Bet jūsu 

sirdī jau vajadzētu būt vairāk kviešiem nekā raupjumiem. 

51 Nelūdzieties, mehāniski kustinot lūpas, nejūtot savā sirdī un dvēselē vēlmi iekšēji pacelties. 

Lūdzieties ar sajūtām, nerunājot. Tikpat viegli kā agrāk jūs devāt nepatiesus solījumus un devāt 

nevajadzīgus zvērestus, tagad jums vajadzētu runāt patiesību. 

52 Neņemiet līdzi neko, kas jums ir svešs. Kas atņem svešo, tam tas ar sāpēm un kaunu jāatdod 

atpakaļ. Es nevienu nenoliedzu, bet vēlos, lai ikviens ņem vērā to manu vārdu daļu, kas attiecas uz viņu. 

53 Es jūs neapvainos un neprasīšu atbildību par to, ko darījāt, kad vēl gājāt pa savu ceļu nezināšanas, 

nenobriešanas un materializēšanās tumsā. Bet, ja šodien, pilnībā apzinoties, kas ir Mans likums, jūs 

turpināsiet darīt to, kas ir aizliegts, to, kas ir negodīgs, tad jums nāksies atbildēt par saviem darbiem 

Dieva priekšā, kurš jūsu sirdsapziņā parādīs, ka ir nepielūdzams pret jums. 

54 Jūs visi esat mana sēkla, un Skolotājs to pļauj. Ja starp labajām sēklām dīgst nezāles, es arī tās 

pieņemu ar mīlestību, lai pārvērstu par zelta kviešiem. Es redzu, kā sirdīs dīgst nezāles, netīrumi, 

noziegumi, naidīgums, un tomēr es jūs pieņemu un mīlu. Es glāstu šo sēklu un attīstu to, līdz tā spīd kā 

kvieši saulē. 

55 Vai jūs domājat, ka Manas mīlestības spēks nespēj jūs atpestīt? Kad Es būšu jūs šķīstījis, Es jūs 

iesēšu savā dārzā, kur jūs nesīsiet jaunus ziedus un jaunus augļus. Mans dievišķais darbs ietver uzdevumu 

padarīt jūs cienīgus. 

56 Mana mīlestība jūs svētī, piedod jums un dara jūs cienīgus dzirdēt manu vārdu. 

57 Mans Vārds ir ceļš. Es mācīju jums Savu Bauslību jau no pašiem pirmajiem laikiem, lai jūsu soļi 

vienmēr paliktu uz labestības un taisnības ceļa. 

58 Šī mācība ir tāda pati, kādu Es jums devu agrāk ─ mīlestības mācība. 

59 Jūsu garīgā dvēsele ir Radītāja perfektās mīlestības bērns. Jūsu sirds, tas orgāns, kurā sakņojas 

jūtas, ir mīlestības simbols. 

60 Tāpēc dāvājiet mīlestību, jo cilvēkiem tā ir ļoti vajadzīga. Cilvēku sirdīs ir izsalkums, garīga atrofija, 

ilgas pēc dzīves. 

61 Tā kā jūs, šeit klātesošie, kas esat Mani dzirdējuši, esat stiprināti un baroti ar Dzīvības Maizi, jūs 

varat sniegt barību dvēselēm un nogurušām sirdīm. 

62 Kur jūs atradīsiet maldīgu ticību vai maldīgu ideju, jūs nesīsiet manu gaismu. Bet nekad 

neuzspiediet manu mācību ar varu. Nekad nešķirojiet bagātos un trūcīgos, lai pret tiem izturētos atšķirīgi, 

tad viņu ciešanu apakšā jūs redzēsiet cilvēka brāli, kas ir kritis un nopūšas. Kad jūsu sirdi saviļņo šīs sāpes, 

jūs meklēsiet veidu, kā tās mazināt. Jūsu līdzjūtība pārklās atsegto. Tu dosi mieru tam, kam nav miera. Tu 

būsi kā zvaigzne uz tā ceļa, kas iet pazuis tumsā. Ja jūs šādi izpildīsiet savu uzdevumu, jūs būsiet cienīgi, 

lai Es jūs sauktu par "Skolotāju". 

63 Mana mācība neprasa būvēt sapulču vietas, lai pulcētu jaunus ļaudis. 

Mana griba ir tāda, lai cilvēks būvētu universālo templi, kas tiek celts caur sirdīm. 

64 Sekojiet Jēzus piemēram, ko Jēzus jums deva otrajā laikmetā, kurš neizvēlējās sapulču zāles, lai 

sludinātu savu vārdu, bet meklēja gaiteņus kā piemērotu vietu savām mācībām un līdzībām. 

65 Bet tas, kurš izmanto sapulču telpas, lai darītu biznesu no cilvēku nezināšanas vai sāpēm, 

nebaudīs manu gaismu, un viņš nevar saukt sevi par spirituālistu. 

66 Jums būs jācīnās, un jūsu cīņas vieta būs visur ─ gan mājās, gan fiziskā darbā vai ceļā. 

67 Tur, piemērotā brīdī, jūs sagatavosieties un runāsiet manas iedvesmas vadīti, un tas, kurš jūs 

dzird, nezinās, kas ar viņu runājis caur viņa sirdsapziņu. 

68 Negaidiet, ka cilvēki no brīža uz brīdi aizmirsīs savas paražas. Nebrīnieties, ja kāds jūs nosauks par 

maldiem. Arī mana mācība otrajā laikmetā daudziem šķita kļūdaina, taču vēlāk tā tika pieņemta kā 

visaugstākā patiesība. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 205 
1 Uzsveriet manas mācības būtību, nomieriniet savu dvēseli, nomieriniet savu prātu un sirdi. 

2 Tuvojieties Man tā, lai jūs justos iegrimuši sava Skolotāja mierā. 

3 Tāpat kā jūs esat atnākuši, tā jūs redzēsiet savus brāļus un māsas, kas nāk no tālām zemēm, jo viņi 

visi ilgojas pēc šīs vēsts gaismas. 

4 Visiem Es došu pirmās nodarbības, kas sagatavos viņus, lai vēlāk viņi saprastu mācības dvēselei. 

5 Padomājiet par vārdu, uzmanīgi aplūkojiet katru teikumu un vienmēr meklējiet manas mācības 

jēgu, būtību. Saprotiet, ka jums, cilvēkiem, ir jāievēro mani likumi, nevis maniem likumiem ir jāpielāgojas 

jūsu idejām un jūsu ērtībām. 

6 Ja Es jums ļautu pielietot Manu Mācību savā dzīvē saskaņā ar savu, nevis Manu gribu, tad, patiesi, 

Es jums saku, jūs nekad neatradīsiet izeju no garīgās stagnācijas un nekad neļautu savai dvēselei 

attīstīties, attīstīties un pilnveidoties. 

7 Tur jūs redzat cilvēkus, kas ir kļuvuši gausi savā reliģijā, kas vairs nesper soli pretī gaismai, jo viņi 

nav pakļāvušies tam, ko pavēl dievišķais likums, bet ir centušies likumu pakļaut savai gribai, piepildot to 

ar mītiem un ķecerībām. 

8 Daudziem šī laika cilvēkiem ir bijis nepieciešams atbrīvoties no jebkādas reliģijas, lai meklētu Mani 

kopā ar garu z un spētu attīstīt visas tās īpašības, dāvanas un spējas, ko viņi jūt savas būtības dziļākajā 

iekšienē. 

9 Tie ir tie, kuri ir spējuši saņemt vēstījumus, kas viņiem runā par mūžīgo dzīvi. 

10 Man nācās novērst jūs no dažādajiem ceļiem, pa kuriem bijāt gājuši, lai aizvestu jūs uz šo ceļu, kur 

spīd Manas atklāsmes un skan Mani vēstījumi. Jo es vēlos, lai jūs būtu starp tiem, kas uz dzīvi raugās no 

lielāka garīgā pacēluma. 

11 Kas ir ķermenis bez dvēseles? ─ bezdvēseļu šūnu federācija. Dvēsele ir miesas dzīvība, bet gan 

viena, gan otra rodas no Dieva. 

12 Vai esat kādreiz domājuši, ka, tā kā viss nāk no Dieva, ─ Viņš ir jūsos? Bet kāpēc Viņš ir tevī un ar 

kādu mērķi? Vai tas ir palikt tur, neatklājot Sevi? Tad Viņš nebūtu Dievs, jo Viņš parādās, runā, apgaismo, 

dara Sevi jūtamu un atklājas visur. Tāpēc nedomājiet, ka Dievs ir jūsos, lai paliktu apslēpts un nedotu 

jums Savu vēsti. Nedomājiet, ka Viņš var būt jūsos bez idejām. Zini, ka Dievs vēlas pilnībā atklāt Sevi caur 

tevi. 

13 Vai jūs spētu man atbildēt, ja es jums jautātu, kāpēc Dievs ir jūsos? Kāpēc, lai gan Viņš ir viss, Viņš 

ir tajā, ko jūs saucat par dvēseli, tajā jūsu būtības daļā? Kāpēc Viņš vēlas, lai tu būtu labprātīgs Viņa 

atklāsmes instruments? Pagaidām jūs, mācekļi, nevarat Man atbildēt, jo neviens jūs nav vadījis uz iekšēju 

apceri. Tāpēc jūs nezināt, kādā veidā jūs atklājat Tēvu un kāpēc jūs Viņu paužat ar saviem darbiem. Bet, ja 

jūs ar mīlestību pievērsīsieties manas mācības studijām un praktizēšanai, nešaubieties, ka drīz vien 

spēsiet atbildēt uz šiem un citiem vēl dziļākiem jautājumiem. Un, kad jūs būsiet ieguvuši šo zināšanu 

gaismu, jūs patiesībā uzzināsiet, kāpēc un ar kādu mērķi Tēvs mājo katrā no Saviem bērniem. 

14 Daži saka, ka Dievs neeksistē, un citi, lai gan atzīst, ka tic Viņa eksistencei, tomēr par to 

neinteresējas. Bet, nezinādami, ka Viņš ir viņos, daži, tāpat kā citi, nezina, ka viņi nevar dzīvot bez Viņa. 

15 Kad jūs visi apzināsieties šo patiesību un patiesi ticēsiet, ka esat šīs dievišķās būtības garīgie bērni, 

jūs bieži brīnīsieties, cik lielā mērā esat ļāvuši Dievam, kas ir klātesošs jūsu dvēselē, caur jums atklāt Sevi. 

16 Laiki paies, jūs mērosiet garu ceļu, un kādu dienu jūs apstāsieties, lai brīnumā apcerētu darbus, ko 

Kungs paveicis ar jūsu starpniecību. Tad jūs atcerēsieties Jēzu, Skolotāju, kurš piepildīja sava Tēva gribu. 

17 Kad tu sapratīsi, ka Dievs, kas tev devis dzīvību, vēlas to izmantot, lai atklātu Sevi? Pārdomājiet, ka 

dažkārt pietiek ar vienu no šiem vēstījumiem, lai jūs saskatītu un uzzinātu daudz vairāk, nekā esat 

sasnieguši. Un šī izpratne ļaus jums darīt brīnumus. Jo jūs iepazīsiet paši sevi un tādējādi sapratīsiet, kā 

pielietot savu garīgo mantojumu. 



U 205 

170 

18 Mīļie mācekļi, jums jāmācās dāvināt mīlestību, darīt labu un dot ar savu dvēseli. Es jums saku, ka 

tas, kurš atklāj savas dvēseles spēku pasaulei un smeļas no šī zināšanu avota, lai piedāvātu to citiem, 

piepildīs Tēva gribu. 

19 Jums jāzina visas spējas un spēki, kas jums piemīt, lai jūsu būtības būtība sāktu atklāties. Tad jūs 

pieredzēsiet, cik viegli ir atrisināt dzīves problēmas, cik mierīga un maiga ir augšupejas cīņa. 

20 Bēdas, sāpes un slimības pazudīs ar Gara spēku, kurš ar lūgšanu tās izdzīs. 

21 Gatavojieties Mani uzņemt, bieži piedzīvojiet dvēseles sagatavošanās brīžus, kuros esat gatavi 

komunicēt ar savu Kungu. 

22 Ja jūs ticētu, ka jūs patiešām nesat Dievu savā būtībā, tad jūs varētu nomocīt slimības vai... 

kārdinājumi, kas jūs nomāc? Kā ķermeņa vājais spēks varētu jūs kontrolēt? 

23 Es daru jūs brīvus un stiprus, lai jūs varētu uzvarēt pasauli un miesu. Jo es jūs vadu un tuvinu jūs 

pilnīgai vienotībai ar Tēvu. 

24 Nedomājiet, ka jums jau ir ideāla saruna ar to, kas jums ir ar šo prātu palīdzību. Tā nav arī 

vienkārša intuīcija, kas reizēm apgaismo jūsu prātu. Visaugstākais dialogs, visdziļākais dialogs, ko jūs 

sasniegsiet, nekad nenotiks caur jūsu ķermeni. 

25 Māceklis, ķermenis ir tikai apvalks. Bet tās iekšpusē ir "smaržu pudele", kuras smaržas jeb esence 

ir dvēsele. Vai jūs nedomājat, ka nav pareizi, ja šīs smaržas tiek ieslēgtas, lai gan to smarža varētu padarīt 

smaržīgu visu dzīvokli? "Dzīvoklis" šodien var būt jūsu mājas, rīt tas būs pasaule, vēlāk - bezgalīga telpa. 

26 Cilvēki: Atveriet savu iekšējo templi, lai tajā jūs varētu saņemt būtību, ko satur šis Vārds. Ja jūs 

paliksiet ārpusē, ja necentīsieties ienākt savā svētnīcā, vēlāk jūs negribēsiet Mani dzirdēt un paliksiet 

prom, turpinādami nest uz saviem pleciem nastu, ko nesāt, kad atnācāt ─ grūtību, slimību, vilšanās nastu. 

27 Mācieties no tiem, kas jau gatavojas Mani dzirdēt, vispirms ieejot iekšējā templī, kas atrodas 

dvēselē. Viņi stiprina sevi un dziedina ar manu mīlestības vēsti. 

28 Jums trūkst ticības, lai paceltu savu seju un smaidītu ar cerību, un skatītos nākotnē bez bailēm, 

bez neuzticības, jo nākotnē Es esmu. 

29 Cik bieži jūs slimojat tikai tāpēc, ka tā domājat, jo ik uz soļa jums šķiet, ka jūs vajā liktenis un sāpes 

jūs gaida. Tad jūs ar savu domāšanu piesaistāt tumšos spēkus, ar kuriem aizēnojat savu materiālo dzīvi un 

savu garīgo augšupejas ceļu. 

Bet es esmu šeit ar jums, lai atjaunotu ticību dzīvei, patiesībai, mūžīgajam, pilnīgam mieram, kā arī lai 

mācītu jums piesaistīt gaismu. 

30 Mācekļi, Dievišķais plāns ir bijis, ir un būs, lai jūs padarītu pilnīgus. Bet, ja Dievs jums ir devis 

pilnības ideju, lai jūs veidotu, tad kādēļ tad aizēnot tās patiesības gaismu, ko Tēvs ielicis jūsu būtībā, tāpat 

kā visā, ko Viņš ir radījis? Ziniet, ka cilvēks ir līdzīgs Visumam un Visums - cilvēkam. Visums ir Tā Kunga 

bērnu lielās mājas. Bet tajā ir daudz biotopu, caur kuriem tev jāiziet, lai tu pilnveidotos, un cilvēka 

dvēsele ir svētnīca, kurā dzīvos tavs Kungs. 

31 Ja jūs sapratīsiet manu Vārdu, jūs drīz sacīsiet: "Tēvs, atver manas iekšējās svētnīcas vārtus jau 

šodien, lai manī varētu ienākt tava būtība, kas ir dzīvība un veselība, gudrība un spēks." 

32 Es jums saku: Ja jūs šādi runājat ar Mani, tas notiks tāpēc, ka dvēsele ir pieņēmusi savu 

uzdevumu. Tad jūs redzēsiet, kā Es atklāju Sevi caur jums, pat caur jūsu ķermeni, kas ir nenozīmīga lieta, 

bet kura tomēr ir dižena savā veidojumā. 

33 Šodien jūs dzīvojat šajā pasaulē, rīt jūs dzīvosiet citā, aiz Zemes, un no katras pasaules jūs 

izmantosiet to, kas nepieciešams jūsu pilnveidošanai. 

34 Visur jūs sastapsiet savus brāļus un māsas, jo visums ir pilns radību, un visi ir Dieva bērni. 

35 Saules, zvaigznes, pasaules, dabas valstības, visdažādākās būtnes, atomi, spēki, viss, sākot ar 

visaugstāko eņģeli un beidzot ar nezināmu rāpuli, - tie visi ir Absolūtās Būtnes bērni, viss nāk no Viņa. Jūs 

zināt, ka nav bagātības, kurai nav īpašnieka, un šīs universālās bagātības īpašnieks ir Dievs. 

36 Tagad es jums jautāju, mācekļi: vai ir iespējams, ka jūs esat slimi? Vai ir iespējams, ka jūs esat 

sarūgtināti, lai gan šī mācība ir domāta tam, lai jūs padarītu brīvus un laimīgus? 
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37 Atklāsmei, ko Es jums esmu devis, ir nepieciešama garīga apgaismība, ko jums dodu tikai Es, 

dvēseles Skolotājs. 

38 Ja jūs vienmēr esat jutušies vairāk kā ķermenis, nevis dvēsele, tagad es mācīšu jums būt un justies 

vairāk kā dvēselei, nevis ķermenim. Tā ir pestīšana, glābšana un miers. 

39 Reizēm jūs sev jautājat, kāpēc jūs šajā laikā ciešat vairāk nekā cilvēki iepriekšējos laikos un kāpēc 

jums bija jānāk, lai pildītu garīgo misiju, kuras jums iepriekš nebija. Bet es jums saku: Jūsu dvēselē 

vienmēr ir bijusi misija garīgi staigāt pa labā un gaismas ceļiem, lai sasniegtu dievišķā kalna virsotni. Un, 

no otras puses, pašreizējā eksistencē ir uzkrājušies veci parādi ─ nepabeigti darbi un nepabeigtas misijas. 

40 Kas nespēj saprast jaunas dzīves jēgu, tas sacelsies pret manu taisnīgumu un uzskatīs savu 

pienākumu izlīdzināt grēkus par sodu. No otras puses, tas, kurš jaunajā eksistencē saskata iespēju 

atmaksāt parādus un nomazgāt traipus, svētīs Tā Kunga vārdu. 

41 Jūs joprojām esat mazi bērni, un kā maziem bērniem jums jābūt sirsnīgiem. Nekaunieties lūgšanās 

lūgt Mani par mazām lietām. Būtiskākais ir tas, ka jūs lūdzaties, lai es jūs iedvesmoju un izglītoju. 

42 Lūdzieties, izmantojiet manus izteicienus, stipriniet un dziediniet caur ticību un spēku, ko tie 

izplata. 

43 Rīt, kad tava lūgšana vairs nebūs domāta, lai dziedinātu tavas slimības, bet lai atsvaidzinātu tevi 

vienotībā ar Tēvu, tava dvēsele klīdīs pa prātam nezināmiem reģioniem. Vieniem jūs atnesīsiet savu 

gaismu, citiem - vēstījumus, no citiem - iedrošinājumu un dvēseles laimi. 

44 Dievs, kas ir jūsos, caur jūsu muti darīs zināmus Savus vēstījumus, ja vien jūsu dvēsele un 

ķermenis zinās, kā tos nodot. 

45 "Kā tas ir iespējams, ka Dievs runā caur cilvēku," jūs varētu jautāt. Bet es jums saku: tajā laikā 

"Vārds" kļuva cilvēks, lai runātu Dieva Vārdu. "Vārds, kas ir gudrības izpausme, pieņēma miesu, un Viņa 

miesa bija cilvēks Jēzus. 

46 Kāpēc gan jums, kas esat mācekļi Tā, kurā "Vārds" runāja, neatklāt to ar dvēseles un pat miesas 

palīdzību? 

47 Šodien jūs joprojām esat skolēni, un ne vienmēr spējat saprast manu mācību stundu. Bet 

pagaidām runājiet ar Dievu ar savu sirdi, ar savām domām, un Viņš jums atbildēs jūsu būtības dziļākajā 

iekšienē. Viņa vēstījums, kas runās jūsu dvēselē, būs skaidra, gudra, mīloša balss, kuru jūs pamazām 

atklāsiet un pie kuras vēlāk pieradīsiet. 

48 Ir nepieciešams, lai sākumā jūs pārdomātu vēstījumus, ko saņemat kā atbildi uz savu lūgšanu, lai 

jūs patiesi atpazītu tos, ko saņemat no sava Tēva, un nekad nejauktu tos ar balsīm, idejām, domām un 

pat savas maldīgās dvēseles atklāsmēm. Tikai klusumā un meditācijā jūs spēsiet atpazīt ceļu, pa kuru 

katrs vēstījums jūs sasniedz. 

49 Kurš cilvēks varētu pateikt, kuros garīgajos reģionos iekļūst viņa dvēsele un līdz kādam gaismas 

augstumam tā spēj pacelties? ─ Neviens. Tāpēc tas, kurš nepazīst lūgšanas, sadraudzības ar Dievu, garīgās 

kontemplācijas veidus, bieži vien kļūdās. Tā vietā, lai dotos uz gaismu, viņš ieiet tumšās sfērās, no kurām 

saņem sliktu iedvesmu un viltus vēstījumus. 

50 Centieties, mēģiniet iegūt zināšanas, kas ved uz mūžīgo gara gaismu, uz to, kur ir jūsu izcelsme un 

mērķis. 

51 Veselības straumes izplata manu vārdu. Ja jūs sagatavosieties uzņemšanai, jūs kļūsiet veseli. Ja 

tādā veidā jūs spēsiet iegūt veselību, jūs pierādīsiet, ka esat sevi izdziedinājuši caur Garu. 

52 Lūdziet, lūdziet, vērsieties pie Manis. Es jums arī piešķiršu zināmu progresu. Bet centieties iegūt 

nopelnus. 

53 Lai jūsu dzīve kļūst arvien harmoniskāka, veidojot vienu ģimeni ar visiem jūsu brāļiem un māsām ─ 

klātesošiem un neesošiem, redzamiem un neredzamiem ─. 

54 Tad jūs izbaudīsiet līdz šim nepiedzīvotu iekšējo mieru, kas rodas, ievērojot dievišķo pavēli mīlēt 

vienam otru. 
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55 Mīļotie "strādnieki": Es redzu jūs, kas cītīgi apstrādājat laukus, sagatavojat zemi un iestrādājat tajā 

sēklu, kas jau rīt nesīs augļus un tādējādi atalgos jūsu pūles. Izvēlieties sēklu un rakt zemi, jo jūs tagad 

sākat gadu, kas ir pirmais no pēdējiem trim gadiem, kad Es šādā veidā darīšu sevi zināmu jūsu vidū. 

Atlikušais laiks ir īss, un jums būs jāsteidzas ar gatavošanos. Jo Es negribu jūs atstāt kā vājus bērnus, bet 

gan kā pieredzējušus mācekļus, kas jau ir tuvu tam, lai kļūtu par meistariem. 

56 Pēc manas aiziešanas jūs būsiet atbildīgi par to, kā interpretēsiet manu mācību ar saviem vārdiem 

un darbiem. Par manu mācību cilvēki spriedīs pēc jūsu darbiem un dzīves. 

57 Jums netrūks manas iedvesmas. Ar tās palīdzību jūs atpazīsiet brīdi, kad jums jārunā, un arī to, kas 

jums jāsaka. Ar skaidriem, precīziem un vienkāršiem vārdiem jūs darīsiet zināmu to, kas ir ārpus Es jums 

atklāju, un tādējādi ar patiesu mīlestību veidosiet garīgo ceļu saviem līdzcilvēkiem, un vienmēr savus 

vārdus pastiprināsiet ar darbiem un piemēriem. 

58 Pakāpeniski jūs iemācāties izjust citu cilvēku ciešanas kā savas. Iemesls tam ir tāds, ka, kad jūsu 

dvēsele piesātinās ar manu mācību, tā paceļas, pārvar attālumus un iekļūst aizsaules noslēpumos, kur tā 

atklāj, ka visu būtņu izcelsme ir viena - Tēvs, kurā jūs visi esat brāļi un māsas. 

59 Bet ne tikai jūsu dvēsele saņēma impulsus, lai virzītos uz priekšu manā darbā. Arī jūsu 

intelektuālās spējas ir attīstījušās, jo jūs esat sajutuši, ka garīgā iedvesma jūsu iekšienē kļūst arvien 

spēcīgāka, un jūs atklājat, ka izpratne par visu to, ko agrāk skaidri neapzinājāties, pieaug, un noslēpumi 

kļūst arvien skaidrāki. 

60 Ja jums neizdodas pilnībā iedziļināties gara pasaulē, lai saprastu un sajustu visu, kas tajā ir, tas ir 

tāpēc, ka jūs joprojām esat pakļauti matērijas spiedienam un pasaules ietekmei. 

Es jums esmu atklājis daudzas lietas, bet patiesi Es jums saku, ka cilvēks pat uz šīs zemes nekad 

nesapratīs, kāda ir pasaule, kas viņu gaida, kādā veidā tajā dzīvo dvēsele, kādu svētlaimi tā piedzīvo 

Dievišķības priekšā un kā tas, kurš ir nepilnību pilns, saņem savu šķīstību. 

61 Ja cilvēka intelekts spētu aptvert tīras dvēseles svētlaimi aizsaulē, tad šai svētlaimei būtu robežas, 

kādas ir cilvēkam. Tāpēc Es jums saku, ka jūs to nevarat saprast no šejienes, bet jūs varat to nojaust. 

62 Jūs arī nevarat iedomāties, cik spēcīgas sāpes dvēsele izjūt, kad sirdsapziņa to atved Manas 

Dievišķības priekšā. Tāpēc es jums visu laiku saku: Sagatavojieties un paceliet savu dvēseli, jo tai tiks 

atklātas mācības, kas tai jāzina. Apzinieties, ka starp dvēseli un intelektu ir jābūt patiesai sakarībai, lai jūs 

jau šeit varētu kaut nedaudz nojaust šo patiesību. 

63 Es esmu ļāvis jūsu inteliģencei pieaugt un bezgalībā meklēt tai nepieciešamo gaismu. Es esmu 

jums piešķīris gribas brīvību, lai jūs varētu izvēlēties savu ceļu. Bet Es Savus baušļus esmu licis augstāk par 

jūsu gribu. Šajā likumā jūs spēsiet atpazīt pareizo ceļu, tajā jūs atradīsiet zināšanas, lai attīrītu savus 

darbus. Ja jūs nevēlaties iet pa šo ceļu, jums ir tiesības no tā novērsties. Bet jūs vairs nevarēsiet sevi 

maldināt, jūsu sirdsapziņa jūs nepārtraukti uzrunās. 

Pat tad, kad jūs nāksiet Manā priekšā ─ jau bez miesas, ─ šis iekšējais sirdsapziņas tiesnesis jūs tiesās 

un pateiks jums, pa kuru šķīstīšanās ceļu jums jāiet. Šī taisnīguma gaisma ir daļa no paša Dieva, kas ir 

jūsos un kas māca jūs mīlēt labo un noraidīt ļauno. 

64 Šajos sagatavošanās gados jums būs jāvelta sevi manas mācības studijām. Jo daudzām sirdīm ir 

vajadzīgs tavs vārds. Ir nogurums no tik lielā netikuma, ir izsalkums pēc garīgas dzīves. 

65 Šī Darba mācekļi radīs garīgo barību, labos maldīgos priekšstatus, kas cilvēcei ir bijuši līdz šim, 

dalīsies ar Labo Vēsti par šo laiku, kurā jūs dzīvojat, vēstīs par pasaules uzskatu attīstību un par dzīvi, ko 

nesīs šis laiks, kalpos cilvēkiem, nešķirojot tos pēc šķiras, sektas, reliģijas vai rases, apmierinās visas 

garīgās un fiziskās vajadzības. Šie mācekļi būs kā bāka, kas izgaismo avarējušo laivu, būs zvaigzne, kas 

glābj naktī apmaldījušos, kas apmaldās. 

66 Viņi necels mūra baznīcas, ne arī altārus, lai darītu zināmus savus darbus. Viņi uzcels lielu garīgu 

katedrāli, kuras akmeņi būs mīlestības spēka apvienotās cilvēku sirdis. 

67 Uzmanīgi ieklausieties manās mācībās pēdējo trīs gadu laikā. Jo mācekļi, kas apgūs šīs mācības, 

būs skolotāji pēc 1950. gada. Tajā laikā, kad Es vēlos, lai jūs apvienotos un patiesi paceltos Man, Es jūs 
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apgaismoju ar Savas iedvesmas gaismu, lai jūs varētu paveikt lielus un fundamentālus darbus. Bet 

sagatavojieties tam, jo tad, kad pienāks Manis noteiktais laiks, Es balss nesēju vairs neizmantos. 

68 Mana gaisma spīdēs katrā no maniem bērniem, kuri gatavojas tiešas sarunas laikam ar Skolotāju. 

Bet tā nebūs tiem, kas pārdod Manu Darbu un kļūst par mantračiem. Sagatavojieties tā, lai tad, kad 

mans Vārds beigsies 1950. gadā, jūs būtu sapratuši, kā virzīties uz priekšu pa šo ceļu. Jo ─ labi klausieties!: 

Visi, kas nav pietiekami sagatavojušies, nonāks apjukumā. 

69 Saprotiet, mīļotā tauta, kā jums jānes mans vārds tautai saskaņā ar manu gribu. Lai jūs neciestu 

neveiksmi, necentieties no brīža uz brīdi mainīt ieradumus, kas cilvēcei ir bijuši gadsimtiem ilgi. Dodiet tai 

manu mācību, un tā sapratīs novirzes, kurās tā ir dzīvojusi. Pārliecināšanas spēks, kas piemīt manai 

mācībai, apgaismos viņas uztveri, un patiesība tiks atzīta. Tad tas, kas viņas acīs reiz šķita nepareizs, 

mirdzēs bezgalīgā gaismā. 

70 Mani bērni, Es esmu bijis ar jums un pieskāries jūsu sirdīm, lai jūs sagatavotu tajās vietu, kur Es 

varētu dzīvot mūžīgi. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 206 
1 Mana līdzjūtība pret jums rodas no Manas mīlestības un nemitīgi izlīst uz visām būtnēm. Mana 

mīlestība vienmēr jūs svētī un piedod, un palīdz jums pacelties uz attīstības ceļa, lai jūs justos Man tuvi un 

kļūtu cienīgi atzīt sevi par Maniem bērniem. 

2 Es jums esmu devis Savu Bauslību, lai jūs rīkotos saskaņā ar to. Tas ir ceļš, ko Es jums esmu 

iezīmējis kopš laiku sākuma, tas ir pamats, uz kura jūs būvēsiet savus darbus. Šis likums jums parādīs jums 

nepieciešamos principus, jo tajā ir Mani gudrie baušļi. 

3 Šis Vārds, ar kuru Es jūs šodien pamācu, ir turpinājums tiem norādījumiem, kurus Es jums esmu 

devis no pirmajiem laikiem un kuri nebeidzas, jo tiem nav ne sākuma, ne gala. Un, attīstoties jūsu 

dvēselei, jūs arvien vairāk sapratīsiet manas gudrās mācības, manu vēlmi jūs pilnveidot. 

4 Es iedvesmoju jūs visaugstākajam garīgumam, lai jūs varētu mīlēt Mani viscienījamākajā veidā un 

lai jūs būtu atvērti Manām izpausmēm un pareizi tās interpretētu. 

5 Kad būsiet studējuši manu Vārdu un sapratuši tā nozīmi, jūs jutīsieties stiprināti, pilnīgi 

apmierināti. Tad jūs ar mīlestību uzrunāsiet visu cilvēci, kas neko nezina par Manu nākšanu šajā laikā, un 

visu jūsu būtību piepildīs līdzjūtība. Jūs vērsīsieties pie saviem līdzcilvēkiem, lai atklātu viņiem to, ko Es 

jums esmu teicis, un atdosiet viņiem visu bagātību, ko Es jums atstāju, kā svētu īpašumu, kas ir jūsu 

rokās. 

6 Cilvēcei ir nepieciešama gaisma, lai spētu spert soli uz priekšu. Visās būtnēs, kuru pamatā ir ticība, 

ir alkas, vēlme pēc dzīves, pēc patiesības izzināšanas un arī pēc tā, lai zinātu, kurp ceļš ved. Es viņus 

pamācīšu caur tiem, kuri ir sagatavojušies un kuri savā grūtajā misijā zina, kā ar mīlestību labot visas 

kļūdas, ko viņi atklās savos dievkalpojumos. Jūs sāksiet šo misiju, cenšoties ņemt Mani par paraugu. Savos 

centienos atvieglot sāpes nešķirojiet bagātos un nabagos. Neuzspiediet savu ticību un nevienam 

neuzspiediet pieņemt jūsu zināšanas. Nesadalieties manas atkalatnākšanas dēļ un necīnieties ar tiem, 

kam pieder iepriekšējās Derības, ja viņi nezina vai nevēlas pieņemt manas pēdējās mācības. 

7 Nes gaismu tumsā, nes mieru sirdīs un remdē nepacietību tiem, kas Mani gaida. Nāciet palīgā 

saviem līdzcilvēkiem, un Es sargāšu jūsu ģimenes un jūsu īpašumus. 

8 Ja jūs tā rīkosieties, jūs cilvēku dvēselēs uzcelsiet templi, kas būs mūžīgs un kurā notiks pielūgsme, 

ko Es vienmēr esmu gaidījis no cilvēkiem, Mani tik ļoti mīlētie bērni. 

9 Pārliecinieties, ka jūsu darbi ir patiesi. Vienmēr runājiet patiesību, esiet Mani mācekļi. Šajos 

vārdos Es runāju ar nākamo laiku cilvēkiem, ar visiem tiem, kas vēlas Man sekot un ņemt Mani par 

paraugu. 

10 Kad ir pagājis 1950. gads, neprasiet konkrētu vietu, kur lūgties vai studēt manu vārdu. Izvēlieties 

māju, āra vietu vai vietu, kur pelnāt maizi. Kā piemēru ņemiet manus divpadsmit mācekļus, kuri zināja, kā 

atrast templi, lai kur viņi dotos, jo viņiem tas bija sevī, savā dvēselē, un viņu darbos lielums un cildenums 

bija balstīts uz viņu pacēlumu un viņu sadraudzību ar Mani. 

11 Kamēr vien uz zemes būs ciešanas, kamēr vien būs posts, Marijas aizlūgšana neapstāsies ne 

mirkli, un viņas gars apgaismos visu viņas radību dzīvi. 

12 Jūs piedāvājat Man savas sirds mājokli, no kurienes esat Mani aicinājuši, un Es nekavējoties 

steidzos uz tikšanos. 

13 Manā ceļā jūs esat piedzīvojuši tādu mieru, kādu nekad agrāk uz zemes neesat atraduši. Tiecoties 

pēc salduma savai garšas kārpiņai, jūs esat mērojuši daudzus ceļus, līdz atradāt Mana Vārda medu. 

14 No bērnības, pusaudža gados un līdz sirmam vecumam jūs nenogurstoši meklējāt pareizo ceļu, jo 

esat novirzījušies no ceļa un miglas mākoņi kavēja jūsu soļus. Bet mana Gara gaisma parādījās jūsu 

priekšā, un tā bija jūsu augšāmcelšanās diena, kas ir tikpat svarīga kā jūsu dzimšanas diena. 

15 Neaizmirstiet dienu, kad pirmo reizi dzirdējāt manu Vārdu, jo tas bija brīdis, kad jūs atgriezāties 

gaismas dzīvē. 

16 Jūs esat atnākuši, kad jums ir vajadzība, un esat pētījuši Manu Vārdu, daži pazemīgi, citi lepni, bet 

visus jūs ir piesaistījis Manas Klātbūtnes spēks. Jums bija jānāk pie Manis. Jūs gaidīja tik daudz! Bet, 
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kamēr daži nicināja Manu glāstu, novērsās no Manis un izvēlējās nedrošu ceļu, citi palika ar Mani, lai 

priecātos par Maniem vārdiem un nodevās kalpošanai Manam Darbam. 

17 Es esmu visos savos bērnos, pat slepkavas sirdī. No neviena Es Sevi neatstumju, un Es esmu 

vistuvāk tam, kurš sevi uzskata par necienīgāko. 

18 Tie, kas ir ieradušies, tiek aicināti lūgties par tiem, kas ir krituši. Bet neesiet viņu tiesneši, jo arī viņi 

sasniegs gaismu. 

19 Negaidiet, ka cilvēki paši atjaunosies, ja jūs viņiem nebūsiet bijuši par piemēru. Es nevēlos, lai jūs 

kļūtu par parazītiem. 

20 Ar Vārda dāvanu, ko Es jums esmu devis, jūs apturēsiet nevaldāmo cilvēku gaitu. Es uzticēšu jums 

cilvēkus kā maigus augus, kurus nepieciešams laistīt un kopt. Jo cilvēki nāks pie Manis no visiem ceļiem, 

un pat no cietumiem nāks cilvēki, lai kļūtu par Maniem mācekļiem. Bet, ja jūs šodien neizpildīsiet savu 

uzdevumu, jūsu dvēselei nāksies atkal nākt, lai atdzīvinātu "mirušo", kuru jūs atstājāt pamestu uz ceļa, - 

jums nāksies atkal nākt, lai dziedinātu slimo, par kuru jūs nerūpējāties, jums būs jācenšas iegūt maizi, lai 

piedāvātu to izsalkušajam, par kuru jūs nerūpējāties. Bet kādēļ gan meklēt tik sāpīgu izpirkšanu, ja tagad 

jūs varat to izpildīt, pildot savu pienākumu? 

21 Cilvēka zinātne ir lieliska, bet zinātnieka dvēsele ir aizmigusi un ļauj cilvēkiem mirt. Tādēļ Es esmu 

iedevis dziedinošo balzāmu jūsu rokās, lai jūs, kļuvuši par cilvēku ārstiem, dotu cilvēkiem izpalīdzības un 

mīlestības piemēru. 

22 Pasaulē izplatīsies epidēmijas, un liela daļa cilvēces iet bojā. Tās būs nezināmas un retas slimības, 

pret kurām zinātne būs bezspēcīga. 

23 Visa pasaule tiks atbrīvota no nezālēm. Mans spriedums novērsīs egoismu, naidu, nepamierināmo 

varaskāri. Parādīsies lielas dabas parādības. 

24 Nācijas tiks izpostītas un izzudīs veseli reģioni. Tas būs trauksmes signāls jūsu sirdīs. 

25 Ceļš ir sagatavots. Es esmu jūsu ceļvedis, Es esmu neatņemama jūsu dzīves ceļā. 

26 Svētītā Israēla tauta: esiet laipni gaidīti sava Kunga klātbūtnē ─ Tā Kunga, kas lēnprātīgi un 

pazemīgi mājo pie jums šajā vietā. Bet tā nav materiālā vieta, kur Es parādīju Sevi. Mājoklis ir jūsu sirdī, 

neredzams, tas ir tas, ko jūs Man piedāvājat savas garīgās pacelšanās brīdī. 

27 Es zinu, ka jums trūkst mana vārda. Kas jūs būtu bez tā, Mana tauta? Es zinu, ka Es jums esmu 

vajadzīgs, un Es nenogurstoši nāku, lai jūs stiprinātu. Mans Vārds jums dod padomu un paceļ jūs augšup ─ 

šis tīrais un gaišais Vārds, ko jūs neatradīsiet nevienā cilvēka rokām rakstītā grāmatā. 

28 Zinātnieki, kas Mani ir dzirdējuši, jūsu priekšā neatzīst, ka šis Vārds nav salīdzināms ar nevienu 

citu. Taču sirds dziļumos viņi to atzīst. 

29 Es esmu ļāvis jums sajust dvēseles mieru uz šī ceļa, ko jūs iepriekš uz zemes nevarējāt atrast. Jūs 

esat izgājuši cauri daudziem ceļiem. Daudzus medus veidus tu esi izmēģinājis no zieda uz ziedu kā 

nezinošs kolibri, bet neviens nebija saldāks tavai garšas kārpiņai. Bet šis vārds, kas ir kļuvis par medu uz 

tavām lūpām, ir izdzēsis visas garšas, ko esi nogaršojis iepriekš. 

30 Jūs esat nemitīgi meklējuši pareizo ceļu un atraduši dažādus ceļus. Tu esi cīnījies pret tumsu, bet 

tavs ātrais skrējiens bija kļuvis lēns un noguris. 

31 Bet mana Dievišķā Gara gaisma spīdēja jums, un šī jūsu garam un dvēselei neaizmirstamā diena ir 

ierakstīta aizsaulē dzīvajā atmiņu grāmatā, kurā jums ar savām garīgajām acīm būs jālasa viss, ko jūs 

darījāt uz zemes un ko dzirdējāt no Skolotāja. Šī diena jūsu dvēselei bija augšāmcelšanās diena žēlastības 

dzīvei. 

32 Daži no jums šeit ieradās kā veiksmīgi cilvēki, citi - kā trūcīgi. Gan vieniem, gan citiem laiks bija 

noteikts. Jums bija jānāk pie sava Tēva, kurš jūs ar mīlestību gaidīja, laipni uzņēma un augšāmcēla garīgai 

dzīvei. 

33 Mani vārdi jūs piepilda ar prieku, un jūs jūtat, ka ķermeniskā matērija, kas jūs apņem, neļauj jums 

pilnībā nodoties manam svētīgajam Darbam. Bet jūs pakļaujaties, jo zināt, ka mācekļiem nav atļauts 
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iejaukties Manos augstajos padomos, ka māceklim jābūt uzticīgam un paklausīgam, ka caur šo matērijas 

ķermeni jūs iepazīsiet gan gaismas ceļu, gan melu un tumsas ceļus. 

Jūs baudīsiet labklājības augļus varenā koka ēnā un noņemsiet nesaskaņu ābolu. Jūs atspirdzināsieties 

zaļās palmas ēnā un vērosiet, vai tās lapas neiznīcina kāpuri un vai plēsīgie putni uz tās neveido ligzdas. 

34 Esmu atstājis jūs ceļā, lai jūs varētu iepazīt visu veidu medus garšu un beidzot izvēlēties to, kas 

vislabāk atbilst jūsu garšas kārpiņām. Es esmu licis jums iepazīt abas galējības, lai mana dievišķā atoma 

elpas vadīti, jūs spētu atšķirt un vienmēr tiekties uz labo. 

35 Skolotājs jums ir teicis: aiz tām durvīm, kuras jūs uzskatāt par aizvērtām un kuras saucat par nāvi, 

ir dzīvība. Dzīve ir es. Nāve ir tā, kas tev dod kārdinājumu, kas apžilbina tavas acis un neļauj tev dzīvot 

Manā pusē. Taču jums ir spēcīgs ierocis, kas jūs atbrīvos no kārdinājumiem - tā ir lūgšana. Tas ir ierocis, 

kas dod jums sajūtu, ka esat stipri, kas jūs tuvina Manai Dievišķībai un ļauj jums kopā ar Mani iet savu 

ceļu garīgās attīstības ceļā. 

36 Es, Tēvs, nevienu neesmu atstumis no sava mīlestības un piedošanas loča, pat tos, kas ļāvušies 

kārdinājumam un iekrituši bezdibenī. Es nevienu neesmu nosodījis. Ne uz zemes, ne "garīgajā ielejā" nav 

neaizsargātu būtņu. Kurš no jums varētu tikt izstumts no mana krūtīm, jo viņš ir grēcinieks un nav cienīgs 

saņemt manu žēlastību? Es dzīvoju nocietinātā grēcinieka sirdī, kurš nevarēja saņemt Mana Dievišķā Gara 

gaismu, jo viņš neklausīja aicinājumam, kas nāca no viņa sirdsapziņas balss. Vai jūs domājat, ka Es esmu 

atkāpies no viņa, jo viņš ir izdarījis virkni pārkāpumu? Nē, lai nu kā. Es esmu visu radību Tēvs, neatmetot 

nevienu no saviem bērniem. Es esmu Mīlestība, un kā mīlošs Tēvs Es nevienu, Savu tautu, nepametu 

novārtā. 

37 Jums ir jālūdzas par pazudušo, lūdzot, lai mana Gara gaisma apgaismo viņa dvēseli, lai viņš varētu 

pamosties, salauzt kārdinājumu važas un kliedēt tumsu, kas viņu ir apžilbinājusi. 

38 Taču Izraēla ir gulējusi. Izraēla sagaida, ka cilvēki sasniegs savu atjaunotni, pateicoties saviem 

nopelniem. Tā nav ieņēmusi tai pienākošos vietu, jo tās uzdevums ir būt par piemēru citiem. 

39 Bet jums, tauta, Es saku: pie kā Es esmu atstājis Savu likumu? Sacietējušu grēcinieku rokās? 

Likums ir jūsu rokās. Kas tad ir atbildīgs par to, ka Mani baušļi vēl netiek ievēroti? ─ Izraēla! Turklāt es 

jums saku: Kāpēc jūs esat padarījuši savu augšanu par parazītisku augu uz zemes? Kāpēc jūs neesat 

devušies izpildīt manis dotos rīkojumus? Kāpēc jūs ļaujat grēciniekam sekot savam ceļam neierobežotā 

gaitā? Kāpēc tu viņu nepieved Tu tuvāk Man ar to Vārda dāvanu, ko Es tev esmu uzticējis, un nerunā ar 

viņu Manā Vārdā? Vai jūs vēlaties, lai tumsa turpina apžilbināt cilvēka acis? Vai jūs nezināt, ka ar jūsu 

starpniecību tumsa ir jānovērš? 

40 Celieties, tauta, saka jums Tēvs. Ejiet un uzceliet kritušo. Man ir jādod cilvēcei jauni rīkojumi. 

Lielus un jaunus uzdevumus Es došu katrai tautai, katram tās valdniekam un katram tās iedzīvotājam. 

41 Ar jums notiks lielas parādības. Mainīsies gadalaiki. Ziemas būs bargas, un jūs nezināsiet, kad 

pienāks pavasaris. Jo vīrieši tam ir atvēlējuši laiku. Bet kurš gan varētu pretoties manai gribai? Lietus tiks 

aizkavēts un nesasniegs jūsu laukus. Tāpēc, tauta, sagatavojieties, jo tuvojas haosa laiks, un Izraēlai ir 

jāpalielina sava cīņa. 

42 Jūsu vidū valda miers. Saglabājiet to! Neizdzēsiet šo mieru no savām sirdīm. Šo tautu izvēlējos Es, 

un Mana griba nav tāda, lai tā tiktu skarta. Tomēr esiet gatavi, jo caur jūsu garīgo misijas izpildi šī tauta 

un cilvēce saņems gaismu. 

43 Te tev esmu es, Izraēla! Jūs tikai dzirdat Manu balsi, bet neredzat Mani. Bet esiet apmierināti, ka 

dzirdat debesu zvana skaņu. 

44 Es sekoju tava aicinājuma balsij uz tavas nakts nometnes stūri. Es nevaru nepamanīt nevienu no 

jūsu ciešanām, un Es jums došu visu, kas ir labs miesai un dvēselei. 

45 Es nedodu jums viltus bagātību, jo jūs paši sevi izpostītu. Bet Es jūs izglābšu, lai pēc šīs dzīves jūs 

paceltu pie savas labās rokas. 

46 Lūdziet Man bagātības dvēselei, un Es jums tās došu. Neizgreznojiet savu ķermeni, kamēr dvēsele 

ir kaila. 
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47 Mans likums, kas tika dots cilvēkam pirmajos divos laikos, vēl nav ievērots. Tāpēc es atkal esmu ar 

jums, lai jūs izpirktu. 

48 Kopš 1866. gada Mans Vārds ir dzirdēts šajā tautā, kur kristāldzidrie ūdeņi no saviem avotiem 

izplūst uz tiem, kas ir garīgi izslāpuši. Šeit Es lieku Sevi, lai nogludinātu savu mīļoto bērnu akmeņainās 

sirdis. 

49 Ak, ja vien visi nāktu Mani uzklausīt! Bet daži, lai gan ir Mani dzirdējuši, izvēlas bedrainus, gruvešu 

pilnus ceļus, nevis iet pa Tā Kunga gaismas ceļu. Bet tas ir jūsu brālis, nepateicīgais, nepaklausīgais, kas 

mūžīgās dzīvības maizes vietā labprātāk ēd rūgto zemes maizi. 

50 Svētīgi jūs, kas paliekat ar Mani, zinādami, ka Es esmu Kristus, kas gaida "pazudušo dēlu". 

51 Jūsu Tēvs ir nācis jūs pamācīt Savā mācībā ─ garīgajā mācībā, kas nepieļauj fanātismu, kas māca 

jūs perfekti pildīt dievišķos un cilvēciskos likumus. 

52 Es neesmu jums mācījis kaitēt vai nogalināt savu ķermeni, lai iegūtu Manu piedošanu. Vienīgā 

nožēla, ko es pieņemu no jums, ir tā, kurā jūs atsakāties no tā, kas ir kaitīgs vai 

Slikts atteicies, lai gan bieži vien ar sāpēm sirdī. Ikreiz, kad jūs esat šādi rīkojušies, jūsu sirds ir sajutusi 

mana Gara mieru. 

53 Es runāju ar jums šādā veidā, jo nevēlos, lai jūsu dvēsele vilktos pa zemes putekļiem, lai gan tās 

patiesā pasaule ir cita. 

54 Vai jūs zināt, kas jūs gaida pēc šīs dzīves? Kurp dosies jūsu dvēsele? Es jums saku tikai: vērojiet un 

lūdzieties. Mācies un rīkojies. Jūs esat šīs pasaules klejotāji, bet drīz šī klaiņošana beigsies, un jūs būsiet 

tuvāk Man. 

55 Trīs laikmetos Es esmu izvēlējies dažādas izpausmes formas cilvēcei: Pirmajā Laikmetā caur Mozu, 

lai virzītu jūsu soļus uz brīvību un gaismu. Otrajā Laikā, kļūstot par cilvēku, kā "Vārds" kļuva par cilvēku un 

atstāja pasaulei pestīšanas pēdas. Šodien Es esmu atnācis uz "Baltā Mākoņa" kā Miera Varavīksne, lai 

jums sacītu: Nāciet Svētā Gara Gaismas ilgās. Es negribu, lai jūs gaidītu, kad pienāks jauni laiki, jo tie, kas 

pienāks, nesīs lielākas sāpes un smagākus pārbaudījumus. 

56 Tagad es atstāju jums Trešo Derību, lai jūs to studētu un sekotu tai. Jo jau tuvojas 1950. gads. 

57 Ja jūs neizmantosiet manu mācību, jūs rūgti raudāsiet, kad dzirdēsiet, ka Skolotājs no jums 

atvadās. Vai tas ir tas, ko jūs gaida? Vai jūs gaidāt, kad izplatīsies epidēmijas un bads, un jūsu mājās 

ienāks bēdas un sāpes? 

58 Es vēlos atstāt jūs vienotus un stiprus. Nenosodiet viens otru, mīliet viens otru, un miers būs 

vispārējs. 

59 Kurš no jums rīt šķērsos jūru, šķērsos kalnus un ieies tālās zemēs? Kuriem būs jāatstāj sava 

ģimene, savi bērni, lai nestu manu vārdu tautām? 

60 Uzmanieties un lūdzieties, jo vēl pirms 1950. gada jūs vieni paši ēdāt maizi, ko Es jums devu. Tu 

aizvēji savu roku, lai paslēptu ēdiena atliekas, un paslēpi ūdeni, nedomājot par tiem, kas bija izslāpuši. 

Bet viss mainīsies, un pēc šiem pēdējiem trim gadiem, kuru laikā Es jums došu Savu Vārdu, jūs kā meistari 

dosieties mācīt jaunpienācējus. 

Attīrieties no daudzām savām nepilnībām, lai jūs būtu šķīsti un būtu piemērs baznīcām un sektām. 

Sagatavojieties, jo daudzi no tiem, kas šobrīd Mani dzird, novērsīsies no Manis. Citi aizies un darīs savu 

gribu. Starp jums ir tas, kas Mani nodos, kas Mani nodos un pārdos. 

61 Studējiet Manu Vārdu, lai rīt jūs neteiktu, ka Viņš bija cilvēks, kas runāja, nevis jūsu Dievs. Bet kas 

spēj runāt ar jums tā, kā es runāju? Kurš cilvēks spēj pārveidot un atjaunot tautu tā, kā to izdarīju es? 

62 Drīz jūs vairs nedzirdēsiet šo balsi, bet jūs atcerēsieties, ka Es biju ar jums no 1866. līdz 1950. 

gadam un ka, lai gan daudzi Mani dzirdēja, daži no viņiem izdzina Manu Vārdu no savām sirdīm. Jūs, kas 

esat bijuši kopā ar Mani, arī mūžībā būsiet kopā ar Tēvu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 207 
1 Esiet svētīti, jo jums vairs nav nepieciešams nekāds attēls, kas simbolizē Mani, lai sajustu Manu 

klātbūtni. Tas ir solis, ko jūs esat spēruši garīguma virzienā. 

2 Jūsu acu priekšā ir plaša joma, kurā jūs varat studēt vienu mācību pēc otras, nekad nesasniedzot 

tās beigas. Jo ar šo dzīvi, kas jums kā cilvēkiem ir, nepietiks, lai visu saprastu. 

3 Kā ir mainījies tas, kas tev apkārt, kopš tu dzirdēji manu balsi! Plīvurs, kas aizsedza tavas acis, ir 

saplēsts, un tu vairs nevari tās aizvērt. Jo kurš no tiem, kas ieraudzījuši gaismu, vēlas atkal būt tumsā? 

4 Jūs vairs nespējat savā sirdī apslāpēt apbrīnu, pateicību un mīlestību, ko izjūtat pret Mani, un jūs 

to apliecināt Man savā garīgajā lūgšanā un darbos. Jūs jau esat aizmirsuši iegaumētās lūgšanas, pilnas ar 

mākslīgi izvēlētiem vārdiem, kurus jūsu prāts nesaprata un sirds neizjuta. Tajā laikā jums nebija 

piemērota veida, kā runāt ar savu Dievu. 

5 Šodien, sastopoties ar savu līdzcilvēku bēdām, ciešanām vai sāpēm, jūs jūtat, ka no jūsu būtības 

dziļumiem rodas līdzjūtība, mīlestība, kas ir valoda, kas vislabāk izsaka jūsu vēlmi pēc labā savam 

tuvākajam. 

6 Ilgu laiku jūs bijāt uzcēluši templi, lai pielūgtu paši sevi. Jūs esat apbrīnojuši sevi, apzinoties varu 

un kundzību, ko varat īstenot pār citiem. Jūs esat mīlējuši sevi, uzskatījuši sevi par spēcīgiem un 

vareniem. 

7 Es esmu apspiedu šo jūsu augstprātību un tādējādi liku jums sajust pazemību, jo jūs apzināties 

savu zemisko nenozīmīgumu. Es jums esmu atklājis, ka jūsos ir kaut kas, kas nosaka jūsu vērtību un spēku, 

kura dēļ jūs nevarat kļūt iedomīgi, un ka šis kaut kas ir jūsu gars; ka tā varenība ir tālu no pašvērtības, ko 

jūs jūtat savā miesīgajā būtībā. Jo gars ir Dieva daļa un ir augstāks par visu materiālo. Tas ir patiesais 

varenums, ko Es esmu ielicis cilvēkā. Bet jums ir jācenšas, lai tās gaisma nepazustu, lai jūs varētu sasniegt 

savu augšupeju uz attīstības ceļa, pateicoties nopelniem. 

8 Agrāk, kad jūsu dzīvē valdīja kaislības, jūsu gars jutās saslēgts un apspiests. Tagad jūs mācāties 

kontrolēt šīs kaislības, jo manu mācekļu sirdī nav vietas ne lepnumam, ne egoismam, ne naidam. Tagad 

jūsu gars sāk vadīt jūsu rīcību, domas un visus jūsu dzīves soļus, un šī pakļaušanās ir kā brīvprātīga 

izpirkšana, kurai jūs pakļaujaties, lai attīrītu izdarītos pārkāpumus. 

9 Tādējādi gars iegūs arvien lielāku spēku labajā. Un, kad tā nonāks līdz sava cilvēciskā ceļojuma 

beigām, tās godība būs tik liela, ka, pametot šo pasauli, tā pilnībā ieies gara pasaulē, bez jebkādām 

augstprātības vai ciešanu pazīmēm. 

10 Tas, kurš ar šādu pazemību un pacilātību ieies otrā pasaulē, nespēs aizmirst ciešanas, ko atstājis 

aiz sevis uz šīs zemes. Tad viņš atgriezīsies tajā, lai kļūtu par vāju, slimu un pazudušu cilvēku aizstāvi un 

aizbildni. 

11 Attīstiet sava gara dāvanas, praktizējot labestību, un patiesi Es jums saku: Nelaimes, sērgas un 

slimības atkāpjas no tā, kurš saglabā garīgumu un labu sagatavotību. Tas nenotiks tādēļ, lai viņš ar to 

varētu lepoties. Jo viņš to būs sasniedzis nevis ar savu fizisko spēku, bet ar garu, kam ir spēks caur 

pazemību. 

12 Apvienojieties ar Mani un klausieties Manu Vārdu. 

13 Pasaulei ir vajadzīga glābšana, ir vajadzīgi labas gribas cilvēki, kas iet un iestājas par manu mācību. 

14 Tas ir laiks, kad cilvēkam nav pilnīgas izpratnes par savu garīgo stāvokli. 

15 To cilvēku skaits, kuri ir pamodušies, jo ir dzirdējuši manu Vārdu, ir ļoti mazs salīdzinājumā ar 

tiem, kuri nezina par manu izpausmi. Ir cilvēki, kuri intuitīvi jūt garīgā tuvumu un klātbūtni. 

16 Cilvēkiem ir vajadzīga glābšanas roka un glābšanas vārds. Šī roka un balss būs manu jauno 

mācekļu roka un balss, kas ar lielām pūlēm nesīs garīgās zināšanas, kas glābs pazudušos. 

17 Tuvojas pārbaudes laiks. Es esmu jūs apmācījis, lai jums būtu spēks un drosme piedzīvot visu, ko 

Es jums esmu pasludinājis. Šajā konfliktā cilvēki iemācīsies saprast, ka iemesls karam starp tautām un 

viņu pasaules uzskatu cīņai ir tas, ka tās dzīvo neizpratnē un atsvešinātībā no Kristus mācības. Jo, ja tas 

tiktu ievērots, pasaule būtu apmierināta. Bet, ja mīlestības vietā ir egoisms, kā var būt skaidra doma un 
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garīgums cilvēka dzīves darbos? Kā šādos apstākļos gars var uzvarēt miesas pretestību, lai atklātu savu 

būtību? 

18 Tā vietā, lai novērstu postu, kas viņus visur ieskauj, cilvēki šodien cenšas gūt no tā pēc iespējas 

lielāku labumu sev. 

Kāpēc cilvēki nav attīstījušies uz augšu, tiecoties pēc ideāla, kas viņiem dotu tīrākas jūtas un gara 

cienīgākus centienus? Tāpēc, ka viņi nav vēlējušies paskatīties tālāk par to, kas ir atpazīstams viņu 

mirstīgajām acīm, tas ir, viņi nav vēlējušies paskatīties tālāk par savām grūtībām, saviem zemes 

baudījumiem un savu materiālistisko zinātni. 

Viņi ir izmantojuši un izmantojuši laiku, kas viņiem dots šajā pasaulē, lai iegūtu pēc iespējas vairāk 

bagātību un baudu ─ domājot, ka tad, kad ķermenim pienāks gals, viss būs beidzies. 

Tā vietā, lai attīstītos augšup un uzskatītu sevi par Dieva bērnu, cilvēks savā nezinošajā augstprātībā 

noslīd līdz zemākas būtnes līmenim, un, kad viņa gars viņam runā par Dievišķību un Garīgo Dzīvi, viņu 

pārņem bailes no Dieva taisnības, un viņš izvēlas apklusināt šo iekšējo balsi un "netērēt" nekādas domas 

par šiem brīdinājumiem. 

Viņš nav domājis ne par savu eksistenci, ne par savu garīgo un fizisko stāvokli. Kā gan citādi, ja ne tā, 

ka viņš ir putekļi un posts, kamēr viņš dzīvo un domā šādā veidā? 

19. Tādēļ Es jūs mācu, un redzi, tiem, kas Mani klausās, prātā rodas cits priekšstats un viņi dziļi domā 

par to augstāko dzīvi, kas ir dvēseles dzīve un kas jau var sākt rasties zemes dzīvē, ja cilvēks saprot, ka 

cilvēkā ir kaut kas augstāks, kas ir Mana Dievišķā žēlastība. 

20. No tā var saprast, ka likums jeb spēks, kas visu pārvalda, ir Dievs, kura vara un gudrība atklājas 

dabā, kas ir Viņa pilnības atspoguļojums. Kad šī cilvēce atzīs un atzīs sava Tēva varenību, kad tā sapratīs, 

ka nav nepieciešams radīt Viņa tēlu, lai Viņu pielūgtu, un pratīs Viņu atklāt pat šķietami nenozīmīgās 

radības būtnēs, tad tā būs uz laba ceļa un ceļā uz Dieva gudrības un spēka atzīšanu, ko sevī ietver visas 

radītās lietas. Šādā veidā tie, kas saņem manu mācību, kļūs arvien garīgāki, jo viņu uztvere tiks atvērta 

plašākiem apvāršņiem. Viņu acu priekšā sabruks siena, kas viņus ieslodzīja cietumā, un viņi ieraudzīs 

pasauli, kurā varēs saprast un izprast vienu mācību pēc otras. 

21. Bet patiesi Es jums saku: Ar to, ko esat iemācījušies, vēl nepietiek, lai jūs saprastu visu, kas ir 

Mana Griba. Jums vēl ilgi būs jāiet šis garais ceļš. Bet Es jums arī saku, ka no brīža, kad jūs varējāt pārraut 

neziņas plīvuru, jūs vairs nevarat griezties atpakaļ. Kas būs dzirdējis šo debesu dziesmu, tas vairs nespēs 

aizvērt savu dzirdi manai iedvesmai, un viņa lūpas nebeigs slavēt savu Kungu. 

22. Šodien jūs varat katru reizi sacīt atšķirīgu lūgšanu, kas nāk no sirds dziļumiem. Vēl pirms neilga 

laika jūs vēl formulējāt mākslīgus vārdus, kuru izcelsme meklējama prātā un grāmatās. Tagad jūsu 

lūgšanai nav robežu, jo ikreiz, kad jūs iekšēji paceļaties ar patiesu ticību, jūs jūtat, ka tuvojaties cīņai 

arvien tuvāk un tuvāk. Tāpēc, ─ savās un citu sāpēs un pateicībā ─ tā vietā, lai jūsu lūpās būtu vārdi, tā ir 

iedvesma, kas tuvojas jūsu dvēselei, lai aizvestu to Tā Kunga klātbūtnē. Šodien nevis jūsu lūpas slavē Tā 

Kunga godību, bet gan visa jūsu būtība apliecina Viņa labestību. 

23. Apzinieties sevi un, kad esat atklājuši savas kļūdas, izlabojiet tās. Uzmundriniet sevi ar cerību 

atgriezties vietā, kur katrai dvēselei ir jādodas. Cīnieties pret sevi ar šo vēlmi. Pierādiet sev, ka esat pārāki 

savā garīgajā būtībā. Pierādiet sev, ka varat sevi pārvarēt, kad kaislības un sliktās tieksmes cenšas jūs 

pārņemt. 

24. Bet tas mantojums no iepriekšējiem laikiem, kad dzīvojāt ķermeņa apmierināšanai un būvējāt 

tempļus, lai pielūgtu sevi, jo jutāties mūžīgi, stipri un vareni, izzudīs, kad sapratīsiet, ko nozīmē garīgās un 

materiālās vērtības. 

25. Pārliecība par savu spēku un garīgo vērtību nedrīkst būt iemesls tukšumam. Jo garīgais varenums 

ļoti atšķiras no zemes varenuma. 

26. Gars ir gaismas dzirksts, mīlestības sēkla, dzīvības dīglis. 

27. Apzinieties, cik nepareizu ceļu esat izvēlējušies, kad, cenšoties sasniegt diženumu, ļāvāt vadību 

pārņemt tikai savām pasaulīgajām ambīcijām. 
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28. Pamazām jūs tagad saprotat garīgumu, un tāpēc jūsu dvēselei būs gaisma, zināšanas un žēlastība, 

kad beigsies šī dzīve, kas jums ir dota. 

29. Vai jūs saprotat laikmetu, kurā dzīvojat? 

30. Lūdzieties, lai jūs varētu palīdzēt tautu pārstāvjiem, kas pulcējas kopā, lai atrisinātu konfliktus 

starp tautām. Vai jūs domājat, ka viņiem visiem ir atšķirīga ideja par katru risinājumu? Nē, cilvēki, viņi 

kļūdās ─ iekšēji, savā sirdsapziņā viņi tam piekrīt. Tās ir materiālās intereses, kas liek viņiem neņemt vērā 

savu pārliecību. Cik viegli būtu atrisināt visus konfliktus, ja katrs rīkotos saskaņā ar savu sirdsapziņu. Tad 

pasaulē būtu miers. Cilvēki, kas vada tautu likteņus, tad domātu ne tikai par savu varenību, bet arī par 

visu cilvēku labklājību. Taču nekas no tā nav redzams, un neuzticība liek cilvēkiem pastāvīgi būt 

uzmanīgiem. 

31. Atkal es jums saku: Ja pasaule atgriezīsies manā ceļā un sekos manai mācībai, tā atrisinās savas 

problēmas un dzīvos mierā. 

32. Šajā dienā mans universālais stars nolaižas pār jūsu dvēseli, lai pabarotu jūs ar mūžīgās dzīvības 

maizi. Tā ir mana balss, kas jūs ir aicinājusi. 

Es redzu starp jums tos, kas ir atnākuši pēdējie, kurus Es aicinu atsvaidzināties Manā Vārdā. Vieni ir 

neticīgi, citi ir elku pielūdzēji, vieni nāk pie ganāmpulka kā lēnprātīgas avis, bet citi uz sejas nēsā liekulības 

masku. Viņi apšauba manu klātbūtni un iekšēji izsmej manu mācību, jo viņiem šķiet neiespējami, ka 

Radītājs varētu darīt sevi zināmu ar cilvēka saprašanas spējām. 

33. Ja tas nebūtu patiesais Dievs, kas dara Sevi zināmu, Viņš nesniegtu pierādījumus, ko es jums 

sniedzu, un nemācītu tikumības ceļu. Kas netic, tas to dara tāpēc, ka nav domājis. Viņa sirds ir slēgta, un 

viņš ir tumsā. 

34. Balss tev saka: Es esmu patiesais Dievs, Tēvs, Dzīvība un Gaisma. Es nāku lejā, lai darītu Sevi 

zināmu šajā formā, lai novērstu jūsu novirzes, kļūdas un zemās kaislības, kas neļauj jums saprast un 

izprast patiesību. 

35. Es nevienu neizdodu citiem, jo jūs esat manā mielastā. Caur savu gaismu, kas ir jūsu garā, Es 

runāju uz jūsu dvēseli, lai tā tiktu satriekta un pamodināta. 

36. Es esmu tas pats Kristus, kuru jūs nosodījāt otrajā laikmetā. Bet šie laiki ir iezīmēti saskaņā ar 

manu gribu. 

37. Kad jūs Mani toreiz vedāt pie krusta, uz kura Es izlēju pēdējo pilienu Savu asiņu no mīlestības pret 

jums, Es liku jums izskatīties kā nevainīgam, kas nezina, ko dara, lai gan jūs nosodījāt Mesiju, labi 

zinādami iemeslu. Bet Es jūs atstāju divpadsmit cilvēku aprūpē, kuri, sekojot Skolotājam, izplatīja Manu 

Doktrīnu cilvēces vidū. 

38. Šodien starp jums es atklāju tos, kas citkārt no sirds sauca: "Nokrusto Viņu! Viņš ir burvis!" Un kas 

tādējādi nepareizi novērtēja manis sniegtos labumus. 

39. Laiki ir pagājuši, un jūsu dvēseles ir nākušas dzīvot šajā tautā saskaņā ar manu Voli, lai jūs varētu 

dzirdēt "Dievišķo Vārdu", mīlestības un dzīvības Vārdu, citā veidā. 

40. Šeit es esmu kopā ar jums! Es pieskaršos tavai sirdij, lai tu mani patvertu. Es nāku lejā, ilgodamies 

pēc jūsu dvēseles, kuru es ļoti mīlu. Jo tu to esi piesaistījis grēkam un tādējādi aptumšojis tās gaismu. 

41. Kad vien jūsu inteliģence ir spīdējusi, tā nav bijusi mīlestība uz savu tuvāko. Jo jūsu mīlestība ir 

atslābusi ērtību un materiālā apmierinājuma pilnajā dzīvē. 

42. Jūs aizmirstat par dvēseles mūžīgo dzīvi un beidzot uzskatāt sevi par dieviem šajā pasaulē. Jūs 

pamazām apšaubāt Manu eksistenci un Manu taisnīgumu, jo redzat, ka Es neaizliedzu asins izliešanu 

starp cilvēkiem, nesaprotot, ka Es kā Tiesnesis esmu nepielūdzams un pieļauju grēku izpirkšanu un 

šķīstīšanu caur sāpēm. 

43. Atveriet savu sirdi! Paceliet savu dvēseli! Ļaujiet tai jums teikt, ka balss, ko dzirdat, ir tā pati, kas 

vienmēr ir runājusi ar jums par mīlestību, žēlastību un pilnību. Trešā reize ir pārsteigusi jūs! Nevēlieties 

uzlūkot Mani kā cilvēku, kā jūs to darījāt otrajā laikmetā! Atcerieties, ka Es jums teicu, ka nāksim "uz 

mākoņa". Mans Dievišķais Gars nolaižas pie jums, un tādēļ Es sūtu Savu staru no pilnības kāpnēm uz balss 

nesēju, un tādējādi Mana balss tiek sadzirdēta pat šīs pasaules netīrībā. 
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44. Ne tikai jūs dzirdat manu vārdu. Es, "Vārds", izlieju savu gaismu uz zemeslodes. Bet, ja jūs visiem 

jautāsiet, vai viņi ir dzirdējuši balsi, kas nāk no aizsaules, viņi atbildēs "nē". Kāpēc? 

Jo cilvēki nedzirdīgi staigā pa pasaules ceļiem, apskāvušies ar grēku un fanātismu, neieklausoties 

aicinājumā, kas nāk no viņu sirdsapziņas. 

45. Kopš 1866. gada Es jums esmu devis Savu Vārdu, kas ir pestīšana jūsu dvēselēm un iezīmē jums 

ceļu, pa kuru jūs sasniegsiet pilnīgu mieru visā pasaulē. 

46. Es esmu uzticējis jūsu dvēselēm grūtu misiju, ar kuras palīdzību tām ir jāatmaksā parāds savam 

Kungam. Es grasos izravēt nezāles, lai sasiet tās saišķos un iemestu ugunskurā, līdz tās pārvērtīsies 

pelnos. Jo galu galā gaisma atspīdēs un mana mācība tiks atzīta visā pasaulē. 

47. Cilvēks radīs jaunas mācības un jaunus likumus, bet tā vairs nebūs viņa griba, bet gan Mana. Tad 

iestāsies miers, harmonija un brālība. Sirdis vairs nebarosies ar naidu, necelsies slepkavnieciska roka. 

Tomēr, lai tas viss notiktu, vispirms Es jūs attīrīšu. Daži no jums redzēs, kā šie pravietojumi piepildīsies no 

Garīgās ielejas, un tie, kas turpinās dzīvot uz zemes, liecinās par tiem jaunajām paaudzēm pēc 1950. 

gada. 

48. Cilvēki: Ceļš, ko Es jums esmu iezīmējis, lai jūs varētu Mani sasniegt, ir viens. To iezīmē gaisma. Uz 

tās ir dzīve un lūgšana. Tas ir dvēseles ceļš. Ja tu staigāsi pa to, tu nepazudīsi. Ja jūs ejat pa šo ceļu, 

pasludiniet pasaulei Gara mācību, lieciniet par Manām atklāsmēm un māciet saviem līdzcilvēkiem nākt 

pie Manis caur perfektu lūgšanu. 

49. Atcerieties, cilvēki, to lūgšanas piemēru, ko es jums devu Olīvu dārzā, kad es lūdzu Tēvu par 

piedošanu cilvēcei. Jēzus ķermenis noliecās Debesu Tēva priekšā, bet ne kāda tēla priekšā, un Es vērsu 

Savus vārdus uz Debesīm, tos pašus, ko Es novēlēju cilvēcei. 

50. Es atkal izlieju Savu žēlastību jūsu vidū un ar mīlestību jūs apskāvu. Dzīves klejotāji, mācekļi un 

bērni - mācekļi: šī ir žēlastības diena, kad Skolotāja balss nāk, lai jūs samīļotu. Es nerādu Sevi kā bargu 

tiesnesi, bet gan kā taisnīgu Tēvu, un ar Savu vārdu Es vedu jūs pa ceļu, ko Es esmu jums iezīmējis un no 

kura jūs bijāt novirzījušies. 

51. Jūs visi esat cīnītāji. Es redzu, ka daži ierodas nomākti. Citi ir guvuši uzvaru, bet vēl citi vēl nedzied 

triumfa dziesmu. Jūs joprojām atrodaties šīs cīņas vidū un nezināt tās iznākumu. Lauki, kas jums ir jāsēj, 

bet par kuriem jūs vēl nezināt, ir plaši. Bet jums ir sēklas pārpilnība, un jūs varēsiet to sēt. 

52. Kamēr vieni ir apņēmīgi un spēcīgi sava uzdevuma izpildē, citus pārņem nogurums un viņi 

atslābst, lai gan viņi zina, ka ir acs, kas visu redz, auss, kas visu dzird, un roka, kas visu pieraksta. 

Padomājiet, ka jūs ļaujat aiziet dārgajam laikam, ko šodien pārdzīvojat, un ka rīt jūsu acis neatvērsies bez 

gaismas. Tad tava dvēsele celsies sarūgtināta, jo tu nevēlējies dzirdēt manu vārdu. Jūsu dvēseli pārņems 

milzīga vēlme dzirdēt Mani kā šajā laikā. Bet tevi sasniegs tikai stingra sirdsapziņas balss, kas liks tev 

trīcēt. 

Tādēļ Es jums šodien saku: neatstatieties no Mana Vārda, nebrīdiniet Mani norādījumus. Ņemiet no 

šīs pamācības tās nozīmi kā no Svētajiem Rakstiem, par ko jums būs jāatbild Manā priekšā, jo tas ir 

likums. 

53. Cilvēku aklums, kas neļauj saprast manas mācības diženumu, ir viņu grēka un sāpju rezultāts. 

54. Šī esence, ko Es jums dodu, ir dzīvība dvēselei un balzāms katram nomocītam garam. Tas ir kā 

rasa uz neauglīgiem laukiem. 

55. Ja jūs vēl neesat guvuši labus augļus, jautājiet savai sirdsapziņai par iemeslu, un tā jums atbildēs, 

ka, lai gūtu labus rezultātus, ir jāstrādā un jāraugās. Sējiet zemē labus piemērus, sējiet tikumību, atklājiet 

spējas, ar kurām Es esmu radījis jūsu dvēseli. Atbrīvojiet to no sliktajām kaislībām un apvelciet to ar 

labiem darbiem. Tad uz zemes jūs būsiet mani īstie bērni un manas Dievišķības iemiesojums. 

56. Katram no jums Es esmu uzticējis pienākumu darīt zināmu par Manu Trīsvienības un Mārijas 

Garīgo Darbu, par kuru cilvēce diskutēs un kurš izraisīs ideju apvērsumu prātos un samulsinās visus tos, 

kuri nespēj saprast šī Darba sākumu un vēl jo mazāk saprast tā galīgo mērķi. 

57. Mani sējēji ir aizmiguši un nedara zināmu manu darbu, kas ir tīrs un skaļš, jo viņi atzīst, ka ir 

sajaukuši ar to savus sliktos darbus. Jums ir atlicis tikai īss laiks, lai pasaule dzirdētu manu vārdu šajā 
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pasludinājumā. Ja jūs gulēsiet, tad rīt jūsu sirdīs būs sāpes un rūgtums. Bet tas nebūs Tēvs, kas jūs tiesās, 

bet gan jūsu sirdsapziņa. 

58. Jums ir atlicis tikai īss laiks, lai izbaudītu šo ēdienu. Kurš no tiem būs kopā ar Mani 1950. gada 

beigās? Kurš no jums iegūs auglīgus kviešus savai ražai? 

59. Pasaule guļ savā dziļā letarģijā un gaida, kad jūs nāksiet un uzmodināsiet to dzīvei. Jūs vēl neesat 

devušies pie "mirušajiem", jo jums trūkst uzticības Man. No kā jūs baidāties no cilvēkiem? Vai jūs 

baidāties no viņu taisnīguma vai nāves? Es jums esmu teicis, ka Es jūs atbrīvošu no nāves. Atcerieties, ka 

Es jums esmu devis mūžīgo dzīvību. 

60. Es neesmu noguris runāt ar jums, jo Es esmu "Mūžīgais Vārds". Mans Vārds ir kalts, kas apstrādā 

un nogludina akmens sirdis, no kurām Es daru kristāldzidru ūdeni. 

61. Šajā sāpju un traģēdijas laikā Es vēlos, lai jūs ņemtu Mani par paraugu. Bet paļaujieties uz Mani, 

un tad jūsu līdzcilvēki varēs iepazīt garīguma spožumu. Jūs varat darīt to pašu ar Mani, neesiet nedroši. 

Krusta nasta nav pāri jūsu spēkiem. 

62. Cilvēki, kā atlīdzība par jūsu lielajiem pārbaudījumiem jums ir mans vārds. Jūsu radinieki jūs ir 

nepareizi novērtējuši un nicinājuši mana Darba dēļ. Cik daudzi no jums nodevās pasaules orģijām un 

baudām, tādējādi novedot savu dvēseli līdz deģenerācijai, kurai katrs izvirtulis bija trieciens. Bet kurš 

beidzot noveda jūs no šī ceļa? ─ Jūsu Skolotājs. Jūs esat sapratuši Manu mīlestību un pateicaties Man par 

to, zinot, ka Es runāju ar jums kā atlīdzību par jūsu atteikšanos. 

63. Jūs ticējāt, ka nav skatiena, kas varētu zināt jūsu pagātni. Tomēr es esmu šeit, lasot jūsu dzīves 

grāmatu, lai jūs nešaubītos par manu eksistenci un klātbūtni. 

64. Šajā laikā Es esmu jūs iecēlis Savu mācekļu vietā, tāpat kā otrajā laikmetā Es ap Sevi pulcināju 

apustuļus. 

65. Mans vārds ved jūs pa ceļu, ko atstājusi mana taka. Jūs esat ceļojis jau ilgu laiku, bet no jūsu 

lūpām vēl nav atskanējis triumfa sauciens. Jūs joprojām esat cīņas vidū un balvu saņemsiet tikai tad, kad 

būsiet sasnieguši dzīves ceļa beigas. Dažus es redzu spēcīgus, citus nogurušus. Es došu jums atpūtu, lai jūs 

varētu tajos atspoguļoties. Jo tagad ir dārgs laiks, ko neviens nedrīkst izniekot. 

66. Neņemiet vērā manus norādījumus un nebrīdiniet manu balsi. Uzklausiet šo vārdu un ņemiet no 

tā nozīmi. Attīriet savu prātu un attīriet savu sirdi, lai jūs varētu atpazīt tās diženumu. Tajā ir tas, kas dod 

dzīvību jūsu dvēselei. Tā ir rasa, ko Es ļauju krist uz sausajiem laukiem, un tā ir sēkla, kas jums jānes 

cilvēcei. Ja daži no maniem bērniem pēc sējas nevarēja novākt augļus, tas bija tāpēc, ka sēkla nebija tīra. 

Sējiet labu sēklu un gaidiet labus augļus. 

67. Izdzēsiet no savas sirds bailes no cilvēkiem, kas vienmēr ir atturējušas jūs no savas misijas 

īstenošanas. Atbrīvojiet savu dvēseli no visiem traipiem, līdz tā ir kaila, un tad sāciet to apvilkt ar savu 

labo darbu gaismu. Tad jūs jutīsieties iekšēji cienīgi izplatīt Manu Likumu. Izskaidrojiet manu Doktrīnu un 

ļaujiet cilvēkiem to izpētīt. Iedziļinoties manā Darbā, viņi neatklās ne tā sākumu, ne arī tā beigas. 

68. Mana mācība ir tik tīra, ka jums nav par ko atvainoties vai kaunēties cilvēku priekšā. Ja jums 

tomēr būtu jākaunas, tad tas būtu tāpēc, ka jūs esat tai pievienojuši kaut ko jaunu vai arī tāpēc, ka jūsu 

dzīve neatbilst tam, ko jūs mācāt. Bieži vien jūs gribētu, lai jūs iziet cauri nepamanīti, bet tas nebūs 

iespējams, jo Es jūs sūtīju, lai jūs dalītos ar šo Labo Vēsti, rādot savu labo darbu piemēru. 

69. Pasaule apzināsies, ka tai negaidīti ir sācies jauns laiks, un tā vērsīsies pie tiem, kas tai var kaut ko 

pastāstīt par šīm lietām. Bet, ja jūs gulētu ─ ar cik sāpēm jūs pamostos! 

70. Jums atlikuši tikai "mirkļi", lai dzirdētu šo Vārdu. Kurš no tiem būs kopā ar Mani, kad tas beigsies? 

Kurš no tiem ievēros Manu Bauslību šķīstu, kā Es jums to esmu devis? 

71. Atcerieties, ka no tā brīža jūs ar drosmi dosieties ceļā, lai izpildītu savu cēlo misiju. Jums nav 

jābaidās no nāves, jo Es jums saku, ka nāve jums netiks sūtīta. Bet tev vajadzētu dot nāves triecienu 

kārdinājumam, ko tu nes sevī, lai tu nekrīt. Labam māceklim ir jāmācās pārvarēt sevi, lai mācītu citiem 

pārvarēt savas vājības un kaislības. 
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72. Vai jūs neatpazīstat vienkāršību, ar kādu es ar jums runāju? Patiesi, Es jums saku, ka tas ir tas 

pats, kas izpaudās Otrajā Laikā, kad Es ierobežoju Sevi, lai būtu līdzīgs cilvēkam un ar Savu Vārdu un Savu 

piemēru paaugstinātu viņu, lai viņš kļūtu līdzīgs Dievam. 

73. Esiet Mani instrumenti, bet nekad nelieciet šķēršļus, lai Es varētu sasniegt sirdis. Kāpēc jūs 

šaubāties, ka varat darīt to pašu? Jūs neesat labi sapratuši mācību. Tā kā jūs esat Mani bērni, tad kaut ko 

līdzīgu esat mantojuši no sava tēva, un jūsu tēvs ir labs. 

74. Jūs esat nākuši uz zemi no garīgā, lai meklētu Dievišķā Skolotāja pēdas, kas ir ārpus visiem likteņa 

triepieniem. Un tagad, kad Es caur jums daru sevi zināmu, jūs atstājat visu, kas jums ir, lai dzirdētu Mani. 

Vai jūs domājat, ka Es neatalgošu jūsu atteikšanos un upurus? Neaizmirstiet sava likteņa galīgo mērķi 

nevienā dienā, lai katru dienu spētu spert soli uz priekšu. 

75. Atcerieties, ka jūs Man neko nedosiet. Viss, ko iegūsiet, būs jūsu. 

76. Kāpēc es noliecos un dažkārt pat nolaižos līdz visdziļākajam bezdibenim, lai jūs glābtu? Jo es tevi 

mīlu. 

77. Šajā mācībā jums ir pamats, īss un drošs ceļš, kā atgriezties savā tēvzemē. Tā ir mācība par 

garīgumu. Kad jūs to sapratīsiet, cik daudz gaismas būs jūsu domās, vārdos un darbos! Neatkārtojiet tikai 

ar savām lūpām, ka esat garīgie. Tiklīdz jūs patiešām esat, jums vairs nebūs nepieciešams par to stāstīt. 

78. Padomājiet par šīm mācībām, ko es pašlaik sniedzu jūsu sirdij un dvēselei. Rīt jums tās būs 

jāmeklē tur, lai mācītu tās saviem līdzcilvēkiem. 

Mans miers lai ir ar jums! 



 

184 

Informācija par saturu 
Verša nr. 

Instrukcija 175 

Cīņa starp spirituālismu un  

 egoistiskais materiālisms 4 

 Dievs svētī labi pielietoto zinātni 8 

 Dievišķais taisnīgums piešķir reinkarnācijām 11 

Dievs savā taisnīgumā nosaka robežu attiecībā uz 

 cilvēka ļaunums 15 

 Sāpes pazudīs, kad prāts pacelsies. 16 

 Kur ir nāve, mūžīgais nolādējums un elle? 17 

 Katrs gars ir daļa no Dievišķā Gara 22 

 Garīgais dzīvo ārpus laika 27 

 Materiālisms un fanātisms kapsētās 29 

 Darbi, vārdi un lūgšanas 36 

 Trīs gribas, kas apvienotas vienā 49 

 "Zelta teļš 55 

 Tabernākuls un šķirsts 56 

 Dāvida un Salamana mācība 62 

 Jaunā Izraēla garā 68 

 Pravietojumi, kas piepildās 70 

 Brīvā griba un sirdsapziņa 76 

Instrukcija 176 

 Jēzus bezgalīgās mīlestības piemērs 1 

 Nosacījumi mieram pasaulē 15 

 Vēstnieku darbs 18 

 Harmoniska attīstība 25 

 Misiju izpilde garīgajās sfērās 33 

 Tuvojas lielo garīgo atklāsmju laiks 38 

 Pasaule ir pilna ar vergiem 50 

Instrukcija 177 

 Cīņa par mieru un garīgo pacelšanos 1 

 Dievā nav dusmu 19 
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 Dievs nesoda 21 

 Lūgšana un iekšējais miers pārbaudījumos un cīņās 39 

 Tīrīšanas priekšrocības 44 

 Daudzi sauc sevi par kristiešiem 46 

 Katram dievišķās saziņas veidam ir savs gals 50 

 Saziņa no prāta uz prātu 68 

Instrukcija 178 

 Ko sējat, to arī pļausiet 2 

 Gars cilvēkā 7 

 Sagatavošanās izpildei 14 

 Patiess spirituālists 30 

 Dievam nav formas 39 

 Atklāsmes par garīgo dzīvi 45 

 Garīgā cīņa ir universāla 64 

 Mentālā komunikācija  72 

 Atklāsme par garīgo pacēlumu 74 

Instrukcija 179 

 Garīgā Izraēla mūžīgā misija 1 

 Sagatavošanās un ticība šajos pārbaudījumu laikos 15 

 Gars ir pirms miesas 35 

 Pravietotā Trešā atnākšana  36 

 Mūsu gars ir daļa no Dievišķā Gara 49 

 Meksikas sagatavošana garīgajā un materiālajā jomā 52 

 Šīs zemes dzīves lielā iespēja 64 

Instrukcija 180 

 Mācekļa ceļvedis ir sirdsapziņas gaisma. 1 

 "Bagātie jaunieši 8 

 Evolūcijas likums 29 

 Ir jāsaprot garīgais vārds 34 

 Pravietojums par Meksiku 38 

 Mācība par Golgātas drāmu 48 

 

 Gatavošanās aiziešanai no šīs pasaules 52 
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 Dvēseļu iemiesošanās iemesls 63 

Kad mēs kontrolējam kaislības, mēs nebūsim 

 riskē nostāties vienas vai otras puses pusē. 77 

 Pēc 1950. gada 84 

Instrukcija 181 

 Universālā stara visur klātesamība 1 

 Dievā nav ne dusmu, ne soda, ne atriebības. 6 

 Garīgums, nevis saprāts atklāj dievišķo 14 

 Maizes un vīna nozīme 18 

 Žēlsirdība darbos, vārdos un domās 22 

 Augšāmcelšanās un dzīvība 33 

Tā Kunga apsolītā atgriešanās uz mākoņa ir 

 augšāmcelšanās šajā laikā 52 

 Garīgo dāvanu izpausme ap 2000. gadu 56 

 Katra inkarnācija veido kāpnes 63 

 Kunga jaunā atnākšana 74 

Instrukcija 182 

 sirdsapziņa vai intuīcija ir līdzekļi, lai sevi glābtu. 1 

Praktizēšanai nav noteikta stunda. 

 dievišķais piemērs 16 

 Materiālā zinātne un garīgās pasaules gudrība 19 

 Jums nekad nav jāaizver sevi cietumā 23 

 Pravietojumi 34 

 Garīgā valstība 40 

 Ļaunuma impērija 42 

 Elles nozīme 45 

 Cilvēce patiesi nav kristīga 54 

Elija citos laikos un šodien56 

 Dievišķās gaismas pamošanās 60 

 Lūgšana bez vārdiem 64 

 Harmonijas spēks starp garīgām būtnēm 66 

 Patiesība 77 
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Instrukcija 183 

 Mācekļu sagatavošana pirms apjukuma 1 

 Dievišķais vārds tika falsificēts 7 

 Liktenī ir taisnīgums 22 

 Lielā misija Meksikā 33 

 Israēla reinkarnācija Garā 34 

 Deklarācija par augšāmcelšanos 35 

 "Pazudušais dēls" (E1:61) xxx 40 

 Svētā Gara laikmets 42 

 Haoss iestāsies cilvēka vainas dēļ 48 

Instrukcija 184 

 Dievišķais taisnīgums vai cilvēka muļķība 4 

Garīgās būtnes no mums nezināmām sfērām,  

 arī veikt uzdevumus. 17 

Tulkojot vārdu, dievišķā būtība ir jābūt 

 paliek neskarts bez garīgiem papildinājumiem. 20 

 Patiesība ir ārpus formām un simboliem 28 

 Mīlestība ir gara ceļš uz savu Radītāju. 38 

 Kļūdaini priekšstati par debesīm un zemi 40 

 Gara attīstība no vienas sfēras uz nākamo 44 

 Ceļā uz harmoniju starp garu un matēriju 55 

Instrukcija 185 

 Iespēja brīvi garīgi pacelties 1 

 Vārda izplatīšanās trešajā laikā pasaulē 17 

 Attīstoties prātam, tas dzēš kļūdainus jēdzienus. 29 

 Mūsu garīgie brāļi un māsas mūs ieskauj 33 

 Garīgais kults bez materializācijām 37 

Nedrīkst salīdzināt cilvēka inteliģenci ar 

 sajaukt prātu 43 

 Piepildījušies pravietojumi 46 

Instrukcija 186 

 Lielā gaismas cīņa pret tumsu 4 

 Apgaismība par gara nemirstību 15 
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 Iedvesmas avots ir sirdsapziņa 20 

 

 Trešā laika izpausme 22 

 Gaisma un piedošana soda vietā 28 

 Solis garīguma virzienā 37 

 Evolūcijas ceļš 43 

 Reinkarnācijas atbilst garīgajam progresam 45 

Instrukcija 187 

 Uzticīgie sekotāji 3 

 Attiecības starp garu un matēriju 19 

 Gars nekad nenogurst mīlēt 26 

 Kā jūs veidojat labāku pasauli? 27 

 Tikai gars var satikt Dievu 31 

 Spirituālistu raksturo skaidrība un patiesība 39 

 Pravietojumi par mieru nākotnē 45 

Cilvēks ir atbildīgs par savu 

 intelektuālā atpalicība 48 

 Sirdsapziņas nozīme 63 

 Pateicoties mūsu pašu nopelniem, mēs nonāksim pie Dieva. 66 

Instrukcija 188 

 Prātam ir pilnīga brīvība izvēlēties ceļu. 6 

 Reinkarnācija ir veids, kā atlīdzināt zaudējumus. 7 

 Mentālā atpazīšana 16 

 Nāve neeksistē 28 

 Trešā Derība 29 

 Garīgo būtņu eksistence 39 

 Spiritisma draudi 42 

 Katrs gars ir mūžīgs 43 

 Baisu ideoloģisko karu pareģojumi 52 

 Dievišķais likums un cilvēciskie likumi 62 

Spēcīgās gaismas, taisnīguma un tiesiskuma straumes. 

 Tēva mīlestība 69 

Instrukcija 189 
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 Elija, vēstnesis 2 

 Mācekļa atbildība 11 

 Pareizi saprasts spirituālisms 25 

 

 Tikai Dievs ir nekļūdīgs 31 

 Meksika un tās atbildība 36 

 Aicinājums bērniem un jauniešiem 47 

 Meksikas liktenis 57 

 Dzīvības grāmata 58 

 Veids, kā novērst jaunus karus 67 

 Attīstības likums 74 

Instrukcija 190 

 Eliasa nozīme 1 

 Dievišķā komunikācija no 1866. līdz 1950. gadam 10 

 Tā saukto bagāto iedomība 18 

 Gara pacelšana uz "debesu valstību". 27 

 Iemiesojušies eņģeļi labā 51 

 Salamana negatīvais piemērs 52 

 Gara dzīve ir mūžīga 57 

 Materiālā kārdinājuma spēks pastāv 61 

 Attiecības starp prātu un ķermeni 65 

Instrukcija 191 

 Gara sagatavošana tā attīstībai un pacelšanai 1 

 Apjukums nepaklausības dēļ pēc 1950. gada 16 

 Trešās ēras darba nozīme 18 

 Garīgā seja stiprina ticību 22 

 Labā spēks ir visa princips 26 

 Ļaunums nav mūžīgs 27 

 Debesu nozīme 37 

 Garīgās dāvanas 52 

 Mācīšanās un meditācija 66 

Instrukcija 192 

 1. septembris 1 
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 Viltus ticība par mūžīgo nolādēšanu 4 

 Gara esamība un mūžība 13 

 Sektu un sektu izcelsme 17 

 Nav jaunas doktrīnas, bet jaunas atklāsmes. 18 

Ne Dievišķais Gars, ne cilvēka Gars, ne cilvēka Gars. 

 

 ir kāda veida 19 

 Garīgās pasaules ietekme 31 

 Gara ceļš 34 

 Cilvēciskā augstprātība un dievišķā gudrība 53 

 Trešā laika izpausmes skaidrojums 63 

Instrukcija 193 

 Spirituālisms pārveidos pasauli 2 

 Intuīcijas dāvana 9 

 Mērķis ir pilnības pasaule garā. 27 

 Spirituālistu raksturojums 34 

Tie, kas cenšas apturēt garīgo progresu 38 

 Gara pārbaudījumi un progress 41 

 Dievs nesoda, katrs pats sev ir tiesnesis. 50 

 1950. gada nozīme 60 

 Balsojuma iesniedzējs 71 

 Dievišķie vēstneši darbojas pasaulē 74 

Instrukcija 194 

 Garīgo būtņu liktenis un misija 7 

 Jauna ēra pārsteidz cilvēci 9 

 Garīgums vēl nav definējis sevi cilvēkos. 16 

 Spirituālismam nav materiālo robežu 23 

 Garīgās gaismas laiks 31 

 Koncepcijas pārveidos 33 

 Kāpēc reinkarnācija 35 

 Cilvēka gars ir Radītāja atoms un īpašums. 50 

 Zīmes ir piepildījušās 66 

 Gars vienmēr sevi pilnveidos 70 
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Instrukcija 195 

 Dievišķais vārds apgaismo katru būtni 2 

Visa radība vibrē ritmā 

 dievišķo likumu 17 

 Visvarenā klātbūtne 20 

 Garīgā attīstība apgaismo prātu 21 

 Elementu plosīšanās cēloņi 26 

 Garīgā pasaule 36 

 Garīgās mājvietas 38 

 Reinkarnācijas likums 46 

 Gan ķermenim, gan prātam ir sava nozīme 49 

 Likteņa nozīme 53 

 Mozus, pirmās ēras vēstnesis 65 

 Jaunā Mesijas instrukcija 71 

 Svētā Gara atklāsme kopš 1866. gada 75 

Instrukcija 196 

 Aicinājums kalpiem 2 

 Tiešā saziņa bez cilvēku ierobežojumiem 12 

 Prāts ir aprīkots cīņai 17 

 Kas ir mirušie? 20 

 "Ļaujiet mirušajiem apglabāt savus mirušos" 23 

 Elku pielūdzēji pamodinās 41 

Instrukcija 197 

 Apokalipse atklāj laikmetu, kurā mēs šodien dzīvojam. 3 
 Patiess spirituālists 11 

 Nabadzības un bagātības nozīme 24 

 Atdalīšana nepietiekamas sagatavotības dēļ 39 

 Patiess spirituālisms 49 

 Piedošanas un pazemības nozīme 58 

Instrukcija 198 

 Dievišķā gara darbs kļūs vispārzināms. 3 

 Mācības šim laikam 10 

Viss radībā ir dabisks11 Gara  gudrība, nevis prāta gudrība. 17 
 Aicinājums uz garīgo Izraēlu 24 

 Zīlnieku misija 35 

 Trešās ēras komunikācija 59 

 Patiesa mācekļa spēks 72 
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 Likumi Ierobežojumi attiecībā uz slimību 75 

Piepildīts pravietojums77 Instrukcija 199 

 Cilvēcība ir miera pamats 3 

 Gaisma salauž ķēdes 10 

 Prāts ir ķermeņa vadītājs 25 

 Manifestācijas deklarācija no 1866. līdz 1950. gadam 48 

 Jēdzienu skaidrojums 52 

 Debesu koncerts 53 

 Brāļu slepkavnieciski reliģiskie kari 62 

 Neiespējamais dievišķajā 68 

 Piepildījies Trešās ēras pravietojums 70 

 Ģimene 72 

 Laulība 75 

 Vēstnieks 79 

Instrukcija 200 

 Garīgās sfēras nozīme 1 

 Trešās ēras Izraēla 23 

 Nabadzīgo un atņemto misija 28 

 Jauna garīgās attīstības ēra 41 

 Spēks slēpjas ticībā un personas tīrībā. 47 

 Ceļš uz mieru 62 

Instrukcija 201 

 Trīs laiku vēstījums 1 

 Garīga tauta izlauzīsies uz āru 8 

 Brāļi un māsas Dievā 22 

 Dāvanu savienība dod neuzvaramu spēku 25 

 Harmonija starp tautām 27 

 Prāta attīstība prasa spēku 36 

 Zemes pienākumi ir daļa no garīgā likteņa. 45 

 Gara derība ar tās Radītāju 48 

Instrukcija 202 

 Ziemassvētku vakars 1 

 Nemirstības sēkla 12 
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 Jautāšana pirms bezgalības 16 

 Garīgā patiesība 25 

 Mercy 62 

Instrukcija 203 

 Ar gribu un saprātu krīt tumsas pārsējs 1 

 Likums tiks izpildīts 11 

 Piepildījuma plāns 25 

 Marija ir daļa no Dievišķā Gara 38 

 Dievišķā Gara balss nesējs 41 

 Izraēla Garā 45 

Instrukcija 204 

 Tas pats cilvēks pārvērš paradīzi ellē 4 

 Dievišķā mīlestība ir atslēga uz debesu valstību 7 

 Trīs laiku nozīme 16 

 Dievišķais taisnīgums nekad nesoda 27 

 Pastāv tikai viens Dievs 41 

 Augsts un zems garastāvoklis 47 

 Patiesībai uzticētas zināšanas 53 

 Sirds ir daļa no universālā tempļa. 63 

Instrukcija 205 

 Lai tiktu piepildīta dievišķā griba, nevis cilvēka griba. 5 

 Gara atbrīvošana no liekā 8 

 Dievs ir mūsos 12 

 Ķermenis un prāts 25 

 Daudzveidīgās garīgās mājvietas  30 

 Dievišķā izpausme caur cilvēku 45 

 Veselība un gaisma caur garīgumu 50 

Instrukcija 206 

 Ceļš uz pilnību ir iezīmēts 1 

 Visi sasniegs gaismu 18 

 Garīgie pienākumi 20 

 Pravietojumi 22 

 Nav bezpalīdzīgu būtņu 36 
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 Vienīgā nožēla, ko Dievs pieņem 52 

 Trīs dievišķās saziņas ar cilvēci 55 

Instrukcija 207 

 Prāta patiesā vērtība 7 

 Cilvēka garīgā un materiālā situācija 14 

 Garīgums nojauc sienas un paver apvāršņus 20 

 Spiritisms tiks atzīts visā pasaulē 46 
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