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Piezīme par šo jautājumu: 
 

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

ProVersion, kas tiek tulkota 12 valodās.  

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

 

Trešā Derība  

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

Japāņu un ķīniešu 

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

Grāmata par patieso dzīvi 

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

angļu valodā. 

Turpmāki tulkojumi sekos.  

 

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

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

interneta.  

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

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

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

balstīti uz "Patiesās dzīves grāmatu".  

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

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

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

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

 

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

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

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

Hos...t...A (A kā mans vārds, Anna)  

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Miermīlīgs Kristus uz zemes 

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

E-pasts: a.m.hosta@web.de  
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Priekšvārds 
Šī darba pirmajos sējumos "Īstās dzīves grāmata" priekšvārdā ir ietverti daži vēsturiskie fakti un 

paskaidrojumi, tāpēc šeit turpmākie paskaidrojumi ir atstāti bez papildu paskaidrojumiem. 

Turklāt šī sējuma beigās ir divas grāmatas, kas iepazīstina ar visu darbu. 

Turpmākie fragmenti var sniegt lasītājam nelielu priekšstatu par dievišķā Vārda skaidro un pacilājošo 

spēku: 

Tiklīdz jūs saprotat, ka esat nākuši uz šo pasauli, lai gūtu pieredzi un īstenotu dievišķo mīlestības un 

žēlsirdības likumu pret savu tuvāko, jūs esat iekļāvušies šīs dzīves harmonijā. No manām atklāsmēm jūs 

jau zināt, ka ikvienam, kas neievēro manus likumus, ir jāatgriežas šajā pasaulē, līdz dvēsele izpilda tai 

uzticēto uzdevumu. (228, 54) 

Tevī ir materiālā daļa, kas ir no zemes, un garīgā daļa, kas ir no debesīm. Ir laiks, kad cilvēks jūt sevi 

kā matēriju, un laiks, kad viņš jūt sevi kā garīgu. Kad atstāsiet šo zemes ķermeni un pāriesiet garīgajā 

stāvoklī, jūs sapratīsiet to, ko līdz šim neesat sapratuši. Jūsu ķermenis paliks šeit, jo tas pieder zemei. Bet 

jūsu dvēsele pacelsies uz augstajiem reģioniem, kur jūs turpināsiet dzīvot, lai turpinātu savu garīgo  

attīstību. (228, 69) 

Dvēseles atrodas uz dažādiem kāpņu pakāpieniem, bet es tās visas mīlu vienādi un dodu tām līdzekļus, 

lai sasniegtu virsotni. Tāpat jums vajadzētu mīlēt savus līdzcilvēkus, neņemot vērā viņu dvēseles 

augšupejošās attīstības pakāpi. (223, 72) 

Viss, kas radīts, godina Mani - no atoma līdz vislieliskākajām zvaigznēm, no visatpalikušākās cilvēciskās 

būtnes līdz visaugstāk attīstītajai dvēselei. Jūs, kas esat pazīstami ar visu, kas eksistē jūsu pasaulē, redzat, 

kā katra būtne un ķermenis veic savu uzdevumu un piepilda savu likteni. Ar šo piepildījumu viņi apliecina 

cieņu Man. Tā ir viņu harmonijas ar kopumu izpausme. Patiesi es jums saku, visas radītās lietas priecājas 

par sevi, pat klints, kas jums šķiet nejūtīgs vai miris, jo tās cietība un nekustīgums. Jo Dieva Gars, kas ir 

visā, ko Viņš radījis, ir dzīvība. (229, 53) 

Gara valstība ir bezgalīga, bet, lai sasniegtu pacēlumu, kas ļaus jums to baudīt un tajā dzīvot, ir jāzina 

ceļš un jāiegūst gaisma, lai uz to paceltos. Tomēr nedomājiet, ka es noniecinu jūsu zemes dzīvi: nē, 

mācekļi. Kāpēc gan man to noniecināt, ja es to esmu jums sagatavojis! Saprotiet, ka dzīve materiālajā 

pasaulē ir arī daļa no dzīves garīgajā, bezgalīgajā un mūžīgajā valstībā. (223, 26) 

Ja jūs varētu pārvērst šo zemi no asaru ielejas par laimes pasauli, kurā jūs mīlētu viens otru, kurā jūs 

censtos darīt labu un dzīvotu saskaņā ar Maniem Likumiem, patiesi, Es jums saku, šī dzīve Manās acīs 

būtu vēl nopelniem bagātāka un cildenāka nekā ciešanu, nelaimju un asaru pilna eksistence, lai cik liela 

būtu jūsu griba tās paciest. Kad jūs spēsiet savienot garīgo dzīvi ar cilvēka dzīvi tā, ka vairs neredzēsiet 

robežu starp vienu un otru? Kad jūs padarīsiet savu eksistenci par vienu dzīvi, noraidot domu par nāvi, lai 

ieietu mūžībā? Šī zināšanu gaisma būs cilvēkos tikai tad, kad pasaulē uzplauks garīgums. (219, 16) 

Pienāks laiks, kad mīlestība likvidēs šīs pasaules robežas un pasaules satuvināsies, pateicoties garīgumam. 

(213, 61) 
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Instrukcija 208 
1 Mana Vārda atbalss jūs ir pamodinājusi, un jūs esat nākuši no tālām zemēm, tautām un zemēm, 

garā, negadījumu pilnā ceļā, ilgojoties satikt Skolotāju. Un jūs esat sasnieguši to, par ko esat strādājuši un 

ziedojušies, jo esat nākuši pie Manis. Jūs esat spēruši pirmo soli uz ceļa, kas jūs aizvedīs uz kalna virsotni, 

kur Es esmu jums pa priekšu, lai jūs gaidītu. 

2 Tu esi atvēris savu sirdi kā tukšu grāmatu, lai es varētu tajā ierakstīt šo mācību. Daži Man ir 

piedāvājuši savu intelektu, un Es arī tajā esmu ierakstījis Savu Vārdu, cerībā, ka sirds kļūs uztveroša. Jo šī 

gaisma iekļūs garīgajā dvēselē, kur tā atradīs mājvietu, ko tā nekad vairs neatstās. 

3 Mans Vārds nekad nav bijis tik skaidrs un detalizēts kā šajā Trešajā Laikā, kurā Es to esmu 

padarījis cilvēciski saprotamāku. Mans Vārds palīdz jums saprast to, ko Es jums esmu devis pēdējos divos 

gadsimtos. Divi baušļi, kurus es jums atstāju pašā sākumā, ietver visu manu mācību: "Tev būs Dievu mīlēt 

no visas sirds un no visas dvēseles un savu tuvāko kā sevi pašu." Vēlāk Jēzus jums teica: "Mīliet cits citu!" 

Un tagad Es turpinu Savu mācību, lai pabeigtu Savu darbu jūsu vidū un tādējādi piepildītu Savu 

apsolījumu atgriezties. 

4 Šobrīd Es neesmu parādījies nevienā baznīcā, jo Es atnācu, vēloties jūsu sirdī esošo svētnīcu. 

Liturģiju svinīgums un reliģisko rituālu krāšņums nepiesaista Manu Garu, nedz arī pārstāv Manu Baznīcu. 

5 Otrajā laikmetā reliģiskie vadītāji un priesteri gaidīja, ka Mesija piedzims Baznīcā. Bet Es nenācu 

pasaulē kopā ar viņiem, jo man Bētlemes stallis bija tīrāks, un pie ganiem Es atradu vairāk mīlestības un 

siltuma aukstajā ziemā. Tas ir iemesls, kāpēc tā laika teologi kļūdījās, un valdnieki vajāja Mani no Manas 

dzimšanas līdz pat nāvei. 

6 Šodien teologi atkal ir apjukuši saistībā ar manu atgriešanos, jo pravietojumi un paziņojumi par to 

nav pareizi interpretēti. 

7 No paša sākuma bija šaubas par Manu atnākšanu, lai gan Es jums biju devis liecības, kas liecināja 

par Mani. Šādā veidā es stiprināju ticību savas tautas sirdī. 

8 Mūsdienās ir radušies lieli mācekļu pūļi, bet, neraugoties uz to daudzskaitlīgumu, tie nesasniedz to 

ticību un spēku, kāds bija tiem divpadsmit, kas Man sekoja Otrajā Laikā. Bet ko jūs darīsiet pēc Manas 

aiziešanas? Jūs visi zināt, ka Es turpināšu runāt ar jums pēdējo trīs gadu laikā, kad jūs saņemsit 

norādījumus ar cilvēka prāta palīdzību. Ja jūs patiesi Mani saprastu, jums būtu pārliecība, ka Es mūžīgi 

esmu ar jums, ka Es mūžīgi runāju ar jums. Bet kurš no jums iekšēji gatavojas sajust Manu Dievišķo 

Klātbūtni un dzirdēt Manu Balsi? Kurš līdz 1950. gadam, kad pienāks manas aiziešanas laiks, sasniegs 

vajadzīgo garīgumu, lai sazinātos ar Skolotāju bez balss nesēja? 

9 Es neapvainojos, ja jūs Man nepiedāvāsiet altārus vai ziedus, vai ja jūs Man neiedegsiet lampas. Jo 

tas, ko Es vienmēr esmu meklējis cilvēka sirdī, ir garīgais altāris. 

10 Ziedi ir dārzu un pļavu ziedi, to smarža un smarža nāk pie Manis kā mīlestības upuris. Tāpēc 

neatņemiet pļavām un dārziem to mīlestības dāvanas. Aizdedziet tikai ticības lukturus Manai Dievišķībai. 

Jo no eļļas lampu iedegšanas jums nebūs nekāda labuma, ja jūsu sirdis būs tumšas. 

11 Jūs nespējat izprast, un vēl jo mazāk - īstenot perfekto mācību, ko Es jums esmu atklājis. Tās 

nosaukums - Trīsvienības Marijas garīgā doktrīna - pasaka visu: garīgais pacēlums, dievišķo atklāsmju 

Trīsvienības atzīšana un Marijas, dievišķās maigās mātes, godināšana. 

12 Pirms 1948. gada sākuma caur neskaitāmiem balss nesējiem Es jums sacīju: "Gatavojieties, jo Es 

pārveidošu jūsu garīgos rituālus." Es negribu, lai pasaule jūs vērtētu kā sliktus mācekļus, kas ir likuši 

savam Skolotājam piedalīties viņu liekajās paražās. Es jums esmu uzticējis Savu perfektu darbu, kuru jūs 

ar savu rīcību nedrīkstat apmelot. Katram, kas dodas Man sekot, ir jānes savs krusts un ar visu savu būtību 

jānodod tālāk patiesība, cik vien viņš spēj un cik viņa spējas atļauj. Jūs ne vienmēr esat gatavi, bet jums 

vienmēr jābūt gataviem, jo tad, kad to vismazāk gaidāt, var rasties pārbaudījums vai vajadzība, un tad 

jums nekavējoties jābūt gataviem. 

13 Ģimenes tēviem krusta nasta ir smaga. Jo pēc jauno paaudžu nākšanas pasaulē viņi ir sapratuši, ka 

ar to nepietiek, lai uzskatītu savu uzdevumu par pabeigtu. Tēva likums pirmajiem cilvēkiem bija: "Augiet 

un vairojieties". Un šobrīd, kad es redzu cilvēka dvēselē lielu attīstību, es jums vēlreiz saku: "Augiet un 

vairojieties!" Bet ne tikai materiālajās lietās, bet arī garīgajās, tikumos, mīlestībā. Tas ir likums no sākuma 
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līdz galam, kas jums jāpilda, lai jūs varētu apmierināti ieiet Manā klātbūtnē un sacīt Man: "Kungs, šeit ir 

mans garīgais un cilvēciskais piepildījums, šeit ir mani augļi." 

14 Mīļotie ļaudis, laiki neļauj jums stāvēt uz vietas. Dabas, sāpju, kara, konfliktu un haosa spēki jums 

nepārtraukti saka: "Mosties un strādā!" Ļaujiet savai sirdij piepildīties ar šo vīnu, kas ir Skolotāja asinis, 

lai tas pārplūst kā dzīvība un mīlestība uz jūsu līdzcilvēkiem. 

15 Atcerieties, ka mans vārds nāk no Tēva, kurš jūs meklē, kurš jūs mīl un pamāca, kurš jūs uzceļ, 

kad paklūstat, un dziedina, kad esat slimi. Es arī neesmu atnācis šodien, lai dotu jums norādījumus, bet 

vienkārši, lai jūs samīļotu. Es visus jūsu darbus darīšu skaidrus jūsu sirdsapziņas gaismā, bet dažus 

neizstāstīšu citu priekšā, lai jūs klusumā dzirdētu iekšējā tiesneša balsi un atcerētos, ka Jēzus mācekļiem ar 

saviem darbiem ir jāslavē sava Skolotāja vārds. 

16 Es bieži runāju par savu aiziešanu tāpat kā par saviem otrās ēras apustuļiem: Jēzu ieskauj Viņa 

mācekļi. Gandrīz visi bija vecāki par Meistaru. Daži no viņiem bija pusmūža, bet citi bija gados. Tikai 

viens bija jaunāks par Jēzu, proti, Jānis. 

Skolotājs vēlreiz runāja par Savu drīzo aiziešanu, un, ņemot vērā šo paziņojumu, šie vīri sev jautāja: 

"Kāpēc Viņš runā par Savu drīzo aiziešanu, lai gan mēs jau esam tuvāk beigām?" Iemesls bija tas, ka 

mācekļi nespēja saprast, ka Cilvēks, kurš bija dzīvības, mīlestības un spēka pilns, varēja nomirt zemes 

apstākļos. Viņi nevarēja saprast, ka Viņš, kas nāca no Tēva, varētu pārstāt dzīvot. 

Bet Jēzus turpināja runāt par savu aiziešanu un turpināja atvadīties, lai šīs sirdis pierastu pie domas par 

šķiršanos un saprastu, ka viņiem ir jāizmanto laiks un jāsaglabā šī dārgā sēkla savās sirdīs. Tad viens sacīja 

savam Skolotājam: "Kungs, ja kāds mēģinās Tev pieskarties, mēs to novērsīsim." Uz to Jēzus atbildēja: 

"Kas rakstīts, tas piepildīsies, un Tēva griba notiks. Jo ātrāk pāries debesis un zeme, nekā Viņa vārds 

nepiepildīsies." 

17 Mācekļi klausījās izmisumā un skumjās, slepus jautādami sev: ko viņi varētu darīt, ja Viņa vairs 

nebūtu ar viņiem? Kā viņi varētu cīnīties vieni starp cilvēkiem? Kā viņi varēja dot gaismu aklajam, attīrīt 

trūcīgo, uzmodināt mirušo un atgriezt grēcinieku? Skolotājs lasīja viņu domas un piemērotā brīdī sacīja 

viņiem: "Jūs būsiet Manā vietā kā avis starp vilkiem. Bet, ja jūs ticat Man un paliekat uz ceļa, jūs 

nepazudīsit." 

18 Mana kaislība notika, mans vārds piepildījās, un mani apustuļi juta, ka viņu drosme un ticība zūd, 

kad viņi redzēja Jēzu, kas olīvu dārzā svīst asinīs, it kā Viņš baidītos no cilvēkiem ─ Viņš, kura rokās bija 

vara. 

Kliedzošā pūļa priekšā viņi gaidīja, ka Skolotājs to apklusinās, jo Viņš pats bija apklusinājis apsēstos. 

Un, kad ļaunas rokas sagrāba rabīnu, lai Viņu arestētu, izbiedētie mācekļi jautāja: "Kungs, kāpēc Tu ļāvi, 

lai Tevi arestē kā noziedznieku, ja Tev nav grēka?" Tomēr viņi slēpās un pameta savu Kungu. Tomēr 

Kristus turpināja mācīt gan kā Dievs, gan kā cilvēks. Jo Viņš vēlējās būt cilvēks, lai rādītu perfektu 

piemēru un izjustu cilvēciskas sāpes. Viņā bija visas bailes, visa pamestība. Viņš Savā miesā saņēma visu 

zemo un apkaunojošo. Un tad pienāca pēdējā stunda. 

19 No koka krusta augstuma Viņa acis meklēja pūlī Savus draugus, mācekļus - tos, kas bija dzīvojuši 

kopā ar Viņu, kas Viņu mīlēja un sekoja Viņa ceļiem. Bet nāves stundā to nebija, Viņa fiziskās acis tās 

neredzēja. Tikai jaunākais Jānis bija klāt un stāvēja līdzās Skolotāja mātei. Māceklim Viņš deva Savu 

pēdējo vēsti, un Marijai Viņš tajā brīdī visas cilvēces priekšā iesvētīja universālo Māti. 

20 Viss tika paveikts. 

21 Mācekļi, vienoti žēlabās un bēdās, meklēja mierinājumu pie Marijas. Bet Skolotājs, kurš jau bija 

kļuvis par garīgu būtni, kļuva redzams. Viņš apciemoja Mariju un svētās sievietes, kuras liecināja 

apustuļiem par to, par ko viņi šaubījās. Bet Jēzus, kas vēlējās viņiem pierādīt, ka Viņš turpina dzīvot viņu 

vidū, arī meklēja viņus, lai parādītu viņiem Sevi. 

22 Apustuļi kādā reizē bija apmetušies kādā mājā. Tomass nebija viņu vidū. Kamēr šie vīri bija 

nodevušies savām atmiņām, Skolotājs ienāca pie viņiem caur sienām un sacīja: "Mans miers lai ir ar 

jums." Mācekļu izbrīns bija neaprakstāms, kad viņi atpazina šīs balss toni, kas bija vienīgais un 

neatkārtojams. 

23 Jēzus tēls atkal pazuda, un apustuļi drosmes un prieka pilni ziņoja Tomam. Bet viņš izsmēja savus 

brāļus. Un, kamēr viņš noliedza liecību, Jēzus atkal parādījās istabā pie aizvērtām durvīm un sveicināja: 

"Miers ar jums!". Toms ─ sākumā izbijies, redzot brīnumu, pēc tam nožēlas pilns ─ skatījās uz Jēzus 
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figūru, bet šaubas viņu mocīja. Tad Skolotājs viņam sacīja: "Nāc šurp, Tomā, iebāž savus pirkstus brūcē 

pie Mana sāna." Neticīgais un materiālistiski noskaņotais māceklis tos ielika, un caur šo brūci viņš varēja 

ieraudzīt Apsolīto zemi. Tad Toms krita pie sava Skolotāja kājām un, sāpju un nožēlas pārņemts, atzina: 

"Kungs, Kungs, tas esi Tu." "Jā, Tomass, tu tagad atzīsti, ka tas esmu es, jo esi redzējis. Svētīgi tie, kas tic, 

neredzot." 

24 Cilvēki: Tagad jūs to visu piedzīvojat. Es jums atkal un atkal paziņoju par savu aizbraukšanu. Es 

pakāpeniski atbrīvoju jūsu materiālismu, lai vēlāk jūs nebūtu neticīgi, nezinoši vai apjukuši. 

25 Pēdējā dienā, kad es uzturēšos jūsu vidū, es negribu, lai jūs plēstu matus, negribu, lai jūsu mutes 

sauktu: "Kādēļ tu aizej, Skolotāj?" Es nevēlos, lai jūs plēstu matus, lai jūsu mutes sauktu: "Kādēļ tu aizej, 

Skolotāj?" 

26 Pēdējā mirklī es vēlos jūs redzēt ietērptus garīguma, mierīguma un uzticības apmetnī, pilnus 

pārliecības, ka es neesmu aizgājusi prom, ka esmu jums tuvāk. 

27 Es jums esmu teicis, ka ikviena acs - gan grēcinieka, gan negēcinieka - Mani redzēs. Daži redzēs 

Jēzus garīgo veidolu, citi sajutīs Manu klātbūtni savā sirdī, daži sajutīs Manu gaismu savā prātā un vēl citi 

piedzīvos brīnumus savā ceļā. Es apliecināšu Sevi lūgšanā un pārbaudījumos. Bet jums nebūs 

nepieciešams uzlūkot Jēzus cilvēcisko veidolu, bet gan sajust Mani dvēselē un sirdī. Nebūs nekādu bēdu, 

nebūs ne tukšuma, ne pamestības, nebūs ne skumju, ne raudāšanas. 

28 Es vēlos, lai jūs apvienotos manas aiziešanas brīdī, lai jūs varētu apvienot visus savus garīgos 

spēkus. Ar tiem jūs varat pārstāvēt to, ko Skolotājs jums devis ar savu vārdu. 

29 Ja starp jums būs patiesa savienība, tad debesīs un virs zemes būs zīmes, un tautas to zinās. 

30 Tas ir bijis mans mācību vārds, tas ir bijis mans mīlestības un pamācības vārds: nebeidzams glāsts. 

31 Jums ir arvien vairāk jāsagatavojas, jo tuvojas laiks, kad Es vairs nerunāšu ar jums caur cilvēka 

intelekta spējām. Jūs centīsieties arvien vairāk piesātināties ar garīgo spēku, ko nodod Mans Vārds. 

Materiālisms ir sasniedzis kulmināciju. Līdz šim pasaule ir dzīvojusi, nejūtot un nedzirdot Mani. Ir 

tikai daži, kas dzīvo garīgi, kas redz Manu gaismu un virzās uz priekšu savā ceļā, bet cik daudzi ir tumsā. 

Daži gaida Manu atgriešanos, viņos dzīvo ticība, ka Kristus atgriezīsies, lai kļūtu par cilvēku. 

32 Mācekļi, jūs, kas esat Mani dzirdējuši: jums ir skaidri redzams uzdevums, kas jums ir jāizpilda: 

pasludināt cilvēkiem Labo Vēsti par Manu atnākšanu šajā laikā un darīt viņiem zināmas Manas atklāsmes 

un mācības. Jūs esat liecinieki, kas zina, ka Es esmu atnācis pie jums tādā pašā veidā, kādā pēdējo reizi 

biju redzēts otrajā laikmetā - garīgi. 

33 Bet, pirms jūs varētu sazināties ar savu Kungu no gara uz garu, Es vēlējos sazināties ar Sevi caur 

vienkāršu, bet Manis apdāvinātu cilvēku intelektu, lai šī saziņa kalpotu jums kā pamats vai sagatavošanās 

jūsu turpmākai augšupējai attīstībai. 

34 Cilvēces zinātne ar tās sasniegumiem ir pierādījums tam, ka dvēsele ir attīstījusies, un, lai gan 

katrā gadījumā ceļš ir atšķirīgs, katrā laikmetā tā ir atstājusi savas augšupejošās attīstības pēdas. Pienāks 

diena, kad pati zinātne veicinās dvēseles attīstību, jo viss ir vērsts uz šo mērķi. 

Es jums saku, ka patiess zinātnieks ir tas, kurš mīlestības pret savu tuvāko mīlestības dēļ meklē radības 

noslēpumus tās visdziļākajās daļās, līdz atrod dievišķo gaismu. Tas, kurš strādā šādā veidā, nekad nebūs 

iedomīgs par savu darbu, viņš uzskatīs sevi tikai par Radītāja instrumentu. Šī iemesla dēļ viņš nekad 

nenoliegs Dieva eksistenci. 

35 Pienāks laiks, kad arī mūki, kas ir ieslodzīti cellēs, tās pametīs, jo būs pārliecinājušies, ka viņu 

bēgšana no pasaules un misticisms ir bezjēdzīgi. Viņi cīnīsies starp cilvēkiem, lai piepildītu mērķi, kādam 

tie tika radīti. Vārdu sakot, viņi izbeigs garīgo stagnāciju, lai dotos uz progresa ceļu. 

36 Garīguma sēkla ir Trešās Ēras sēkla, ko Es sēju jūsu vidū. Tā sniedz cilvēcei noslēpumu, kā 

sasniegt labāku dzīvi. 

37 Redziet, kā cilvēki garīguma trūkuma dēļ sevi nepareizi vērtē un šķeļ. Jūs paši esat izveidojuši 

atšķirīgus ceļus, kas attālina vienu no otra. Jūs paši esat liecinieki šim izpratnes trūkumam. 

38 Atkal es jums saku, ka karš starp cilvēkiem vēl nav beidzies. Jo sāksies ideoloģiju, ticību un 

reliģiju, filozofiju un doktrīnu karš, kurā katra no tām gribēs būt vienīgā patiesības īpašniece attiecībā pret 

citām. 
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39 Šī cilvēce vēl nav sapratusi Manu Otrās Ēras Upuri. Lai gan lielākā daļa apgalvo, ka atzīst Kristu, 

viņi nav atzinuši sevi Manī. Kādēļ meklēt Mani pa līkumotiem ceļiem, ja Es eju tikai pa lēnprātības, 

žēlsirdības un taisnīguma ceļu? 

40 Lai sasniegtu Mani, ir svarīgi mīlēt savus līdzcilvēkus. 

41 Šodien joprojām ir vajadzīgi garīdznieki, tiesneši un skolotāji. Bet, kad jūsu garīgais un morālais 

stāvoklis būs uzlabojies, jums vairs nebūs vajadzīgi ne šie balsti, ne šīs balsis. Katrā cilvēkā būs tiesnesis, 

ceļvedis, skolotājs un altāris. 

42 Es vēlos redzēt cilvēkus bez rituāliem, dekrētiem un dogmām, kuri zina, kā iet pa pareizo ceļu, un 

kuri dzīvo saskaņā ar manu mīlestības mācību. 

43 Šobrīd Es jums dodu šo brīvību, jo jūs vairs neesat pakļauti noteiktām kulta formām. Tas nav jauns 

ceļš, bet daļa no tā paša ceļa, ko Es jums biju iezīmējis, bet kuru jūs nezinājāt. Pētiet, iedziļinieties manos 

vārdos, un jūs sapratīsiet, ka tajos ir patiesība. 

44 Es esmu mīlestība, un kā mīlestība Es dāvāju jums Sevi, neizvirzot jums nekādus nosacījumus. 

Laikā, ko jūs pārdzīvojat, jums ir nepieciešams šis stimuls, šī mīlestība, kas ir svarīgāka par visām 

cilvēciskām jūtām. 

45 Lai sasniegtu tādu pacēlumu, kas ļauj jums komunicēt ar Manu Dievišķību, jums vairs nav 

nepieciešams stimulēt savas maņas ar dažu mūzikas notu harmoniju vai uzbudināt sevi rituālu vai 

materiālu priekšmetu priekšā. Jo jūsu dvēsele virza tikai to, kas ir dziļi garīgs. Ikreiz, kad atverat savu 

sirdi, lai paceltu savu dvēseli uz Mani, jūs piedzīvojat miera sajūtu, kas nāk no bezgalības. 

46 Kā tas ir iespējams, ka ir cilvēki, kas neko nedara savas garīgās attīstības labā? Kā var eksistēt 

cilvēki, kas ir zemāk par pakārtotām vai bez saprāta būtnēm? Būtne bez saprāta negrēko, jo tā tikai ievēro 

savus likumus. Savukārt cilvēks grēko ļoti daudz, jo viņš sevī nes gaismas dvēseli, garu un intuīcijas 

dāvanu. 

47 Starp tiem, kas ir aicināti strādāt šajā darbā, ir arī tādi, kas reizēm aizmirst ceļu, kas aizmirst garīgo 

zīmi, ar kuru Kungs viņus ir iezīmējis, lai viņi savā ceļā atstātu tikai miera un svētības pēdas. Kā jūs varat 

nokāpt no pakāpiena, uz kura Es jūs esmu novietojis? Tādēļ Es nemitīgi nāku pie jums runāt, lai Mans 

Vārds kā smalks kalts nogludinātu jūsu sirds raupjumu, lai jūs saprastu, ka vienotību ar Dievu nevar 

izveidot, ja jūs nevairāties no nešķīstības. Tikai tad, kad jums izdosies pacelt savu domāšanu pāri visam 

negatīvajam un jūs meklēsiet Mani Bezgalībā, jūs piedzīvosiet dīvainu svētlaimes sajūtu. Caur to jūs 

sapratīsiet, ka, ja jūs Mani meklēsiet šādā veidā, Tēva žēlastība nevilcināsies izpausties jūsu dvēselē. 

48 Patiesi, šādos brīžos jūs vairs neesat materiālajā pasaulē, lai gan jūsu ķermenis joprojām atrodas uz 

zemes. Garīgā dvēsele ir pacēlusies augšup un, to darot, ir pārtraucusi visas fiziskās saites, lai ieietu citā 

dzīvē un citā telpā. Tur ir tā vieta, kur jūtama Tēva mīlestība, kur jūtams Viņa valstības miers un 

svētlaime. 

49 Lai pamodinātu šīs ilgas nepaklausīgajos, Es pārvēršu Sevi par uzticamu pavadoni, līdz liku 

viņiem sajust to labo sirdī ─ to sajūtu, kas liks viņiem darīt darbus, kas viņus tuvina Man. Kad viņi būs 

spēruši šo soli, viņi būs redzējuši, cik milzīgs ir lauks, kas paveras viņu acu priekšā un aicina viņus strādāt 

un cīnīties. Kādu prieku viņi jūt savā sirdī, kad saprot visu to, ko viņi neredzēja ar savām acīm un 

nedzirdēja ar savām ausīm, jo viņiem viss bija neskaidrs un viņi nezināja, ka ir aicināti pildīt cēlu un 

smalku misiju. 

50 Es jums visiem saku: ja jūs spēsiet kļūt vienoti ar Skolotāju, jūs arvien vairāk izjutīsiet citu cilvēku 

ciešanas kā savas un centīsieties darīt saviem līdzcilvēkiem to, ko esat redzējuši, ka Es daru jums. Ja jūs 

dažkārt uzskatāt sevi par nevērtīgiem vai neveikliem, pietiek, ka jūs jūtat tuvākā mīlestību un vēršaties pie 

Manis, lai darītu to, ko nespējat izdarīt. Svarīgākais ir sākt, pat ja sākotnēji uzdevums šķiet neiespējams. 

Vēlāk notiks brīnumi un iedegsies ticība. Tad pamazām pie jūsu durvīm nāks izsalkušie, trūcīgie, trūcīgie 

un neveiksminieki, vajadzība visās tās izpausmēs. 

Bet jums ir jāuzmanās un jālūdzas, jo kārdinājumi un vilinājumi apciemos jūs un piedāvās jums pasauli 

apmaiņā pret jūsu garīgumu. Atnāks arī tādi, kas centīsies jūs apmuļķot ar šķietami lieliskiem vārdiem un 

idejām. Kaislības kārdinās jūsu ķermeni un novājinās jūsu dvēseli. Jums nāksies stāties pretī visam ─ 

dažkārt vienatnē, citkārt kopā ar brāļiem. Jūsu ieroči būs sagatavošanās, ticība, jūsu iedzimtais mērķis, 

zināšanas, ko jūs pakāpeniski saņemsiet no Skolotāja. 
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51 Tā jūs kļūsiet par stipriem kareivjiem no cilvēkiem, kurus dzīve ir uzvarējusi. Jūs ieiesiet 

sagatavoti cīņas laikā, ko pašlaik pārdzīvojat. Jūsu dvēsele nekrīt izmisumā, jo tā sajutīs, ka šī cīņa tai ir 

vajadzīga, lai attīrītos un paceltos. Patiesi Es jums saku: ikviens, kas var parādīt Man savu darbu kā 

pabeigtu, tas tiks pieņemts kā viņa pēdējais darbs matērijā. 

52 Tad, kamēr tava miesa pārvērtīsies putekļos un tava dvēsele, atbrīvojusies no pēdējā cilvēciskā 

tērpa, sāks savu garīgo darbu, tā ieraudzīs kāpnes, pa kurām soli pa solim tā kāps pa septiņiem 

pakāpieniem, līdz sasniegs Tēva, kas ir spēks, žēlastība un gaisma, krūtis. 

53 Redzi, lai gan jūs esat nonākuši tik lielā nepilnībā, ejot pa pasaules ceļiem dažādos ķermeņos, 

pazīstot netīrību un nešķīstību, jūs bijāt manas mīlestības cienīgi. Bet viss šis ilgais ceļojums bija jūsu 

dvēseles pieredze, lai spētu novērtēt vērtību, kas piemīt Maniem likumiem, un vērtību, kas piemīt 

garīgajam, - lai saprastu, ka dvēseles evolūcija nes slavu un pilnīgu apmierinājumu. Tāpēc es vienmēr 

esmu aicinājis cilvēkus uz šo ceļu. Jo, kamēr viņi to nesasniegs, ciešanas turpinās viņus mocīt un viltus 

prieki turpinās viņus nomākt. 

54 Tas, ko Es jums mācu, ir katra tā labā, kurš ar mīlestību pieņem Manu Mācību, lai viņa darbi 

pārvērstu viņu par nākamo meistaru, kurš nodos Manu spēku un Manu Gaismu, kam jāpārvar pasaules 

samaitātība. 

55 Šī laika ļaunums ir pavēris bezdibeņus izmisuma priekšā cilvēkiem. 

56 Cilvēku vidū ir daudz darbu, kas ir lieli un labi pēc izskata. Tāpēc es jums saku: Vērojiet, lai jūs 

spētu cīnīties ar katru viltību, zinot, ka jūsos ir nesalīdzināms un patiess varenums. 

57 Kas var būt lielāks gods kā dalīties un praktizēt labestību ar citiem? Kāda gan var būt lielāka 

godība par mīlestību, ko mēs varam dāvāt saviem tuvākajiem, kuras gaisma un ietekme var palīdzēt arī 

viņiem doties ceļā uz pilnību? Kāds gan ir lielāks prieks dvēselei nekā spēja pārvarēt sava ķermeņa 

vājumu, lai paceltos augstāk no tā līmeņa, kurā tā atrodas? 

58 Jau Otrajā Laikā Es jums runāju par garīgo dzīvi, un jūsu gars saprata daļu no tā, par ko Es runāju, 

un mērķi, kuram tas ir paredzēts. Šodien, kad Es atkal redzu jūs sapulcējušos ap Mani, Es jums atklāju un 

izskaidroju visu, kas jūsu prātiem bija nesaprotams. Un Es jums vēlreiz saku, ka ikviens, kas grib Man 

sekot, lai ņem savu krustu un seko Man. Jo Mans krusts nenozīmē nāvi, bet gan mīlestību un 

pašaizliedzību, lieko labumu upurēšanu dvēseles labā. 

59 Mācekļi, iepazīstiniet šodienas bērnus ar manu mācību. Lai ikviens, kas ir sapratis manu Vārdu, 

veido savus bērnus ar augstiem ideāliem un izdzēš visu ļauno no viņu sirdīm. Sējiet viņos labestības sēklu, 

kas ir garīgums. Kad šie bērni būs pietiekami saprotoši, lai izprastu manas mācības spēku, viņi nešaubīsies 

savā ceļā, bet viņu solis būs drošs, un neviens nevarēs viņus maldināt. 

60 Kā saule, kas izstaro dzīvību, gaismu un siltumu, Es esmu izlējis Sevi uz visiem. Bet katrs saņems 

no tās atbilstoši savai attīstībai un sagatavotībai. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 209 
1 Tuvojoties noteiktajam laikam, kad šis manas mācības sniegšanas veids beigsies, jūs arvien vairāk 

un vairāk iedziļināties manā Dievišķajā Vēstījumā. 

2 Jūs zināt, ka, kamēr Es jums nesu Savu Vārdu, pasaule ir dzīvojusi, Mani nejūtot un nedzirdot. 

3 Ir tikai daži, kas ir uzzinājuši par Manu atnākšanu. Pārējā cilvēce dzīvo cerībā, ka tad, kad Es 

atgriezīšos ─ kā apsolīts ─ Es to darīšu miesīgi, tas ir, ka Es atkal kļūšu cilvēks. 

4 Tikai jūs zināt, ka jau esat Trešajā Ērā, kurā Es uzrunāju jūs caur tiem, kas ir izvēlēti kā Mana 

Vārda balss nesēji. 

5 Cilvēces zinātne sniedz jums pierādījumus par tās attīstību. Atzīstiet, ka arī tas atklāj dvēseles 

attīstību. Katrā laikmetā cilvēks ir atstājis savu progresa zīmi, ko vēlāk atnākušie pakāpeniski padara par 

savu. 

6 Zinātne ir Manas gudrības gaisma, kas atklāj cilvēkiem tās noslēpumus. Zinātnieks, kuram piemīt 

pacilāta dvēsele, nemeklēs Mani ar rituālu palīdzību, jo viņa zinātnes dāvana nemitīgi tuvina viņu Tēvam, 

kas ir Dievišķā Zinātne. Šis cilvēks nekad nevarēs lepoties ar savu darbu, jo vairāk viņš atklāj, jo mazāks 

viņš jūtas. Viņš arī nespēs noliegt manu eksistenci, jo ik uz soļa viņš dabā saskatīs Radītāja pēdas. 

7 Mācekļi, arī jūsos Es esmu ielicis dāvanas, kas jums ir jāattīsta, lai jūs būtu tie, kas ar vienkāršiem, 

bet patiesības pilniem vārdiem iedibina šo mācību jūsu līdzcilvēku sirdīs. 

8 Spiritualizācijas sēklu, ko es vienmēr esmu sējis pasaulē, es atstāju šoreiz vēlreiz. Šajā sēklā ir 

labākas dzīves noslēpums. 

9 Ja šodien cilvēki cīnās savā starpā, ja viņi ir sadalījušies ticības mācībās, šķirās un rasēs, ja cilvēki 

nemīl cits citu, nesaprot cits citu un nav žēlsirdīgi, tad tas ir tāpēc, ka viņu sirdīs nav sadīgusi mana 

mīlestības sēkla. Bet šajā laikā, kad es kā žēlastības rasa nolaidīšos uz laukiem, mana sēkla, kas paslēpta 

katra cilvēka sirdī, izaugs un nesīs augļus. 

10 Tāpat kā Es pasludināju Savu atnākšanu pie jums Otrajā Laikā, tā arī šodien Es pasludinu jums 

ticību, pasaules uzskatu un reliģiju karu kā iepriekšēju paziņojumu par Manas garīguma Valstības 

iedibināšanu starp cilvēkiem. 

11 Mans Vārds kā ugunīgs zobens iznīcinās fanātismu, kas gadsimtiem ilgi ir pārņēmis cilvēkus. Tā 

pārplēš viņu nezināšanas plīvuru un parāda gaišo, mirdzošo ceļu, kas ved pie Manis. 

12 Kad cilvēce, pateicoties savai atjaunotnei, būs atvērta garīgajam, tai vairs nebūs vajadzīga ne 

garīgā, ne zemes likumu stingrība, ne zemes taisnīgums, lai labi rīkotos, jo tad katrs cilvēks varēs būt pats 

sev tiesnesis. 

13 Mana mācība neievieš ne dogmas, ne rituālus; tā iedvesmo tikai labestību. Mana mācība par garu 

nevienu nepakļauj noteiktām kulta formām; tā ir pastāvīgs aicinājums uz patiesības ceļu. 

14 Jūs nonākat varenā koka ēnā, kur, kā jūs zināt, Viņš ir tas, kas jums piedāvā mūžīgās dzīvības 

maizi, barību, kas dod jums spēku izturēt dzīves ceļu. 

15 "Vārds" ir nācis pie jums, lai atklātu jaunu laikmetu. 

16 Atkal un atkal Es jums esmu sūtījis garīgus vēstījumus, kuros jūs aicinu pacelties. Jo ķermeņa 

matērija kā smags ķēdes posms pieķēdē dvēseli zemei. 

17 Savas evolūcijas gaitā jūs beidzot esat sapratuši, ka jūsu liktenis nav atkarīgs no matērijas, bet gan 

no manas gribas. 

18 Cilvēks ne vienmēr piekrīt maniem nodomiem, un viņš man parāda savu noraidījumu un 

nepaklausību. Daudzas reizes viņš ir nosaucis Mani par netaisnu un mēģinājis iejaukties Manos augstajos 

padomos. Citi apšauba Manu spēku, kad nesaņem no Manis to, ko vēlas, un pēc tam, kad to ir ieguvuši, 

piedēvē to tikai savām pūlēm. Tāpēc galu galā viņi sevi uzskata par dieviem un ķēniņiem un aizmirst To, 

kas cilvēkā ielicis garīgu dvēseli un apveltījis viņu ar brīnišķīgu dabu. 

19 Vai cilvēks ar visu savu zinātni varētu radīt kaut ko no tā, ko esmu radījis es? Nē, cilvēki. 

20 Cilvēciskajai zinātnei ir savas robežas, bet Dievam, Radītājam, to nav. Zinātne ir gaisma, bet 

daudzu cilvēku rokās tā kļūst par tumsu. Tomēr visumā viss liecina par Mani. Visas dabas valstības dzied 

dziesmu dzīvībai un mīlestībai. Tomēr, neskatoties uz to, ka Es jums caur visām radītajām lietām saku: 

"Šeit Es esmu!", jūs meklējat Manu tēlu nepilnīgajos, cilvēku rokām darinātajos darbos. Tad jūs noliekties 

pirms viņiem un pielūgt tos, tādējādi novēršot savu dvēseli no jebkāda pacēluma. 
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21 Es jums dāvāju mīlestību, jo es neatrodu cilvēku, kura sirds atvērtos, lai svešas ciešanas padarītu 

par savām. Tie, kam Es uzticu bagātību un varu kalpot savam tuvākajam, atsakās no jebkādas līdzjūtības, 

un pat tie, kas apgalvo, ka pārstāv Mani uz zemes, greznības ieskauti un tērpušies kā karaļi, aizver ausis un 

sirdi tam, kas ilgojas pēc mīlestības un žēlastības. 

22 Tie nav Mani ceļi. Šaurais ceļš, ko esmu iezīmējis, ir labestības ceļš. Tādēļ Es jums vēlreiz saku: 

Mans Vārds ir Mans ceļš, jo tas vienmēr runā jums par taisnību, morāli un mīlestību. 

23 Es daru jūsu sirdi jūtīgu, lai tajā iespiestu savas mācības, un jūs patiesi jutīsieties pabaroti ar 

mūžīgās dzīves maizi. 

24 Es mīlu visus vienādi. Tomēr ne visi Mani dzirdēs šajā laikmetā. Tāpat kā Pirmajā un Otrajā Laikā, 

Es esmu izvēlējies vietu uz zemes, kur pulcināt tos, kas Mani dzirdēs. 

25 Katrā reliģiskajā kopienā vadību uzņemas cilvēki, kas sevi dēvē par Maniem sūtņiem, Maniem 

izredzētajiem, Maniem favorītiem. Taču es neredzu nevienu taisnu cilvēku, caur kuru cilvēce varētu tikt 

glābta. Nav tādas mutes, kas varētu runāt tā, kā es jums runāju Jēzū. 

26 Tauta ir plosīta un plosīta virpuļviesuļa vidū, un savā haosā tā cieš un nopūšas gaidāmā kara 

priekšā. 

27 Šīs tautas, kamēr es atgriezos, varēja garīgi pabaroties no maniem Otrā Laika vārdiem, bet šī maize 

bija apslēpta vai viltota. Un tā jūs redzat, ka daži cilvēki pārvietojas brīvi, citi ir vienaldzīgi, vairums ir 

fanātiski un cietsirdīgi. 

28 Kad bagātais bagātnieks būs gatavs dalīt savas bagātības nabagiem? 

29 Kad krāšņi ģērbtais būs gatavs nolikt savas drēbes, lai apklātu kailos? Cilvēce alkst piemēru un tai 

ir nepieciešams taisnīgums un žēlsirdība. 

30 Cilvēki ir aizmirsuši, ka Es atteicos no Savas valstības, lai dzīvotu jūsu vidū un dotu jums visu, kas 

ir Manī. Kur ir Mani vietnieki, kas patiesi ņem Mani par paraugu? 

31 Es jums saku: Es esmu jūs aicinājis, lai jūs atkal kļūtu par mantiniekiem, un Es jums dodu varu 

dziedināt slimos ar manas mīlestības balzāmu, kas ir manas paša asinis. 

32 Iepazīstiet sevi, lai jūs saprastu, ka Es esmu darījis jūs Manas žēlastības cienīgus pat bez 

nopelniem, un raugieties uz tiem cilvēkiem, kas kā apmaldījušās avis raudzās un raud. Redziet, kā vīrieši 

atgriežas mājās tukšām rokām, dzirdiet sāpju un izmisuma balsi. 

33 Paskatieties uz savām rokām, tajās jūs atradīsiet spēku un mierinājumu, lai atvieglotu šīs ciešanas. 

Kāpēc jūs šaubāties par šo žēlastību? Ļaujiet ticības gaismai degt jūsu sirdīs, līdz tā kļūst par lāpu. 

Neaizveriet savas sirdis, jo tad arī jūs kļūsiet bagāti skopi. Apzinieties, ka jums ir jāsniedz liecība par Mani 

un jārunā par Mani. Bet, ja jūs to nedarīsiet, tad akmeņi liecinās par Mani. 

34 Es esmu spēks un taisnīgums, bet negaidiet, kamēr Es jums došu šīs mācības ar sāpju vai dabas 

spēku palīdzību. Ceru, ka mans Dievišķais starojums jūs apņem un mana mīlestība svētī jūs mūžīgi. 

35 Mans Dievišķais Gars nāk pie jums, lai atvieglotu jūsu ciešanas. Jo jūsu ceļš ir bijis ļoti pārbaudīts. 

Pazemības Skolotājs nāk, lai sniegtu jums Savu mācību un mierinājumu. 

36 Reizēm Es jūs aicinu atskaitīties par to, ka jūs nepilda Manu Likumu. Jo Es jums to jau sen esmu 

devis, un ar to Es jums iezīmēju perfektu ceļu. 

37 Jums vairs nav pareizi slēpt Manu mācību savā sirdī. Mācieties Mani redzēt un sajust, lai jūs 

neiekristu maldos. 

38 Es jūs esmu padarījis par bezgalīgas godības īpašniekiem, bet jūs nezināt, kā ar to dalīties ar 

saviem līdzcilvēkiem. 

39 Ir bijis nepieciešams vairākkārt atkārtot mācību, ko esmu jums sniedzis kopš 1866. gada, lai tā 

jums paliktu atmiņā. Caur to tu zini, ka es nekad tevi neaizkavēšu atpakaļ. Es ar mīlestību jums palīdzu, lai 

jūs ievirzītu uz pareizā ceļa. Es esmu runājis ar jums jūsu valodā ar vislielāko vienkāršību, lai jums Mani 

saprastu un lai jūs saprastu Manu Vārdu. 

40 Es redzu, ka esat apstājies pusceļā un ka jūsu augšupejošais progress ir niecīgs. Bet pagriezieties 

un paskatieties uz pasauli, kas līst asaras, uz neticīgajiem, kas izsmej Manu Vārdu. Redziet arī to, kas alkst 

pēc mīlestības un gaismas. Bet jūs, mācekļi, nevarat apgalvot ne nezināšanu, ne slimību, ne vajadzību, ne 

vājumu. Jo tas nozīmētu noliegt visu, ko Es jums esmu devis. Tāpēc jums jāatceras Mani vārdi: "Ak, jūs, 

mazticīgie!" 
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41 Ir tikai dažas sirdis, kas ir spējušas pacelties un sadzirdēt Manu Vārdu tur, kur tas ir. Un daudzi ir 

tādi, kas tā vietā, lai paceltu savas dvēseles pie Manis, nāk tikai tādēļ, lai parādītu Man savu zemes dzīvi ar 

tās postu un grūtībām. Tas ir iemesls jūsu vājumam un vienotības trūkumam starp cilvēkiem. Kad jūs 

aizmirsīsiet sevi un lūgsiet Mani par pasauli? 

42 Mātes raud, jo bērni neievēro viņu padomus. Apdzīvotā pilsēta man parāda tās eksistences 

drūmumu. Sieva parāda Man savu sirdi, kuru viņas partneris nesaprot. Bet jūs visi aizmirstat, ka šis ir ceļš, 

kas ved uz Apsolīto zemi - upurēšanas ceļš. "Manā dobajā rokā ir katra no jums liktenis." 

43 Es esmu ar jums, un, kad jūs ļoti cietīsit, es esmu ar jums. 

44 Nepalieliniet savas sāpes, spriežot pēc saviem standartiem par to, ko varu spriest tikai es. 

45 Atcerieties, ka es jūs mīlu. Es neesmu vienaldzīgs pret jūsu ciešanām un patiesi jūs saprotu. Redzi, 

tu esi tik tuvu Man, bet joprojām izdari tik daudz pārkāpumu. Bet es tev piedodu. 

46 Daži, saskaroties ar pārbaudījumu smagumu, apšauba manu klātbūtni, novirzās no pareizā ceļa un 

pievēršas tam, ko ir atstājuši aiz sevis, cerot atkal atrast to, ko, viņuprāt, ir zaudējuši. Bet viņi atkal vērš 

savas acis uz manu Darbu, kad redz, ka viņu rokas ir tukšas un viņu gars bezspēcīgs pret lielajām pasaules 

ciešanām, sērgu un nāvi, kas klauvē pie tautu durvīm un apdraud arī jūs. Jo viņus satrauc jauna kara 

priekšnojauta. 

47 Neesiet kā tie neticīgie, kuri pieprasa no Manis pierādījumus, lai ticētu Manai eksistencei, kuri 

Man saka: "Padariet karu beigas uzreiz, dāvājiet maizi uz visiem galdiem, un es ticēšu Jums." 

48 Es jums vēlreiz saku, ka jums ir atlikuši tikai trīs gadi līdz šī pasludinājuma beigām un ka jums ir 

jāizmanto šis īsais laiks, lai jūs varētu aicināt pasauli ar tās baznīcām un sektām uz Gaismas un garīguma 

ceļu, kur visi var kontaktēties ar Mani no gara uz garu. 

49 Tas notiks tad, kad fanātisms un elkdievība tiks iznīdēti no tautu sirdīm. 

50 Tad jūs būsiet kā jūrnieki, kas plosās jūrā un paļaujas uz savu glābšanas laivu. 

51 Es sūtīšu aicinājumu arī visiem tiem, kas pieder Israēla ciltīm un ir izkaisīti tālu un tālu, lai arī viņi 

varētu pildīt savu misiju. Tad cilvēce dzirdēs manu balsi un ieraudzīs spožo rītausmas gaismu, kas 

izgaismos visus zemes iedzīvotājus. 

52 Nepieradiniet pie Mana Vārda, un, kad jūs to dzirdat, nepievērsiet uzmanību tam, caur kādu 

līdzekli Es jums to nododu. Iedziļinieties tajā un aptveriet tās nozīmi, lai jūsu zināšanu iegūšana būtu 

pilnīga. 

53 Nozīme ir dievišķā izpausme. 

54 Tas, ko jūs tagad dzirdat un redzat, nav ne parastā liturģija, ne rituāls, kas iespaido jūsu maņas. Jo 

šīs manifestācijas svinīgums ir jūsu dvēselē. 

55 Šajos brīžos jūs neatrodaties šīs tikšanās vietas četrās sienās. Drīzāk Es esmu gaidījis jūsu garīgo 

pacēlumu, lai jūs varētu sasniegt vienotību ar Manu Dievišķību patiesā iekšējā pielūgsmē. Es esmu ļāvis 

jums uzcelt šīs tikšanās vietas, lai tajās jūs varētu atrast ziedošanos, klusumu un savest kopā savas domas, 

tādējādi piesaistot Manu dievišķo staru. Taču šīs četras sienas nav mans templis. Šīs pulcēšanās vietas ir 

jūsu pulcēšanās vietas. Jo patiesais templis, mana svētnīca, ir jūsu sirdī. 

56 Jūs jautājat Man, vai šīs pulcēšanās vietas pēc 1950. gada izzudīs, un Es jums atbildu: Nē, jūs 

nezināt, cik ilgi es jums piešķiršu šīs vietas. Jo, kamēr vien cilvēkiem nav zināšanu par Manu Darbu, 

pacēluma un neatlaidības Manā Likumā, jūs nevarat iztikt bez tiem. 

Pēc manas aiziešanas jūs pulcēsieties dienā, kas veltīta atpūtai, nevis kā tradīcija vai piemiņai, bet lai 

atcerētos un interpretētu manu un garīgās pasaules Vārdu. Lai jūs cits citam sniegtu patiesas liecības par 

Maniem brīnumiem savos ceļos, lai jūs paliktu vienoti mīlestībā pret Mani un lai jūs varētu Man veltīt 

patīkamu pielūgsmi un lai jūsu sirdis nekļūtu ne aukstas, ne nogurušas, ne fanātiskas vai materiālistiskas. 

57 Jūs nezināt, cik ilgi es jums atstāju šīs tikšanās vietas. Jo pēc 1950. gada tiks dibināti jauni, bet ne 

tādēļ, lai tajos caur balss nesēju skanētu Mans Vārds, ne tādēļ, lai tajos nostiprinātos garīgā pasaule, jo tie 

laiki būs pagājuši, bet tādēļ, lai tajos tiktu nodots tīrs un nevainojams Mans Vārds un Mana Doktrīna, kā 

Es jums to esmu devis. Šajā miera atmosfērā būs mana klātbūtne, Marijas klātbūtne, Elijas klātbūtne un 

garīgās pasaules klātbūtne. Tur slimie tiks dziedināti, aklais atvērs acis gaismai, pasaulīgais iepazīs cieņu, 

grēcinieks nožēlos grēkus, un visi saņems to, kas viņiem vajadzīgs, lai kristāldzidrais ūdens, labie augļi un 

labā sēkla varētu izplatīties. 
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58 Jūs nezināt, vai šajā inkarnācijā iepazīsiet patieso Manas dievišķības templi. Bet jūsu uzdevums ir 

sagatavot ceļu. Ja jūs nesasniegsiet mērķi, tad vismaz atstājiet sagatavotu ceļu saviem bērniem vai lai viņu 

bērni varētu ieiet manas Dievišķības templī. Tad jūs sapratīsiet, ka mana Klātbūtne nav tikai šajās 

pulcēšanās vietās, ka jūsu dvēselei nav tikai jākalpo tajās. Jūs sapratīsiet, ka Dievišķības templis ir 

Visums, jūsu sirds - altāris, jūsu ticība - lukturis un upuris. 

Arī radība ir templis, pat putekļi, uz kuriem staigā jūsu kājas. Kalni ir altāri, kas paceļas pret Mani. 

Ielejas ar saviem paklājiem un ziediem nes upuri Man. Karaliskā Zvaigzne, visas zvaigznes un planētas ir 

pasaules, kas atdod savu mīlestības veltījumu Man, un visur, kur jūs ejat vai skatāties, ir Mans Dievišķais 

Gars kā Tēvs. Tad zini, ka tu mūžīgi dzīvo templī. 

59 Katram cilvēkam ir savs templis, un arī jūsu mājas ir svētnīca, jo tajās dzīvo cilvēku ģimene, kas ir 

kā garīgā ģimene. Tur, ģimenes klēpī, ir mans labākais templis. 

60 Bet šodien es redzu, ka patieso gaismu nesaprot tie, kas iet tālu no ceļa. Es redzu, ka vienīgā vieta, 

kur viņi paceļas pie Manis, ir materiālā baznīca. 

61 Es redzu haosu cilvēcē, cilvēcisko un dievišķo likumu neievērošanu. Mana mācīšana šajā laikā ir 

bijusi apslēpta un uzskatīta par kaut ko, kas pieder pagātnei. Tāpēc cilvēki cieš neveiksmi, institūcijas šķeļ 

un izsmej Vissvētāko. Tā es redzu cilvēkus, kas viens otru noraida, iznīcina, nogalina, jauc dvēseli ar 

ķermeni, dievišķo ar cilvēcisko un gaismu ar tumsu. 

62 Šajā apjukuma un ļaunuma laikā Es esmu izvēlējies nesaprastu un nenovērtētu tautu - meksikāņu 

tautu, lai aicinātu viņus un izredzētos, kas dzīvo citās tautās, lai sapulcinātu viņus ap Mani, nogludinātu tos 

ar Mana Vārda kaltu, dotu viņiem uzdevumus un tad sūtītu viņus sagatavotus un mīlestības pilnus kā 

Mana Darba vēstnešus visā pasaulē. 

63 Tā ir atbildība, kas gulstas uz ļaudīm, kuri klausās manu dievišķo vārdu. 

64 Es attīru savu tautu un novēršu tās nepilnības. Taču šī attīrīšanās notiks ne tikai jūsu garīgajās 

aktivitātēs, bet arī jūsu mājās. Es esmu parādījies kā viesulis, un tā spēks liek visiem sliktajiem augļiem 

nokrist, lai garīgā koka un cilvēka koka lapotnē paliktu tikai labie augļi. Jo tuvojas pārbaudījumu laiks, 

kad cilvēki jūs iztaujās. 

65 Mans darbs tiks uzskatīts par jaunu sektu. Cilvēki jūs izjautās jūsu privātajā dzīvē, mājās, darbā, 

visos jūsu pienākumos, un tad, ja jūs nebūsiet gatavi liecināt par Mani, ja jūs neapliecināsiet Manu Vārdu 

ar saviem darbiem, jūs būsiet kā tie liekulīgie farizeji, kas slēpa savas sirds pagrimumu zem sava 

nevainojamā apmetņa. 

66 Jūsu Kunga tiesa notiks pēdējā gadā, kad es šeit būšu klāt, un, pats galvenais, manas aiziešanas 

dienu jutīs visi un redzēs katra acs ─ gan grēcinieka, gan bezgrēcīgā acs. Es visus sagatavoju, lai jūs kļūtu 

par patiesiem mana Vārda nesējiem ─ Vārda, ko jums šajā laikā nes Svētais Gars. 

67 Saglabājiet mieru un dvēseles mieru, jo jūs esat iegājuši cīņas laikā, par kuru Es jums jau sen 

paziņoju. Šī cīņa notiks jūsu starpā. Tajā jūs izmantosiet tos pašus ieročus. Tie, kas Mani saprot un mīl, 

paņems ieročus Manas lietas labā. Tie, kas Mani nav sapratuši, izmantos tos savā labā. Taču galu galā 

patiesība triumfēs. 

Pirms kāda laika es jums stāstīju: Atcerieties līdzību par Otro laiku: "Lai kvieši un rauši aug kopā un 

pļauj tikai tad, kad abi ir nobrieduši, lai varētu atdalīt kviešus un tad rauši tiktu iemesti ugunī."" Es, Labais 

vīrs, esmu licis Savā Vārdā augt kviešiem kopā ar grēka nezālēm jūsu sirdīs. Bet tagad ir pienācis laiks 

pļaut ar manas taisnības sirpi, lai manu strādnieku sirdīs un viņu mājās paliktu tikai patiesības un 

mīlestības sēkla. 

68 Jūs neiedziļināties manas mācības būtībā, un tāpēc pārbaudījumi jūs pārsteidz. Tāpēc jūs esat 

sašķelti un nesaprotat cits citu, jo tad, kad Mans Vārds tika apstiprināts, jūs nebijāt gatavi. Tomēr es jūs 

sagatavoju, lai jūs būtu mierīgi un mierīgi un ļautu vētrai noplūkt visus sliktos augļus. Jo viss, kas nedod 

dzīvību, augļus vai ēnu, pāriet. 

Vētras vēja spēka ietekmē kritīs daudzi koki, daudzi strādnieki novērsīsies no Manis, daudzi baznīcas 

vadītāji atdos Man uzticēto uzdevumu. Bet mana griba tevi salabos. 

69 Pienāks laiks, kad visi tie, kas novērsušies no Manis, pamodīsies un atgriezīsies nožēlodami, 

sacīdami Man: "Kungs, cik tīrs ir Tavs darbs!" 

70 Tas, kas šodien notiek šīs tautas klēpī, notiek visās pasaules tautās. Es esmu parādījies visiem ar 

Savu taisnības zobenu ne tikai šajā pasaulē, bet arī garīgajā pasaulē un visās vietās, kur mājo nepilnīga 
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dvēsele, lai apgaismotu, šķīstītu un pilnveidotu to. Tas pats, kurš runā ar jums šobrīd, runāja ar jums Otrajā 

Laikā. No visiem ļaudīm, kas Mani klausījās Galilejā, Es izvēlējos tikai divpadsmit, un ar viņu 

starpniecību Es izplatīju Savu mācību tālu un plaši pa visu pasauli. 

Tajā laikā Jēzus vārds daudziem šķita kā fantāzija. Arī mūsdienās netrūkst tādu, kas to pašu domā par 

Patiesības Garu. Bet debesis un zeme pāries ātrāk, nekā nepiepildīsies mans vārds. 

71 Kas varētu jūs vajāt, apsūdzēt kā noziedzniekus vai apmelot, ja jūs sekotu manai mācībai? Bet jūs 

mācīsiet tikai to, ko es jums esmu mācījis: Mīlestība, iekšējā pielūgsme, zināšanas par patieso Manas 

Dievišķības templi. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 210 
1 Es nāku, lai atbrīvotu jūs no mokām, kurās materiālisms jūs ir iegrūdis, un atnesu jums lukturi, ar 

kuru jūs varat apgaismot savu ceļu. 

2 Jūs esat Trešās Ēras cilvēki - tie, kas patiesi zinās savas dzīves jēgu, un Es jums palīdzu iegūt šīs 

zināšanas ar Manu atklāsmju palīdzību. 

3 Jūs esat Jaunās Ēras tauta, kurā mana Valstība vēlas, lai jūsu sirds tiktu tajā celta, kurā jūs 

padarīsiet labestību par savu garīgo ideālu un iemācīsieties, ka vislabākā lūgšana ir jūsu darbi. 

4 Mīlestība un patiesība pieder garīgajai dvēselei, gudrība rodas no tās, jo tā ir radīta, lai mīlētu un 

iepazītu savu Tēvu.  

5 Es, Skolotājs, satricinu jūs ar jūsu garīgās pagātnes atmiņām, kuras jūsu sirds nepazīst, jo tās 

pieder jūsu gara dvēselei, kad tā dzīvoja savu patieso eksistenci, kad jūsu pasaule bija cita un jūs vēl 

nedzīvojāt tagadējā ķermenī, kas dvēselei ir triecienakmens, kalts un mācība. 

6 Es nesu jums atgādinājumus par Garīgo Dzīvi, kas slēpjas aiz jūsu fiziskās būtības plīvura, lai 

pateiktu, ka šī dzīve jūs atkal gaida, lai jūs pēc sava svētceļojuma, savas pieredzes un evolūcijas varētu to 

izbaudīt pilnībā. 

7 Kad jūs atgriezīsieties mūžīgajās mājās un sajutīsiet svētlaimi, ko sniedz dzīvošana tajās, jūs 

nenogurstat svētīt šo asaru pasauli, uz kuru esat atnākuši, lai mācītos novērtēt svētlaimi, mieru un gaismu. 

8 Manas atgriešanās ─ tagad garā ─ mērķis ir atgādināt jums par Likuma ceļu, kas apvienos jūs ar 

Absolūtu, kas ļaus jums ieiet universālā harmonijā. Tad, kad jūs kļūsiet daļa no šīs dievišķās harmonijas, 

kad jūs barosieties ar manas gudrības maizi, jūs patiesi zināsiet, kas jūs esat. 

9 Kas pasaulē varētu likt tev raudāt, ja tu esi pāri cilvēku dzīves bēdām? Ne ciešanas, ne grūtības, ne 

morālie pārbaudījumi, ne dabas spēki ─ nekas nespēs jūs uzvarēt vai atturēt, kad būsiet ieguvuši patiesu 

garīgumu. 

10 Jūsu ciešanas būs citu cilvēku labā, jūsu bēdas būs visu cilvēku glābšanas labā, un ikreiz, kad 

redzēsiet kāda cilvēka glābšanu, jūs sajutīsiet, kā Tēva gaisma apgaismo jūsu iekšieni, un jūs svētīsiet 

dienu, kad būsiet spēruši pirmo soli uz šī ceļa. 

11 Mans Vārds ir garīgais ceļš, pa kuru jums jāiet ar visām savām maņām, visu savu intelektu un visu 

savu mīlestību, ja vēlaties zināt, no kurienes esat nākuši un kurp ejat. 

12 Neviens sevi vēl nepazīst. Ja jūs nepazīstat pat savu ķermeni, kā jūs pazīsit savu dvēseli? Bet jūs 

paši sevi iepazīsiet tādā mērā, kādā pielietosiet manas dievišķās mācības. 

13 Es jūs mācu caur Vārdu, jo tajā ir viss, jo tas nāk no Manis, kas esmu "Vārds". Mācieties runāt par 

garīgo tā, lai katrs vārds, ko jūs adresējat citiem, no jūsu sirds nonāktu jūsu brāļa sirdī kā pērle, kā 

dārgakmens ar nenovērtējamu vērtību. 

14 Iemācieties runāt ar dvēselēm, iemāciet tām dzirdēt sirdsapziņas balsi, ar manu mācību palīdzību 

padariet jutīgus viņu jutekļus. 

15 Redziet, kā visi mani teikumi ved uz ceļu, kas norāda ceļu. Lai gan pašlaik jūs uz tiem joprojām 

raugāties virspusēji, rīt, kad spēsiet ieiet augstākā līmenī, jūs manos vārdos atklāsiet tikai būtiskāko. 

16 Cilvēki, es nenonākšu pie jums. Kad Es jums saku, ka esmu nācis pie jums, tas ir domāts 

simboliski. Jo Mana pasludināšana notiek caur iedvesmu, kas kļūst par domām šo balss nesēju prātos. Tā 

kā Es zinu, ka brīdī, kad jūs dzirdat šos vēstījumus, jūs tos nespējat saprast un pat atcerēties, Es esmu 

pavēlējis jums pierakstīt Manus vārdus, lai rīt jūs pakāpeniski saprastu to, ko šobrīd nesaprotat. 

17 Izskatā Mana manifestācija šobrīd nav ļoti iespaidīga, jo tās spožums ir garīgs. Taču jūs joprojām 

jutīsiet godību, ar kādu Es esmu nācis pie jums, un redzēsiet, kā šī mācība dara brīnumu, glābjot cilvēci 

caur garīgo pilnveidošanu. 

18 Garīgais templis, ko ar mīlestību būvēs Tā Kunga bērni, balstīsies uz daudziem pīlāriem. Katrs no 

viņiem būs viens no tiem, kas paliks nelokāmi mana likuma ceļā. 

19 Jūs nedomājat, ka tas ir iespējams? Tas ir tāpēc, ka jums vēl nav ticības sev. Tomēr man ir ticība, 

man tā ir bijusi vienmēr, un tādēļ laika gaitā Es jums uzticēju arvien jaunas un arvien lielākas atklāsmes. 

Patiesi Es jums saku: nav tālu tā diena, kad jūs sniegsiet saviem līdzcilvēkiem dziļas gudrības mācības, 

taču ne caur vārdu, ko cilvēks studē, bet caur to, kas nāk no gara avota, kad tas ir sadraudzībā ar Dievišķo 

Skolotāju. 
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20 Kāpēc gan no neauglīgām sirdīm nevarētu izaugt labas jūtas? Kādēļ gan no grēcinieka sirds 

nevarētu izplūst žēlastības ūdeņi, lai remdētu to, kas cieš, slāpes? 

21 Jūs neesat tikai prāti, kas šodien domā un rīt pārstāj eksistēt. Jūs neesat tikai miesa, kas dzīvo 

šodien un drīz beigs pastāvēt. Man jūs esat augstāk par visām mūžīgajām dvēselēm, Dieva bērni, un tādēļ 

Es jums rādu ceļu, kas patiesi atbilst jums. 

22 Es nevēlos jums liegt neko, ko Es esmu ielicis dabā, lai saglabātu, uzturētu veselību, uzturētu, 

nodrošinātu labklājību un prieku Maniem bērniem. Gluži otrādi, Es jums saku: tāpat kā Es jums piedāvāju 

gara maizi un aicinu jūs ieelpot dievišķās esences un piepildīt sevi ar garīgiem izplūdumiem, tā arī jūs 

nedrīkstat nepareizi novērtēt vai novērsties no visa, ko daba jums dāvā. Tā jūs sasniegsiet harmoniju, 

veselību, spēku un līdz ar to arī dzīves likumu labu piepildījumu. 

23 Cilvēki, jūs zināt, ka es esmu jūsu vadītājs. Bet sakiet Man: ja Es esmu jūsu Vadonis, vai jūs jau 

jūtat Mani savās sirdīs, vai jūs jau paklausāt Man, vai jūs jau pildāt Manus baušļus un likumus? Ja Es 

esmu jūsu vadonis, līdz kādam brīdim jūs Man paklausāt? 

24 Jūsu sirdsapziņas balss atbild no jūsu iekšienes un saka man, ka jūsu gatavība upurēties nav 

absolūta, ka jūsu paklausība nav pastāvīga. 

25 Ne mirkli neaizmirstiet to, ko Es jums saku Savā Vārdā: kas paklausa Maniem likumiem, piedzīvo 

Manu mieru. Tāpēc tie, kas zina manu vārdu, nejūtas ne vientuļi, ne skumji. Jo vārdi "nelaime", 

"nolādēšana" un "nāve" viņus neapsēž kā draudi vai kā ēna pār viņu dvēseles mieru. Viņiem ir svarīgi 

uzzināt patiesību, dzīvot gaismā, iegūt veselību, mieru un gudrību uz visiem laikiem. 

26 Tie, kas nāk pie Manis pa Manas pamācības ceļu, zina, ka viņi nevar apmaldīties, jo viņus vada 

dievišķa gaisma. Tā ir gaisma, kas sniedz viņiem pārliecību par mērķi un patieso dzīves jēgu. 

27 Mans ceļš ir labestības ceļš, mācekļi. Ejiet pa to soli pa solim un sējiet to ar labiem darbiem, labām 

domām un labiem vārdiem. Bet nekad nesaskaitiet savus labos darbus, gluži otrādi, es jums iesaku pēc 

iespējas precīzāk pierakstīt savus sliktos darbus, vārdus un domas, lai jūs pieļautu arvien mazāk kļūdu. 

28 Labo sēklu, ko esat ievākuši, atstājiet Man, bet slikto sēklu paņemiet. Izpētiet to, lai jūs varētu 

uzzināt sava vājuma iemeslu. Uzmanieties, lai tas nesajauktos ar labiem graudiem un tad tos nesabojātu. 

29 Tikai labestība var dot mieru, prieku, veselību, sapratni. Tādēļ tas, kas ir mīlestības pilns, būs liels 

garā. 

30 To es jums mācīju, kad dzīvoju kopā ar jums uz zemes, un to es jums atgādinu arī šodien. Tāpat kā 

Jēzū Es dziedināju slimos, pieskāries tiem ar savu roku, tā arī šoreiz Es pieskaršos viņiem, lai atjaunotu 

viņu veselību un ļautu viņiem atkal piedalīties dzīves brīnumā. 

31 Šodien man nav materiālu roku, lai pieskartos jūsu slimajam ķermenim, jo es nāku garā. Taču gars 

var arī pieskarties jums ar savu mīlestību un likt jums sajust tā klātbūtni. 

32 Tā laika aklie vīri ─ dvēseles aklie ─ izlēja Skolotāja asinis un sadūra rokas, kas dziedināja ar 

pieskārienu, kas glāstīja un svētīja, bet viņi nespēja iznīcināt manu garu, ne sagūstīt to, ne piespiest to pie 

zemes. Viņš pacēlās pāri cilvēku nožēlojamībai un apsolīja nākt atkal. Jo tolaik Viņš netika atzīts un Viņa 

vārds netika saprasts kā augstākā patiesība. 

33 Es esmu šeit, pildot Savu apsolījumu, un Es gaidu, ka cilvēce Mani atpazīs. 

34 Bet, ja es jums jautātu: Kas notika ar šo svētīgo miesu, kurā mājoja Kristus? Vai jūs varētu man 

atbildēt? Man pašam jums būs jāsaka, ka šis ķermenis, kas bija Dievišķās Mīlestības instruments, pēc tam, 

kad tas bija pabeidzis savu darbu, pēc tam, kad tā lūpas un arī acis bija uz visiem laikiem aizvērušās, tika 

atdots zemei, lai pabeigtu savu uzdevumu kā cilvēka ķermenis. Bet, kad zeme bija pieņēmusi Viņu savā 

miesā, šīs miesas sastāvdaļas, kuras šūnas bija caurstrāvotas tikai ar mīlestību, tika izkliedētas bezgalībā, 

lai pēc tam kā dzīvību dodošs lietus nokristu pār tiem cilvēkiem, kuri bija atmetuši dzīvību, ko Glābējs 

viņiem nesa. 

Kad jūs domāsiet, ka Dievs pats ir kļuvis par cilvēku, lai dzīvotu kopā ar jums, jūs maldīgi 

iedomāsieties, ka Tēvs jūs tik ļoti mīl, un tad jūs arī domāsiet, ka esat Kunga meistardarbs. Bet patiesi, es 

jums saku, ka nav tāda Tēva darba, kas nebūtu meistarīgs, turklāt jums jāzina, ka ir dvēseles, kuru pilnību, 

skaistumu un varenību jūs pat iedomāties nevarat. 

35 Aiz jums ir lielāki darbi par tiem, ko jūs šeit zināt, un arī jūsu brāļu un māsu darbi, kas ir augstāki 

par cilvēku darbiem. 
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36 Kāpēc ticēt, ka cilvēks ir vislielākā lieta, kas šodien pastāv starp Tā Kunga darbiem? Jūs esat tikai 

mazi radījumi, kas mēro tālu ceļu, tiecoties pēc patiesa diženuma. 

37 Tu esi lielisks un perfekts, ciktāl tu esi mans darbs. Taču, ciktāl tas attiecas uz jūsu darbiem, jūs 

joprojām esat ļoti mazi un nepilnīgi. Tāpēc Es atklājos kā Skolotājs jūsu vidū, lai dotu jums jaunas 

atklāsmes, kas jūs aizvedīs līdz labestības, zināšanu un mīlestības virsotnei un harmoniski apvienos ar 

visu, kas ir pilnīgs. 

38 Kā jūsu pasaulē var būt pilnība, ja ir sāpes, ja ir trūkumcietēji, ļaunie, ievainotie, apspiestie, ja ir 

augstprātīgie, savtīgie un pat slepkavas? 

39 Svētība ir augsto māju privilēģija, bet jūsu pasaulē es vēl neredzu svētību. 

40 Šodien ar šo vārdu es jums atstāju savu jauno vēstījumu, lai jūs varētu pacelties jaunai dzīvei. 

41 Radiet savu mieru, radiet savu svētlaimes pasauli, izmantojot manu mācību efektivitāti. 

42 Jūs esat daudz cīnījušies, lai iegūtu ērtības, priekus un progresu. Taču jūsu mērķi bieži vien ir 

saistīti ar egoismu, sliktu, pašapmierinošu varas meklēšanu. Laimes vai miera vietā jūs pļaujat sāpes, karu 

un iznīcību. Tieši to jūs šodien pļaujat. 

43 Kā gan jūsu darbiem uz zemes vajadzētu būt perfektiem, ja es redzu, ka jūs esat ienaidā ar dabas 

stihijām, kas ir tās pašas, uz kurām jūs dzīvojat? 

44 Mana mācība nevēlas atturēt jūs no dabas stihiju un spēku izmantošanas, bet tā nozīmē un māca 

izmantot tos labiem mērķiem. 

45 Dabas spēki jūsu rokās no draugiem un brāļiem var pārvērsties par tiesnešiem, kas jūs bargi sodīs. 

46 Cilvēkiem jau sen bija pienācis laiks novākt pieredzes augļus, lai viņi vairs neapšaubītu dabas 

spēkus. Jo viņi nespēs tos apturēt ar visu savu zinātni. 

47 Ak, cilvēce ─ vienmēr tālu no Manis! Neskatoties uz tavu aizmirstību, mana piemiņa neatkāpjas 

no tevis, pasaule, kas piesūcināta ar manām Asinīm: Es no jauna nesu jums savu mīlestību. 

48 Vai atceraties manus priekšzīmīgos darbus Otrajā laikmetā? ─ Tātad dzirdiet: 

49 Es biju ārpus kāda ciemata, kad pie Manis pienāca kāda varena vīra sūtnis un sacīja: "Kungs, cik 

ilgi man bija jāiet, lai nonāktu pie Tevis!" Es biju ārpus ciemata. Es viņam sacīju: "Svētīgs, kas Mani 

meklē, jo viņš Mani vienmēr atradīs." 

50 "Kam jūs stāvat priekšā?" ─ es viņam jautāju. "Tā priekšā, kas ar Savu spēku dziedina visas 

slimības. Vai Tu esi Dieva Dēls?" Tad es viņam atbildēju: "Es esmu sākums un gals, Es esmu 

augšāmcelšanās un dzīvība, Es esmu Tas, kas no debesīm nācis uz zemi, lai jūs glābtu. Vai jūs redzat, ka 

šie cilvēki seko Man caur zemēm, provincēm un ciemiem? Tāpat arī jūs rīt sekosiet Man, novelkot savu 

krāšņo mēteli un sajaucoties ar vienkāršo tautu un nabadzīgajiem. Patiesi Es jums saku: jūs esat nākuši 

Mani piesaukt sava Kunga vārdā, kas vēlas, lai Es viņu dziedinu no viņa raupjuma. Vai nav tā?" Šī 

persona tika ietekmēta un jutās pārņemta ar bailēm. Bet es viņam sacīju: "Nebaidies, es esmu runājis tikai 

patiesību, jo tieši to es esmu nācis pasaulē darīt." 

51 Tad tas kalps Man sacīja: "Kungs, tā kā Tu jau zini, nāc uz māju pie mana Kunga, kas Tevi 

aicina." 

52 "Ak, cilvēk," Es sacīju viņam, "saki savam Kungam, ka Man pietiek ar to, ka viņš Man ir ticējis. 

Jo, kad jūs ieradīsieties mājās, viņš jau būs šķīsts." 

53 Šis vīrs aizgāja prom, un drīz viņa acis, mirdzot no prieka, liecināja par Jēzus vārdu. Tad Matejs 

pienāca pie Manis un sacīja: "Mācītāj, kāda sieviete Tevi lūdz." "Es jau zinu," es viņam atbildēju, "tā ir 

Marija Magdalēna, kas meklē Mani, lai Es atbrīvotu viņu no garu ietekmes, kas viņu ir apsēduši." 

Māceklis bija pārsteigts, ka es visu zinu. 

54 Es biju ceļā uz kādu ciematu, kad ieraudzīju Mariju, kas nāca pie Manis. "Mīļais Dēls, es zinu, ka 

tava mute ir pasludinājusi tavu drīzo aiziešanu, un, lai gan mana sirds to jau zināja, man vismaz tev 

jāpasaka, ka es ļoti ciešu cilvēces dēļ." "Jā, tā ir rakstīts," es viņai atbildēju, "un tā tam arī jānotiek. Mana 

upurējošā nāve ir nepieciešama; sēklai ir jāmirst zemē, lai tā varētu nest augļus un vairoties. Tava Dēla 

asinis, kas, izlietas, sagādās tavai sirdij lielas sāpes, būs kā dzīvības upe cilvēkiem, kurus es atstāju aiz 

sevis kā tavus bērnus. Mana nāve būs dzīvība, un mēs ar tevi ne mirkli netiksim šķirti." 

55 "Es tagad eju uz Lācara māju, jo viņš drīz nogrims kapā. Bet es viņu no turienes atvedīšu atpakaļ, 

lai tiktu pagodināts mana Tēva vārds." 
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56 "Ej arī tu turp, lai tava klātbūtne mierina šīs sievietes. Jo viņu sāpes drīz būs lielas, un jūsu 

mīlestībā viņi atradīs ļoti saldu mierinājumu." 

57 Es atgriezos, lai atkal apvienotos ar saviem mācekļiem. Tās jau bija pēdējās dienas, kad Es 

uzturējos viņu vidū. Es devu viņiem to saprast, lai viņi par to nebūtu pārsteigti. Pēteris raudāja un klusībā 

saņēma Manus norādījumus. Džons saspieda manas rokas starp savām, kad viņam tika paziņots, ka viņš 

paliks kopā ar manu māti, lai viņi abi mierinātu viens otru tiesas stundās. 

58 Tadejs jau cieta, domājot par šķiršanos no Skolotāja, bet es joprojām biju viņu vidū. Brīdis bija 

maigs un sāpīgs, vairāk nekā lūpas runāja dvēseles. Bet Es biju "Vārds", un Manam Vārdam bija jāmierina 

milzīgās sāpes, kas bija sakrājušās šajās sirdīs. 

59 Es runāju kā Tēvs ar bērniem, kā brālis ar brāļiem, kā Skolotājs ar mācekļiem: "Ak, mācekļi, jūs 

kopā ar Mani esat dzēruši slāpes nomocīto svētceļnieku ūdeņus, jūs esat izturējuši garo ceļu grūtības, 

ilgojoties pēc Maniem vārdiem un darbiem. Patiesi Es jums saku: lai gan Es aiziesim no jūsu acīm, Es jūs 

neatstāšu. Ja jūs vēlaties Mani nēsāt savās sirdīs, samierinieties ar Manu nāvi, lai Es varētu dzīvot jūsos un 

runāt caur jūsu muti." 

60 "Mācekļi, klausieties Mani līdz pēdējam no Maniem vārdiem." Tad pie Manis pienāca krāšņi 

ģērbta sieviete. Tā bija Magdalēna, kas ilgu laiku meklēja Mani, lai atrastu Manās acīs gaismu, kas varētu 

viņu glābt. Sapņos viņa bija redzējusi Nācarieti, kurš atbrīvoja viņu no nešķīstās nastas. Viņa nāca pie 

Manis, vadīta savas dvēseles alkas pēc gaismas un glābšanas. 

61 Visiem klātesošajiem par izbrīnu viņa krita manā priekšā, un, kad viņi gaidīja, ka Es novērsīšos no 

viņas vai vismaz veltīšu viņai kādu pārmetuma vārdu, Es viņai sacīju: "Kāpēc tu raudā? ─ Jūs raudat no 

sāpēm un no prieka. Bet Es jums daudz piedodu, jo jūs esat daudz grēkojuši." 

62 Tajā mirklī no šīs būtnes nokrita visas ķēdes, kas viņu saistīja ar pasauli, un, tiklīdz viņa bija brīva, 

viņa sekoja man kā uzticīgākā mācekle. 

63 Šī sieviete, kas bija apkaunojusi un aptraipījusi savu māju un izpostījusi cilvēku dzīves, ar 

piedošanas vārdu pārvērtās par Skolotāja pazemīgāko kalponi un vēlāk par mīlošu Marijas atbalstu, kad 

pienāca viņu abu bēdu stunda. 

64 Es, kas dzirdu dvēseļu balsis, dzirdēju, kā šī sieviete Man jautāja: "Kungs, vai ir iespējams, ka es 

ar visiem saviem grēkiem esmu cienīga būt kopā ar Tevi tajā pēdējā stundā, ko Tu pasludini? Vai ir 

iespējams, ka es patiesi kalpošu Tev?" ─ "Sieviete," es viņai atbildēju, "celies, jo tagad tu esi šķīsta. 

Apsedziet sevi ar pazemības apmetni un atgriezieties pie sava. Meklējiet Mariju un sekojiet viņai." 

65 Pēc tam, redzot pārsteigumu, kas bija rakstīts visu sejās, es teicu: "Es esmu pasaules Gaisma, kas 

nākusi apgaismot ceļu tam, kas pazudis tumsībā. Es esmu Atbrīvotājs, kas lauž gūstekņu važas. Jūs esat 

redzējuši to, ko vēl nebijāt redzējuši, un tagad esat to redzējuši. Bet nav tālu brīdis, kad jūs visi sajutīsiet, 

kā mana dzīvība vibrē jūsu būtībā." 

66 Es atstāju šo īpašumu, un man sekoja mani mācekļi. Bet es apstājos koka ēnā un sacīju viņiem: 

"Brīdis tuvojas, bet jūs vēl varat baudīt mana vārda augļus. Jūs noteikti paliksiet kā avis starp vilkiem, bet 

jūs netiksiet sakauti, jo mans apmetnis jūs pārklās. Redzi, cik liels ir ļaužu pulks; jūs tos pabarosiet, kā Es 

to darīju tuksnesī, un jūs pavairosiet maizi, kā Es jums rādīju." 

67 Tā Es runāju ar jums caur Jēzu, glāstīdams katru no saviem mācekļiem, kamēr viņu acis lēja asaras 

un viņi savās sirdīs izteica Man jūtas, pilnas maiguma, un deva Man neskaitāmus solījumus sekot Man. 

68 Šodien es jums neatgādināšu par pēdējām trim dienām, ko pavadīju uz zemes. Tas notiks citā reizē, 

svētītie ļaudis, kad Es jums stāstīšu par Pēdējo vakariņu, par Savu pēdējo uzturēšanos Ģetzemanes dārzā, 

kur Es aizgāju lūgties, un visbeidzot Es jums stāstīšu par Savu upurisko nāvi. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 211 
1 Savu gudrību un mīlestību es pārvēršu cilvēciskā vārdā, lai tas sasniegtu jūsu sirdis. 

2 Es nāku pie jums, cilvēki, lai jūs uz īsu brīdi varētu dzīvot mana Vārda garīgajā starojumā, lai jūs 

uz dažiem mirkļiem varētu dzīvot garīgās dzīves valstībā. 

3 Ņemiet un ēdiet mana vārda maizi, kas ir spēks un dzīvība, lai jūs nenomaldītos pārbaudījumos. 

4 Daži no maniem jaunajiem mācekļiem piedzīvos savu Golgātu, kur viņi pabeigs savu misiju uz 

zemes. Taču šo virsotni sasniegs tikai tie, kas ir garā, pacēlumā un mīlestībā. 

5 Pagaidām atpūtieties un uzklausiet manu vārdu. Stiprinieties, jo rīt jūs uzņemsieties savu krustu. 

Bet nebaidieties, ļaudis, jo tas, kurš uzņemsies šo krustu, to darīs tādēļ, ka viņa sirds ir pārpildīta ar 

mīlestību pret cilvēkiem. 

6 Kurš sacelsies pret to, ka viņam ir jāpilda šī misija, ja visā viņa būtībā valda bezgalīga labdarība un 

liela sirsnība? 

7 Ikviens, kuram šajā garīguma laikmetā ir stipra dvēsele, uzņemsies krustu ar mīlestību un labprāt 

to nesīs. 

8 Šis krusts ir domāts garā lielajiem, tiem, kas jūtas pārņemti ar patiesas mīlestības uguni. 

9 Šobrīd šo cilvēci aprij uguns, bet tā nav mana. Uguns, ar kuru cilvēku brāļi tagad iznīcina viens 

otru, rodas no viņu vardarbības, kaislību, naidīguma, no viņu milzīgās alkatības, atriebības vēlmes un 

materiālisma. 

10 Uguns, kurā cilvēce tiek iznīcināta, nav uguns, kas nāk no Svētā Gara, bet gan no elles, ko cilvēki 

ir radījuši ar saviem grēkiem. 

11 Mana dievišķā uguns ir dzīvība, kas izstaro gaismu visām būtnēm, nevis iznīcību vai nāvi. 

12 Mana uguns ir gaisma, kas šķīstī un cildina, kas apgaismo un stiprina, bet nekad tā nav uguns, kas 

mūžīgi moka vai iznīcina dvēseles dzīvi. Tā ir dzīvība, nevis nāve. 

13 Ja Es jūs esmu aicinājis šajā laikā Mani uzklausīt, atcerieties, ka tas bija, lai dotu jums vēl vienu 

iespēju pacelties gaismā ─ garīgā laikmetā, kas ir labvēlīgs, lai uzplauktu sēkla, kuru Es esmu atnesis 

pasaulei. 

14 Es ievietoju jūsu dvēselē savu gudrību un mīlestību ─ šo garīguma plūsmu, kas ir dzīvība, 

veselība, prieks un miers. 

15 Izlejiet uz cilvēci patiesības vārdu - ne tikai to, ko es jums atstāju rakstveidā, bet arī to, kas nāk no 

Gara. 

16 Es vēlos, lai jūs šajā laikā celtos. Kamēr vieni būs kā zvaigznes, kas vada ceļiniekus pa dažādiem 

pasaules ceļiem, citi būs kā bākas, kas sūta savu gaismu pāri vētrainai jūrai, kurā virmo cilvēciskās 

kaislības, un izgaismos ceļam, kurā atrodas atkritējs. Es gribu, lai mana pamācība būtu jūsu lūpās, lai 

Dieva vārds, kas ir mūžīgās dzīvības maize, izplatītos pa visu zemi. 

17 Saprotiet, ka Es esmu atnācis atjaunot šo pasauli, attīrīt to un visu pārveidot. 

18 Šajos piemiņas brīžos Es liku, lai visu telpu piepilda Mana gaisma; lai ikviens, kas ir kājām, uz 

mirkli apstājas domās par Skolotāju un aizdomājas; lai ikviens, kas šajā stundā mirst, skatās uz Mani ar 

dvēseles acīm, lai nebaidās aiziet no šīs pasaules. 

19 Es esmu mīlestības sējējs, jūs esat mani lauki. Kas var apšaubīt manu spēku padarīt jūs auglīgus 

mīlestībā. 

20 Jūs nevarat zināt, cik bagātīgu sēklu es jums nesu. Ja jūs nevarat to pilnībā apgūt, es turpināšu to 

saglabāt tiem, kas vēl nāks. Un, ja pat viņi to nevarēs izmantot, tā tiks saglabāta nākamajām paaudzēm, 

līdz vairs nebūs ne lauka, ko apstrādāt, ne sēklas, ko sēt. 

21 Izprotiet manu vēstījumu, lai jūs varētu likt tam uzplaukt uz sava ceļa. Atveriet savas acis, lai jūs 

varētu saskatīt darbus, ko es daru ik dienas. 

22 Vai jūs redzat tos vīriešus, kuri vēlas būt vareni, izmantojot spēku? Ļoti drīz jūs redzēsiet, ka viņi 

ir pārliecināti par savu kļūdu. 

23 Es viņiem pierādīšu, ka tikai ar labestību, kas ir mīlestības starojums, cilvēks var būt patiesi liels 

un varens. 

24 Bet, kamēr vieni un otri nezina, kas ir mīlestība, man būs jāturpina mācīt pasauli. 
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25 "Vārds" izstaro savu gaismu pār jums, lai mācītu jums to nodot tālāk tiem, kas nāk pēc jums. Un es 

parūpēšos par visiem. 

26 Es esmu mūžīgais sējējs. Vēl pirms Es atnācu uz zemes un cilvēki Mani nosauca par Jēzu, Es jau 

biju Sējējs, Mani jau pazina tie, kas bija ārpus materializācijas, kļūdas vai nezināšanas ─ tie, kas apdzīvoja 

garīgos reģionus un mājas, kuras jūs vēl nepazīstat un nevarat iedomāties. 

27 No tiem, kas mani pazina, pirms es nāku uz zemes, es jūs daudzus sūtīju, lai liecinātu par mani 

pasaulē, lai pasludinātu Kristus, Tēva Mīlestības un Vārda, atnākšanu. Daži no viņiem bija pravieši, citi - 

pionieri, bet vēl citi - apustuļi. 

28 Šī pasaule nav vienīgā, kurā mani soļi ir atstājuši pēdas. Visur, kur ir bijis nepieciešams Pestītājs, 

es esmu bijis klāt. Bet man jums jāsaka, ka citās pasaulēs mans krusts un kauss ir noņemts ar jūsu brāļu un 

māsu atjaunošanos un mīlestību, bet šeit, šajā pasaulē, pēc daudziem gadsimtiem es joprojām esmu 

kronēts ar ērkšķiem, nomocīts pie jūsu nepilnību krusta un joprojām dzeru kausu ar žulti un etiķi. 

29 Tā kā Mans mīlestības darbs ietver visas cilvēces glābšanu, Es jūs gaidu ar bezgalīgu pacietību, un 

Es katram cilvēkam esmu devis ne vienu, bet daudzas iespējas pacelties, un esmu gaidījis daudzus 

gadsimtus, lai pamodinātos visi tie, kas ir iegrimuši dziļā letarģijā. 

30 Tagad jūs atrodaties laikā, kad varat attīstīties uz augšu, pilni gaismas un dzīvības. Es esmu 

atraisījis vēl vienu zīmogu no Dzīvības un Gudrības Grāmatas, lai jūs varētu iepazīt vēl vienu šī darba 

nodaļu. 

31 Es jums dodu ar pareizo mēru tik daudz, cik spējat uzņemt, un tikai to, ko spējat saprast un 

saglabāt. 

32 Cilvēki progresēs savā attīstībā, un tādā mērā, kādā progresēs viņu dvēseles attīstība un 

augšupejošā attīstība, Es došu viņiem Savu gudrību lielākā pārpilnībā. 

33 Es gribu, lai jūsu dvēsele būtu kā kauss, kas spēj saņemt Tēva dvēselei paredzētās godības. 

Saprotiet, ka lielais tikai ieplūst lielajā un ka nenozīmīgais nevar apmierināt lielo. 

34 Jūsu Tēva griba ir, lai jūs būtu noderīgi radīšanas plānā, lai jūs būtu harmoniskas notis radīšanas 

koncertā. 

35 Es zinu, ka tas, kurš jūt iekšējo mīlestības apgaismību, brīvprātīgi uzņemsies krustu un soli pa 

solim dosies uz Golgātu, zinot, ka tas nozīmē paaugstināšanu un tuvošanos Tēvam. 

Ja tas būs nepieciešams, jūs ļausiet sevi sist krustā, jo jūs zināt, ka šajā sevis atbrīvošanā, šajā nodošanā 

jūs krāšņi augšāmcelsieties no mirušajiem kā Skolotājs, lai kāptos uz gara valstību, kur dzīve pastāv 

pilnībā un pilnībā. 

36 Cilvēce, es esmu šeit. Es esmu atnācis, lai glābtu jūs no nelaimes. Tā maigā roka, kas ir 

pieskārusies cietsirdīgajiem, ir bijusi Mīna. Tas mīlošais Ārsts, kas ienāca tavā sirdī, lai tevi dziedinātu, 

esmu bijis Es. 

37 Jūs, slimie un skumstošie cilvēki, Es biju ar jums, un jūs nespējāt atpazīt, kas jūs apmeklēja, 

nespējāt saskatīt debesu gaismu Manās acīs. Ak, jūs, cilvēki, jūs neesat sapratuši, kāda nozīme un jēga ir 

katram Manas asiņu pilienam, ko Es izlieju par jums! Jūs neesat laimīgi, jo negribējāt laistīt savus laukus 

ar žēlīgo ūdeni, ko Es jums devu. 

38 Nāciet šeit, lai dzirdētu koncertu, kura skaņas uzrunā jūsu dvēseli par perfektu mīlestību un 

bezgalīgu harmoniju. 

39 Ļaujiet dievišķajai gaismai ienākt jūsu sirdī, kā tā izgaismoja to nakti, kad es pēdējo reizi lūdzos 

Ģetzemanes dārzā. 

40 Vai jūs atceraties, kā Es nodevu Sevi ļaudīm, kas Mani meklēja, lai Mani tiesātu? 

41 Ļoti nozīmīga bija mācība, ko Skolotājs tajā brīdī deva visiem, bet neviens to nesaprata. 

42 Šī nodošanās bija paklausības, pazemības un mīlestības upuris. Tas bija dzīvs piemērs cilvēcei. Jo 

ikviens, kurš no mīlestības nododas cilvēkiem, vēlāk kļūst cienīgs nodot sevi Dievam. 

43 Mīļotie cilvēki, mana dzīve bija atvērta grāmata, lai jūs no tās mācītos mīlēt. Bet jūs nezinājāt, kā 

to lasīt. 

44 Es izjūtu līdzjūtību pret jūsu vājumu, kas atklāj to mazo spēku, kas ir jūsos. Tomēr Es esmu 

pietiekami spēcīgs un liels, lai kompensētu jūsu vājumu un nenobriedumu, un pietiekami mīlošs, lai 

papildinātu jūsu mīlestības trūkumu. 
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45 Es tuvojos jums un mācu jums būt šķīstiem, šķīstīt sevi pārciestās un pacilājošās sāpēs, kas nozīmē 

patiesu un patiesu grēku nožēlu. 

46 Attīrīšanās ir nepieciešama dvēseles pilnveidošanai. Nemelojiet sevi par attīrīšanos un pilnību, jo 

perfekta dvēsele ir lielāka par tīru dvēseli. 

47 Jūs drīz varēsiet kļūt šķīsti, bet jūs nezināt, cik ilgs laiks un cik daudz pārbaudījumu jūsu dvēselei 

ir jāiziet, lai sasniegtu pilnību. 

48 Ir nepieciešams, lai jūs jau daudz zinātu par garīgo dzīvi, lai jūs nebūtu apjukuši, pārejot no šīs 

eksistences uz citu. Cik daudzi cilvēki uzskata sevi par laimīgiem, jo viņiem ir bagātība, ērtības un 

apmierinājums uz zemes, un nevar iedomāties, ka kādu dienu viņus, un noteikti ne kā garīgas būtnes, vajās 

sāpes, kad viņi atstās ķermeni uz zemes un līdz ar to arī visu, kas viņiem piederējis. Tad viņi kļūst par 

visnelaimīgākajām būtnēm, klejotājiem bez miera, bez prieka un bez zināšanu gaismas. Tie ir kā ēnas, kas 

nemierīgi klīst. Viņi neslāpst kā pasaulē, bet viņu ciešanas, lai gan vairs nav fiziskas, ir bezgalīgi 

spēcīgākas nekā tās, ko piedzīvo zemes ķermenī. Jo tagad dvēsele ir viena pati sava tiesneša, savas 

sirdsapziņas, priekšā. 

49 Tajos reģionos, līdz kuriem viņi varēja aizsniegt ar savu dvēseles mazajiem spēkiem, viņi ir 

kļuvuši trūkumcietēji, viņi ir izjutuši, kas ir posts, vientulība, pamestība un vajadzība. Savā bēdīgajā 

eksistencē viņi saglabā tikai nelielu cerību - ka viņi atradīs mieru. 

50 Drīzāk esi nabags uz zemes, zinot, ka dari kaut ko savas dvēseles labā. Drīzāk esiet trūkumā, 

bēdās, slimībā, nenozīmīgi ─ bet ne mājās, kur ir īstā dzīve. Jo sāpes garīgajā pasaulē ir nesalīdzināmi 

lielākas nekā materiālajā dzīvē. 

51 Svētīgs tas, kurš atzīst Manas mācības un tādējādi pāriet no lepnības uz pazemību, jo viņš iemantos 

miera valstību. 

52 Jūs neesat trūcīgs pat tad, ja valkājat vienkārša materiāla drēbes. Saprotiet to, lai jūs varētu izaugt 

ārpus savas pasaules. Ko jūs rūpējaties par šīs asaru ielejas vajadzībām? Tūkstoš reižu skumjāk, ja tev nav 

miera garīgajā, ja tu neesi stiprs, ne liels. Dižās dvēseles pārvar visu, saglabā dvēseles mieru pārbaudījumu 

priekšā un dzīvo patiesu dzīvi, kas ir pilna gaismas un miera. 

53 Jums neizdodas atpazīt patiesību, jo jūs nevēlaties ar to saskarties. Tikai vienkāršas un pazemīgas 

sirds spēj to atpazīt. 

54 Tie, kas neredz patiesības gaismu, pastāvīgi Man saka, ka Mans Vārds bijis neauglīgs, jo viņi 

turpina barot korupciju. Viņi Man saka, ka ceļš uz Golgātu un upurējošā nāve pie krusta, brīnumi, ko Es 

darīju, Mana mīlestības mācība, Mana līdzjūtība, Mani pēdējie vārdi un pēdējais elpas vilciens, kas bija 

lūgums pēc piedošanas Maniem vajātājiem un katariem, bija neauglīgi. 

55 Ko par to visu zina tie, kas nezina patiesību? Bet tas, kurš paceļas virs bezdibeņa, lūdzas par 

saviem katariem un svētī savus apmelotājus, - viņa gars spīd stiprāk par saules gaismu. 

56 Tiem, kas domā, ka visa šī dzīve, ciešanas un darbs ir bijuši veltīgi, es saku, ka nebūs neviena, kas 

savā laikā nesaņems šo gaismu un ar tās palīdzību sevi neizglābs. 

57 Taču ne visi domā šādi. Ir tādi, kas, lai gan atrodas cietuma tumsā, izpatikdami savu vainu par 

noziegumu, ir brīži, kad viņi vēršas ar savām domām pie Manis un koktelīgā lūgšanā saka: "Kungs, ja tas 

grēcinieks, kas Tavā klātbūtnē izjuta nožēlu, atrada pestīšanu pie Tevis, tad kāpēc lai es negribētu lolot 

cerību, ka pēdējā brīdī Tu izstiepsi man roku kā Dimasam un izvilksi mani no tumsas, lai aizvestu uz 

gaismu?" 

58 Cik daudziem, kas vēl nav spējuši padzīt tumsas kņazu, ko tie nes miesā, ir bijuši ticības, 

apgaismības, grēku nožēlas un cerības mirkļi uz Glābēju? Cik daudzi izdzen no savām sirdīm domu par 

jaunu un vēl lielāku sodu pēcnāves dzīvē, dodot priekšroku domāt un ticēt, ka Jēzus gaida viņus, lai 

atbrīvotu viņus no mokām un bailēm! 

59 Tieši šos cilvēkus jūs saucat par jūsu sabiedrības atkritējiem. Redziet, ka ir brīži, kad viņiem rodas 

aizdomas par patiesību. Bet jums, kas bauda brīvību, atzinību, uzticēšanos pasaulei un bieži domājat, ka 

visu zināt, jo visu vērtējat un paužat savu viedokli, jums nav apgaismības mirkļa, kas ļautu ieraudzīt 

patiesību aci pret aci, gluži otrādi - jūs sevi apvij šaubas un ēnas. 

60 Sēkla, ko Es sēju dvēselēs ar Savu Vārdu, Savām ciešanām un Savām asinīm, ne vienmēr 

uzplaukst cilvēka, tautas vai pasaules dzīves virsotnē. Bieži vien tā uzplaukst tikai brīdī, kad cilvēks 

sastopas ar nāvi un sajūt, ka viņu gaida dzīve ─ kad tas, kurš bija lepns un augstprātīgs savā spēkā, pēkšņi 
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krīt uz sāpju gultas, nomākts un uzvarēts. Tur viņš pārdomā, attīra sevi un pilnveido sevi domās par Mani, 

viņš spriež par sevi pēc Maniem piemēriem. Tad viņš raud un mainās, jo vienā mirklī patiesība viņu ir 

sasniegusi. 

61 Pat tad, kad lepnās tautas dzīvoja savas materiālās varenības spožumā un to ļaudis bija drudžaini 

nodoti savām kaislībām, viņi savu pienākumu pret Dievu pildīja nepatiesi un liekulīgi, praktizējot reliģiju, 

jo visa viņu uzmanība un mīlestība bija viņu ambiciozo mērķu varā. Bet, kad nāca sakāve un iznīcība, kad 

viņi redzēja, ka viņu sapņi par varenību ir sagrauti, un realitāte nāca viņus pamodināt, viņi vērsa savas acis 

pie Manis, lai sacītu: "Kungs, Tev ir taisnība, miers var būt tikai labas gribas cilvēkiem, un Tava un mūsu 

valstība noteikti nav no šīs pasaules." 

62 Vai jūs saprotat, ka mana sēkla nav pazaudēta? Jums, kas par to šaubāties, es jums saku: meklējiet 

šo sēklu caur pārdomām, negaidot, kamēr sāpes jūs konfrontēs ar patiesību. 

63 Šī pasaule ir pilna ar manu vārdu. Tas ir meli, ka manas pēdas ir jāsedz. Lai kur jūs dotos, jūs 

atradīsiet Manas zīmes un Manas balss atbalsis, kas mūžīgi skanēs sirdsapziņā. 

64 Es esmu klātesošs visur un runāju ar jums nemitīgi, jo Es vēl neesmu pārstājis jums sniegt Savu 

vēsti. 

65 Mani ļaudis: Kāpēc jūs dažkārt joprojām vēlaties pārbaudīt savu Skolotāju? 

66 Jā, es jau zinu, ka ir arī tādi, kas nesaprot, kāpēc Kristus, ja Viņš bija Dieva Dēls, padevās saviem 

vajātājiem un nespēja izvairīties no nāves. Ja Es nebūtu vēlējies upura nāvi, Man būtu bijis ļoti viegli 

pazust, lai nenodotu Sevi tiem, kas Mani meklēja. Viņi būtu bijuši pārsteigti, redzot brīnumainu un 

nesaprotamu pazušanu, kas lika viņiem iesaukties: "Patiesi, tas ir Dieva Dēls!" Bet tā nebija tā mācība, ko 

es biju atnācis nest, jo tā nemācīja mīlestību. Turklāt es gribēju jums sacīt, ka tas, kas pilda Viņa gribu, bet 

tā nav Tēva griba, nav vienots ar Viņu. 

67 Jums ir jāsaprot visi šie paskaidrojumi. Jo, ja jūs nesaprotat, kas notiek pašlaik, kā jūs varat saprast 

vai paredzēt to, kas notiks nākotnē? Tādēļ Es jums jau iepriekš sniegšu dažas atklāsmes, lai tās kalpotu 

jums kā sagatavošanās, kā apsolījums un pravietojums. 

68 Es, Skolotājs, jums saku: Kad cilvēks reiz būs liels un paaugstināts, piepildot Bauslību, un patiesi 

vienots un harmonijā ar Garu, viņam vairs nebūs divu dzīvju, kas tagad sadala viņa eksistenci, proti, 

cilvēciskās uz zemes un garīgās universālajā un bezgalīgajā Gara pasaulē. 

69 Tad viņš raudzīsies tikai uz vienu eksistenci, jo viņa būtībā būs tikai viena griba. Starp miesu un 

sirdsapziņu vairs nebūs nekāda konflikta, un viņš jutīsies saplūdis ar vispārējo dzīvi. Neatkarīgi no tā, vai 

viņš dzīvos garīgi vai uz zemes, lai kur viņš arī būtu, viņš jutīsies sava Tēva mājā. Katrā vietā viņš baudīs 

Tā Kunga klātbūtni, un visur viņš apzinīgi un paklausīgi pildīs savu misiju. Tad ķermeniskās matērijas 

nāve vairs nenozīmēs to, ko tā nozīmē šodien. Viņi būs tie, kas, uzvarot nāvi, ieies mūžīgajā dzīvē. 

70 Pēc tam, kad Es jums teicu, ka Mana griba bija Mani nodot Mani vajātājiem tajā naktī, jūs Man 

jautājat: "Kungs, vai tad Jūda nebija vainīgs?" Bet es jums saku: nenosodiet viņu. Jo, lai tiesātu viņu kā es, 

jums vajadzētu būt līdzjūtīgiem savās sirdīs. Viņš bija tikpat nenobriedis un cilvēcīgs kā jūs, un savā 

vājumā viņš ļāva cilvēkiem pamudināt viņu izdot savu Skolotāju. 

71 Vai jūs domājat, ka šis māceklis jau bija nācis kā Dieva iecelts, lai nodotu savu Skolotāju? Nē, 

mana tauta, nevienam nebija nepieciešams Mani izdot. Bija pienākusi stunda, vajātāji sekoja Maniem 

soļiem, Mani gaidīja asins tiesa. 

72 Arī šis cilvēks, tāpat kā visi pārējie, kas Man sekoja, bija izvēlēts sēt mīlestības sēklu. Viņš cieta 

neveiksmi izšķirošajā brīdī, kad novērsās no Tā, kas viņu bija tik ļoti mīlējis, un nostājās to pusē, kuri 

tiecās pēc Skolotāja dzīvības, tikai tāpēc, ka saprata, ka Jēzus nav zemes, bet gan nezināmas pasaules 

ķēniņš, un mācekļa sirds joprojām sapņoja par šīs pasaules bagātībām. 

73 Cik lielas bija Jūdas nožēlas, kad viņš savā sirdsapziņā dzirdēja vienu teikumu pēc otra, ko viņš 

bija mācījies no Jēzus, cik lielas bija viņa sāpes, kad viņš domāja par to, ko viņš bija aicināts darīt un kāds 

bija viņa darbs! 

74 Es jums to visu saku, lai tad, ja kāds no jums mani šajā laikā izdotu, viņš nevarētu attaisnoties, 

sakot, ka varbūt viņam tā bija lemts. 

75 Nevienam nav lemts izdot. Jūs visi esat aicināti izpirkt sevi caur manu mīlestību. 

76 Man bija lemts mirt pie krusta, lai pēc tam atkal uzziedētu kapa alā un parādītu jums dzīvības 

uzvaru pār nāvi. 
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77 Šodien Es saku Saviem jaunajiem mācekļiem: Kad runa ir par taisnības izrādīšanu Maniem 

Darbiem, nemīliet naudu, jo tā ir viltus dvēseles monēta, tās vērtība ir negatīva un atspoguļo viltus vērtības 

mūžīgajai dzīvei. Nauda jūs var novest no patiesas žēlsirdības, pazemības ceļa, kas ir jāiet katram no 

maniem apustuļiem. 

78 Man jums jāsaka, ka Es jau iepriekš zināju, ko Jūda darīs, un Es to pierādīju, kad teicu, ka viens no 

divpadsmit Mani nodos. ─ Katrs no šiem mācekļiem deva to, kas viņam bija jādod, katrs no viņiem bija kā 

nots koncertā, ko Es sniedzu pasaulei. 

79 Ja viens atnesa šķīstuma un pacilātības toni, cits - ticības un spēka, cits - daiļrunības un 

pārliecināšanas, vēl cits - pazemības un maiguma. Katrs deva to, ko bija atnesis, ko bija paņēmis no 

Skolotāja, un to, ko jutās. Tikai viens bija vājš, bet viņa vājums kalpoja arī kā mācība cilvēkiem, lai viņi 

nerīkotos tāpat kā viņš, bet nebūtu viņa tiesnesis. 

80 Mācekļi, paceliet šovakar savas domas, lai jūs būtu kopā ar Mani pie pēdējā vakariņa. Barojiet sevi 

ar manu gaismu, dzeriet mana Vārda vīnu. Tajā jūs atradīsiet atvērtu grāmatu, ko lasīt, un tajā pašā laikā 

jūs būsiet garīgajā. 

81 Nāciet pie galda, kur jūs sajutīsiet dievišķās mīlestības vibrāciju, bet kur jūs sajutīsiet arī ciešanas, 

kur cerības saldums mijas ar atvadu rūgtumu un nodevības skūpstu. 

82 Šeit jūs vislabāk varat sadzirdēt sirdsapziņas balsi, kas jums pateiks, vai arī jūs esat nodevuši, 

melojuši, skūpstījušies bez mīlestības. 

83 Pirms sēžat pie galda, nomazgājiet sevi tīrā lūgšanu ūdenī. Attīriet prātu un sirdi, lai jūs ļautu tai 

būt dvēselei, kas piedalās šajā garīgajā vakarēdienā. 

84 Vai esat gatavi? Sēdiet ap Mani un klausieties dziļākajā klusumā un sirds nodevībā. 

85 Vai viss jau ir gatavs, vai esat šeit, gatavi un izrotāti mielastam? Es vēlējos, lai jūsu dvēsele šajos 

brīžos būtu ne mazāk šķīsta kā šī garīgā galdauts. 

86 Atstājiet materiālās dzīves virpuli ārpusē, cilvēciskās nelaimes un grūtības. Nāciet šurp, jūs, 

iemiesotās dvēseles, un arī jūs, kas dzīvojat garīgajā. Cilvēki, nāciet šeit, lai mācītos runāt ar Mani, lai jūs 

vairs nebūtu vergi uz zemes. Jo tas, kurš runā ar Skolotāju no gara uz garu, ir ieguvis pilnīgu brīvību pār 

"miesu", pasauli, nezināšanas tumsu, pār katru jūgu. 

87 Uzmanīgi ēdiet mana Vārda maizi, lai jūs zinātu, kāda bija Jēzus cīņa agonijas stundās un kā Viņš 

uzvarēja nāvi. 

88 Šodien es jums saku: Lūdzieties klusuma un garīguma dārzā, lai visa jūsu būtība tiktu caurstrāvoti 

ar spēku un jūs spētu nest krusta nastu līdz kalna virsotnei. 

89 Lūdzieties, lai jūs redzētu apgaismotas savas iekšējās debesu kāpnes - garīgās pilnības kāpnes. 

90 Esiet dzīvespriecīgi, lai jūs varētu turpināt savu misijas ceļojumu ar nepagurumu, un tad jums 

nebūs jābaidās, ka jūsu drēbes tiks saplēstas, nedz arī no cilvēkiem, kuri jūs vajā, meklējot jūsu vainu vai 

pārkāpumus, lai jūs apsūdzētu. 

91 Aizmirstiet savas bēdas un arī savus zemes priekus un uzvelciet Gara priekus. 

92 Maz ir tādu, kas prot lūgt, lai priecātos, un vēl vairāk ir tādu, kas lūdz, lai pēc tam raudātu. Viņiem 

Es saku: Izgleznojiet dziesmu no visām zemes bēdām, bet lai tā skan ar tādu ticību un cerību uz Mani, ka 

jūs pēkšņi piedzīvosiet pārsteigumu, dziedot slavas dziesmu, kas nāk no sirds un ir piepildīta ar mīlestību 

un mieru. 

93 Es jums runāju par garīgo prieku, un tomēr jūs savās sirdīs nevarat aizmirst stundas, kas tuvojas un 

būs veltītas piemiņai. 

94 Jā, cilvēki, rīt, kad būs pulksten trīs pēcpusdienā, jūs redzēsiet sauli aptumšotu, un skumji būs 

visiem, kas ieies iekšā un atcerēsies mani. 

95 Saule paslēpīsies starp sēru puķēm, tāpat kā tajā dienā tā slēpās aiz tumšiem mākoņiem, lai nebūtu 

jāredz cilvēku nepateicība. 

96 Saskaroties ar visdažādākajām cilvēciskajām nepilnībām, Kristus, Skolotājs, deva Savu mācību. 

97 Viņš tika izsmiets? Skolotājs ņēma izsmieklu, lai dotu mācību. Viņi Viņu izjautāja viltīgi? Viņš 

atbildēja ar mīlestību un gudri, jo tieši to Viņš bija atnācis darīt. Viņš tika nodots? Viņš sniedza Savu 

mācību par piedošanu, saskaroties ar šo nodevību. Tika pieprasīta viņa dzīvība? Viņš piekrita un atdeva 

Savu dzīvību. Lai glābtu un pārliecinātu, bija jāpieņem viss. 
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98 Sakiet Man tagad, mīļie mācekļi: Kad jūs nodod jūsu līdzcilvēki, ─ vai jūs pret to nevēršaties, vai 

jūs neiebilstat? Zini: lai iekarotu sirdi, dažkārt ir nepieciešams tikt nodotiem. Ne jau vardarbība uzvar gara 

cīņās, bet gan patiesa mīlestība. 

99 Mani mācekļi: Šoreiz grāmata ir palikusi atvērta. Ļaujiet Jēzum šajos brīžos ienākt jūsu domās, lai 

savās klusuma stundās un atmiņās jūs varētu atcerēties visus jums zināmos Manas ciešanu brīžus. Tas, 

kurš Mani atceras pacilājošā un garīgā veidā, saņems gaismu, kas viņam kā iedvesmu atklās daudzu 

neapzinātu mācību nozīmi. 

100  Ļaujiet Man staigāt pa jūsu domu ielām ar Savu krustu uz pleciem. Ļaujiet Jēzum, aizmirstot 

savas sāpes, iet savu ciešanu ceļu, domājot par saviem bērniem un aizmirstot viņu apvainojumus. Ļaujiet 

Man izplest rokas uz Mana Krusta un lūgt piedošanu tiem, kas Mani neatzina. Ļaujiet Man būt jūsos, līdz 

jūs ieraudzīsiet mīlestības, dzīvības un taisnīguma uzvaru. 

101  Jūs, ļaužu pūļi: Kā jūs būsiet kopā ar Mani kā draugi un mācekļi? Vai arī jūs veidosiet manu 

krustu? Vai jūs būsiet kā naglas, kas caururbušas manas rokas un kājas? Vai tu būsi Mana "vainaga" ērkšķi 

vai šķēps, kas caururbj Manu sānu? 

102  Jūs raudājat, cilvēki, un, raudādami no sāpēm, jūs sakāt Man, ka vēlaties būt kopā ar Mani, kā bija 

Jānis: pie Skolotāja kājām pie krusta. Un es jums saku, ka arī es gribu, lai jūs būtu kā tas māceklis, kuru 

jūs visi simbolizējāt, kad es jūs atstāju zem Marijas mīlestības apmetņa kā viņas bērnus. 

103  Es jums atstāju savu mīlestību un svētību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 212 
1 Svētīgs, kas vēršas pie Manis, kas meklē Skolotāju, kas meklē piedošanu, kas uzņemas krustu, jo 

pie Manis viņš atradīs gaismu, kas viņu vada, un savu grēku piedošanu. 

2 Skolotājs jūs ar mīlestību sveic šajā piemiņas dienā. Šajā dienā tiek atjaunotas Viņa ciešanu pēdas, 

ko Viņš atstāja cilvēcē. 

3 Lai gan šīs miesas asinis iztvaikoja, tās būtība palika visu cilvēku dvēselēs. Tas ir neizdzēšams 

tavā garā, jo tu atceries Mani, kad uz mirkli sajūti krusta nastu vai grūtā Kalvārijas kāpumā. 

4 Tā kā Jēzus iezīmēja ceļu ar Mīlestības asinīm, ikviens cilvēks, kas tiecas pēc pestīšanas vai 

dvēseles pilnības, meklē pēdas, ko Es atstāju uz zemes, lai sekotu tām. Šo ceļu Es jums šobrīd rādu, un pa 

to jūs sasniegsiet garīgo dzīvi, kur nav ne tumsas, ne sāpju. 

5 Kristīgā pasaule par savu simbolu padarīja krustu, jo Jēzus izlēja savas asinis uz šī koka un nomira 

kā cilvēks, lai uz tā paveiktu savu pestīšanas darbu. Kopš tā laika krusts tiek uzskatīts par dievišķās 

mīlestības un piedošanas simbolu. Tomēr tā ir bijusi arī cilvēku pasaules uzskatu cīņas emblēma. 

Šodien, kad kopš šīs upurēšanas nāves ir pagājis gadsimts, es atkal esmu klātesošs pasaulē ─ vairs ne 

kā cilvēks, bet garīgi. Bet patiesi Es jums saku: šis krusts Man vairs nav vajadzīgs. Es vairs nenesīšu to uz 

saviem pleciem, jūs vairs neredzēsiet rabīnu, kas apliets ar asinīm un kronēts ar ērkšķiem, ar Viņa miesu, 

kas bakstīta, ar Viņa asinīm samitrinot ceļa akmeņus. Jūs vairs neredzēsiet Viņu ar sāpēs saspiestām acīm, 

kas vieniem izraisa žēlumu, bet citiem - šausmas. Jūs vairs neredzēsiet Viņu, kas ierodas kalna virsotnē, lai 

tiktu pie krusta piekauts starp ļaundariem. 

6 Krusts, kas bija kauns un apkaunojums tam, kurš uz tā mira, no mīlestības tika pārvērsts par upura 

simbolu. To nevarēja pat iedomāties tie, kas Mani vajāja un izvēlējās Man visneslavnieciskāko nāvi, lai 

apmierinātu savu nežēlību. Jo pūlis vēlējās apsūdzēt un nosodīt To, kas nebija neko darījis pret viņiem, kas 

bija labestība, mierinājums un piedošana visiem cilvēkiem. Cilvēks atradās bezdibenī, no kura viņš 

nesaprata to labo, to mīlestību, ko Es viņam parādīju ar Savu upurējošo nāvi. 

7 Šajā laikā Es neesmu nācis kā cilvēks, un ne uz Manis gulstas krusts. Šodien es esmu tā, kas uz 

jūsu sirdīm ceļ mīlestības krustu, lai jūs sekotu maniem soļiem. 

8 Jūs jau esat izjutuši šī krusta smago nastu, jūs jau esat izjutuši, kā jūsu miesa tiek bakstīta, kad 

sāpes ir iespiedušās dvēselē. Arī jūs jau esat sajutuši, ko nozīmē nokrist uz ceļa. Jūsu dzīves ciešanas ir 

bijušas sitieni ar pātagu, un izsmiekli, kad jūs uzskatīja par traku kā pašu Jēzu, jo jūs Mani meklējāt, ir 

bijuši kā šķēps, kas pārrāva Glābēja sānu. 

9 Redziet, jūsu dzīve ir kā Golgāta, mācekļi. Ikvienam, kas vēlas ņemt Mani par piemēru, sekot Man 

un nākt pie Manis, būs jādzīvo ciešanās un jādzer žults un etiķa kauss. 

10 Jūs pamatoti esat nosaukuši šo zemi par asaru ieleju. Jūs esat nākuši pie tā, lai iepazītu labo un 

ļauno, jo neviens nav piedzimis pilnīgs zināšanās un nopelnos. Tāpēc Es esmu jums piešķīris gribas 

brīvību pašiem izvēlēties ceļu, lai jūsu dvēsele ar saviem spēkiem varētu sasniegt augstākus līmeņus. 

11 Taču tam, kurš izvēlas slikto ceļu, ir nepieciešams, lai viņš uz tā iemācītos izjust sāpes, lai tad, kad 

viņš jūt, ka attālinās no žēlastības un gaismas, attīrītos un nostiprinātos grēku nožēlā, un tādējādi iemācītos 

pārvarēt kārdinājumus. 

12 Cik nopelniem bagāts Dievam ir tas, kurš cīnās pret kārdinājumiem, kas kļūst jo spēcīgāki, jo 

vairāk viņš cenšas atjaunoties. 

13 Cilvēki, mana upurējošā nāve nebija bezjēdzīga. Jo gan tiem, kas Mani mīl, gan tiem, kas Mani 

noliedz, būs jāseko Man pa pēdām. Šis darbs būs ierakstīts laikmetu grāmatā un nesīs augļus mūžīgi. 

14 Jūs nevarat zināt, kāpēc jūsu krusta nasta, tas ir, pienākumi un ciešanas, dažiem ir vieglākas nekā 

citiem. Jūs visi uz šīs zemes nezināt savu pagātni, neviens nezina laiku, kad viņa dvēsele saņēma gaismu. 

Tāpēc uzņemieties krustu ar nodošanos. Jo, kas šādi seko Man, tas izdzīvos pat nāvi. 

15 Mana balss šodien runā par likumu un taisnību, tā ir tā pati balss, ko jūs dzirdējāt Sinaja laikā. 

Šodien, tāpat kā tajā dienā, es redzu daudzu neticību. Tad Es jums devu Bauslību, kas izgriezta akmenī, 

vienu reizi un otru reizi, jo Mozus pirmo Bauslību pārkāpa, būdams bezpalīdzīgs jūsu elkdievības un jūsu 

vājuma priekšā. Tomēr šodien, kā es to rakstu jūsu sirdsapziņā: Ko jūs ar viņu darīsiet? Vai jūs rīkosieties 

tā, ka Elija, šī laika vēstnesis, pieprasīs, lai jūs ievērotu Manu likumu? 
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16 No sirds tu Man saki: "Kungs, jau sen ir pagājis laiks, kopš mūsu nepateicības dēļ Mozus dusmas 

salauza Tavas Bauslības plāksnes. Kā gan mums šajā laikā un šajā laikmetā atkal varētu nepaklausīt 

Tavam likumam?" Bet Tēvs jums saka: Jums ir jāpaliek nomodā. Jo Otrajā Laikā Jēzus nāca, lai atnestu 

jums Mīlestības likumu, bet jūs ļāvāt Viņam izliet Savas asinis līdz pēdējam pilienam un neatzinājāt Viņu. 

17 Es jautāju jums, tauta, un jums, cilvēce: kur ir Bauslība, ko Es jums devu Sinaja laikā? Kur ir 

mūžīgās dzīvības maize, ko Jēzus jums deva pēc tam? ─ Ar noliektām galvām jūs klausāties manus 

jautājumus, jo apzināties, ka esat apmaldījušies. 

18 Pirmajā laikmetā jūs bijāt viena tauta, ko veidoja divpadsmit ciltis. Bet Izraēla, apspiežot visas 

bailes no manas taisnības, sadalījās dažādās tautās. Šodien jūs atkal esat uz zemes. Bet kā jūs varētu 

dalīties tautās vai ciltīs, ja vienu ģimeni veido dažādu cilšu bērni, un pat laulātos pārus veido divpadsmit 

cilšu locekļi? Kas ir sapratis šo plānu? Es esmu tas, kas jūs esmu izvēlējies un apvienojis. Tāpēc daži, 

dzirdot šo balsi, trīc, nezinādami, kāpēc. Jo tie ir tie, kas Mani ir dzirdējuši arī iepriekšējos laikos. 

19 Tagad ir Trešais laiks, kas tuvojas savai kulminācijai. Tajā jūs tagad saņemat tuksneša mannu, 

Jēzus asinis un Svētā Gara gaismu. Kad nepieciešama jūsu šķīstīšana, jums ir Marija, jūsu Visuma Māte, 

kas mazgā jūs ar savām mīlestības asarām un pārklāj ar savu žēlastības apmetni. 

20 Atkal Tēvs saka savai tautai: apvienojieties. Jo es redzu, ka vieni apņemas ievērot manus baušļus, 

bet citi tiem pretojas. Nesadalieties, jo tādējādi jūs atvērsiet durvis kārdinājumam. Mans Vārds ir domāts 

visiem, pat ja starp klausītājiem ir tādi, kas nenoklanās Manas balss priekšā, jo viņos valda šaubas, ko 

izraisa tas, ka viņi redz Mani, kas izpaužas caur neizglītotu, neveiklu un vienkāršu prātu. 

21 Cik daudzi no tiem, kas pagātnē Mani vajāja un ņirgājās par Mani, tagad dzīvo pilna miera, ko Es 

viņiem devu kā pierādījumu Savai mīlestībai, kas piedod visu. Bet, kad viņi dzirdēja, ka Es esmu 

atgriezies, viņu dvēseles pārņēma bailes, un tāpēc viņi kautrīgi nāca, lai pārliecinātos, vai Mana 

parādīšanās ir patiesība. Kad viņi Mani dzirdēja, tie satraucās, jo jutās aicināti pēc Manas balss. 

22 Tā ir tauta, kuru Es izvēlējos, lai nestu gaismu un mieru tautām, un kura bija izkliedēta un apslēpta 

cilvēces vidū. Bet mans gaišais un vērīgais skatiens zināja, kur atrodas katrs no maniem kalpiem, lai viņus 

aicinātu un norādītu viņu misiju, kuru es vēl joprojām gaidu, lai izpildītu. 

23 Pasaule vienaldzīgi raudzījās uz Marijas dzīvi uz zemes. Bet patiesi, es jums saku, šodien jūs 

atpazīsiet viņas mātes balsi, viņas mīļo balsi, kas ir šūpuļdziesma, mierinājums, cerība un balzāms. Daži to 

atzīs, citi noliegs. Tomēr Viņa maigi un ar mīlestību izklāj savu dievišķo apmetni pār visu Visumu, un zem 

tā Viņa sniedz siltumu un aizsardzību visām savām radībām. Viņa arī glābj un atpestī; viņa ir Debesu 

svētnīca, kas glabā vēl neatklātos noslēpumus. Tā kā viņas ķermenis kā sievietes ķermenis bija svētnīca, 

kurā Jēzus ķermenis bija drošībā, cik daudz tad viņas gars glabā visiem viņas bērniem! 

24 Cik dziļas ir bijušas sāpes, ko pasaule ir iedūrusi Mātes sirdī, un ar kādu maigumu viņa slēpj savas 

asaras, lai parādītu jums tikai sava smaida saldumu un glāstu mīlestību! Vienmēr starp manu 

nepielūdzamo taisnīgumu un cilvēku grēkiem ir Marijas, jūsu Debesu Mātes, aizbildniecība un mātišķā 

mīlestība. 

25 No "mākoņa" Es runāju ar jums un aicinu jūs nākt pie Manis. 

26 Es joprojām redzu, kā tu studē grāmatas pirmo lappusi, bet manas pamācības laiks ir īss. 

27 Es gribu, lai jūs, ierodoties pie Manis, varētu Man teikt: "Kungs, šeit ir manas ražas auglis: dažu 

manu līdzcilvēku atjaunošanās ar manu piemēru." Jo, ja jūs neizpildīsiet savu misiju, jūs nevarēsiet ieiet 

Manā Valstībā. 

28 Trīs reizes Es jums esmu piedāvājis dvēseles glābšanu, bet jūs palikāt kurli pret Manu balsi. Šis ir 

pēdējais zvans, ko es jums saku. Tāpēc Es jūs lūdzu, lai jūs klausāties Manī, lai jūs apvelkatos ar 

pazemību, lai nokāptos no sava augstā pjedestāla un izdzītu no savas sirds visu naidu. 

29 Mans vārds nav lietišķs, tas ir vienkāršs, lai jūs visi to saprastu un nesniegtu tam dažādas 

interpretācijas. 

30 Manas tautas vidū nedrīkst būt nezinātāju, jo Es jūs esmu apveltījis ar gudrību. 

31 Uz visiem kokiem es redzu labus augļus un citus, sliktus augļus. Bet jūs Man nepiedāvāsiet 

nevienu no pēdējiem. Jums ir lemts izvēlēties gardās bailes, kuras jums ir jāparāda Man. Jūs jau zināt visus 

savus pienākumus. Agrāk jūs klupāt pa pasauli, jo tumšs plīvurs aizsedza jūsu acis. Bet es nācu kā zibens 

stariņš naktī, lai apgaismotu jūsu ceļus. Kopš tā laika jūs zināt, kurp dodaties. 

32 Jūs esat iemācījušies konsultēties ar savu sirdsapziņu, pirms spert kādu soli. 
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33 Šodien, kad esat vienoti, esiet paklausīgi manām mācībām. Jo tuvojas lielie pārbaudījumi. 

34 Skolotājs atkal ir ar jums. Šajā dienā Es esmu atnācis jūs palutināt, lai jūs paceltu ar Savu 

mīlestības Vārdu, dotu jums Savu miera skūpstu un jautātu, ko jūs Man piedāvājat savā sirdī. 

35 Es neesmu atnācis jūs tiesāt, bet lūgt, lai jūsu rīcībā būtu patiesa mīlestība un žēlsirdība, lai jūs 

ieklausītos savas sirdsapziņas balsī. 

36 Visos laikos Es esmu izlējis savas asinis par jums ─ reizēm cilvēku zemes skatienu priekšā, reizēm 

neredzami. Es vienmēr sargāju jūs, lai jūs neciestu šajā pasaulē un lai pēc zemes dzīves jūs iegūtu mūžīgo 

dzīvību savai dvēselei aizsaulē. Bet jūs neesat Mani sapratuši, jūs neesat paklausījuši Manam Vārdam, un 

tādēļ šajā laikā Es esmu nācis no baltā "mākoņa", lai zvanītu Savu melodisko zvanu un lūgtu jūs 

apvienoties un mīlēt vienam otru. 

37 Jūs sākat mācīties, bet vēl neesat sapratuši pat pirmo Manas grāmatas lappusi, lai gan zināt, ka 

laiks, kurā Es jums dodu Savu mācību vārdu, jau ir īss. Jums ir jāmācās un jāizprot mana mācība un 

drosmīgi jādodas ceļā. Jo Es jūs nepieņemšu, ja jūs nebūsiet iepriekš studējuši to, ko Es jums esmu devis 

šim laikam. 

38 Jūs esat likuši Man raudāt un izliejuši asinis, un tagad Es gribu, lai jūs nāktu pie Manis un sacītu 

pie Manām kājām: "Skolotāj, šeit ir pamācība, šeit ir raža, šeit ir labais piemērs, ko Es esmu devis 

cilvēkiem. Tur ir atjaunota cilvēcība." 

Es gribu, lai jūs nostādītu Man priekšā vīrieti un sievieti, kurus esat atgriezuši. Jo bez šīs misijas 

izpildes jūs neieiesiet Manas apslēptās gudrības svētnīcā. Trīs reizes esmu nācis uz šo pasauli, lai sniegtu 

jums dažādas iespējas jūsu dvēseles glābšanai. Bet jūs esat vieglprātīgi palaiduši manus vārdus garām un 

neesat paklausījuši maniem baušļiem. Tādēļ Es jums saku, ka šī ir pēdējā no šīm iespējām un ka jums ir 

jāīsteno tas, ko Es tagad uzlieku uz jūsu sirdīm, tērpjoties pazemībā, nolaižoties no sava viltus diženuma 

pjedestāla, izskaužot ļaunprātību un naidu pret saviem līdzcilvēkiem un apvienojoties savā starpā. Jo to es 

no jums lūdzu, lai mana taisnīguma scepteris nenokristu pār cilvēci. 

39 Jūs vairs neesat neziņā, jo Es jums esmu bagātīgi devis Savus norādījumus, un Es jūs lūdzu: Kāpēc 

Es redzu, ka Mani mācekļi negribēja Mani saprast un interpretēja Manus vārdus un norādījumus dažādi un 

pēc savas gribas? Vai Es neesmu runājis ar jums jūsu valodā, vienkāršiem vārdiem, lai jūs visi Mani 

saprastu? Es nerunāju ar vieniem citādi nekā ar citiem. Tāpēc Es negribu, lai jūs man rīt teiktu: "Skolotāj, 

mēs nevaram Tevi saprast, mēs nesaprotam Tavas norādes, un tāpēc mēs tās neievērojam." ─ Nē, Izraēla, 

tev ir jāiznīcina inde, ko šobrīd vēl nesi savā sirdī. Jums šis likums jāpieņem pareizi, jo tas nav vainīgs 

jūsu grēkos, un nav taisnīgi, ka mans darbs tiek vainots šajos trūkumos. Kāpēc cilvēki nav spējuši to 

novērtēt, lai gan Es jums to dodu baltu un tīru kā sniega lauku? 

40 Es pastāvīgi redzu nesaskaņas starp vieniem un citiem. Es redzu, ka jūs gribat novērsties no Manas 

Bauslības, vieni novēršoties no tās, citi ejot savu ceļu, klupdami un krītot ērkšķos, nevis taisnīgi ejot pa 

ceļu, ko Es jums esmu norādījis. 

Visur aug koki, kas dod cilvēcei citus augļus nekā tie, ko es dodu jums. Bet es redzu, ka starp tiem ir 

arī labi augļi, un tādēļ es jums saku: izņemiet sliktos augļus un atstājiet tikai labos. Izvēlieties tos un 

piedāvājiet Man tikai tīru sēklu un zelta kviešus. 

Jūs vairs neesat tumsas bērni kā agrāk. Jo Es esmu parādījies jūsu vidū kā spožs zibens stars, lai 

apgaismotu jūsu ceļu un liktu jums saprast, kas ir patiesības ceļš. Tagad jūs varat to atpazīt un iet pa to, jo 

Es esmu jums devis spēku un ņēmis jūs aiz rokas, lai jūs spētu spert pirmos soļus un vēlāk iet vieni, bet 

droši, bez sāpīgiem pārdzīvojumiem un krišanas grēkā, neļaujot sevi savaldzināt ļaunumam, kas valda 

pasaulē. 

41 Šodien jūs vairs neesat nezinoši bērni, šodien jūs zināt, kā iet uz priekšu, kādus darbus jūs 

paveiksiet un kādi ir labie un sliktie ceļi. Jo Es jums esmu devis sirdi un sirdsapziņu, lai jūs varētu ar tām 

konsultēties. 

Tādēļ Es jau ilgu laiku jūs lūdzu, lai jūs neēdat aizliegto augli, lai jūs neizvelkat savu divslīpju zobenu, lai 

nocirstu sava brāļa godu, lai jūs apzinātos Mana Bauslības patiesumu un pilnību, kas visos laikos ir bijusi 

viena, lai jūs celtos ar sapratni un labo gribu, paklausot Maniem Debesu baušļiem, lai visā zemē būtu 

miers un lai iznīcība vairs neiznīcinātu dzīvi. Es negribu redzēt jūs raudošus un ar rūgtumu mutē. Arī šajā 

dienā Es jums dāvāšu savu dievišķo žēlastību. 
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42 Svētīgs tas, kas ir gatavs, jo viņš redzēs mieru savā ceļā un jutīs, ka viņa dvēseli un miesu pārpilda 

Mana žēlastība. No mūžīgās godības Es sūtu kristāliskos ūdeņus, lai jūs varētu celties stiprāki šajā laikā. 

Es dāvāju jums Savu mīlestību straumēs, lai jūs varētu iet uz priekšu un apzināties, ka Es esmu 

nenogurstošs, lai jūs rīt varētu ņemt Mani par paraugu, atbrīvoties no visa materiālisma, no visas tukšības 

un, nesot tikai labus darbus, būt tukšs spogulis, kurā šī cilvēce var sevi apcerēt. 

43 Es vienmēr esmu nācis meklēt pazudušos, lai atbrīvotu viņus no grēka un ievirzītu pestīšanas ceļā. 

Rīt nāks lielie pārbaudījumi, un Mana griba ir atstāt jūs kā drosmīgus Jēzus kareivjus, kas spēj cīnīties un 

iziet no tiem kā uzvarētāji. 

44 Es šorīt esmu bijis jūsu vidū ar savu klātbūtni, autoritāti un būtību. Es jums dodu dienišķo maizi un 

dziedinošu balzāmu. Es svētīju jūs, jūsu bērnus, cietušās mātes, vecos ļaudis. Visiem es dāvāju savu 

mieru, savu mīlestību un savu gaismu. 

45 Mīliet, jūs, cilvēki, mīliet ar visīstāko mīlestību, kas var jūs aizvest pie patiesības. Tad jūs 

sapratīsiet, ko es vēlos jums pateikt ar šiem vārdiem. Spēks, kas kustināja Jēzus lūpas, kad Viņš bija kopā 

ar jums, bija mīlestības spēks ─ tā balss, ar kuras starpniecību Es jums saku: "Es esmu ceļš, patiesība un 

dzīvība." 

46 Nav lielāka spēka par ķermeņa spēku. Tā ir arī uguns, kas attīra, un žēlastības ūdens, kas attīra. 

47 Lai cik daudz Es jums runātu, tomēr vēl ir mācekļi, kas šodien tic un rīt vairs netic, jo viņiem ir 

ticības stundas un šaubu stundas. 

48 Es redzu jūs kā cilvēkus, kas ir noguruši no savas cilvēciskās dzīves un ārkārtīgi aizņemti, un no tā 

rodas cilvēki, kas sevi dēvē par garīgiem, bet dzīvo ļoti pieķērušies zemes lietām. 

49 Bet Es jums esmu sacījis: atmodieties patiesībai un nerīkojieties kā rakstu mācītāji un farizeji, kas 

tīra tikai trauka ārpusi vai, kad cenšas darīt labus darbus, domā, ka nedrīkst dot visu, jo tad viņi būtu 

nabagi un bez maizes savai mutei. 

50 Ak, cik ilgi jums, kas tā domājat, nāksies klīst kā ēnām! Jūs piedzimsiet un atdzimsiet tik ilgi, 

kamēr neiemācīsieties dot mīlestību, ko Es jums mācu. 

51 Es nevēlos, lai jūs mūžīgi būtu mazi bērni. Vai ir pareizi, ka šī tauta savās lūgšanās Man saka: 

"Kungs, es Tevi mīlu", bet pēc tam neveic žēlastības darbus savā ceļā? Kāpēc es joprojām pieķeru tevi 

krāpšanā? Kāpēc jūs nepraktizējat patiesu žēlsirdību, un, ja to darāt, tad tikai tādēļ, lai jūs varētu redzēt un 

dzirdēt? 

52 Jūs maldināt sevi un dažkārt lepojaties ar savu ticību, lai gan jūsu ticība ir atdzisusi. Tad es redzu, 

ka arī jūs esat auksti mīlestībā, uzticībā un sirsnībā. 

53 Patiesi Es jums saku: neviens neizies cauri krusta durvīm, ja viņš nemācīsies būt uzticīgs. 

54 Mīļotie mācekļi, es jums saku: Ja reizēm es jums runāju skarbus vārdus, tie nav tik prasīgi, cik jūs 

esat pelnījuši saskaņā ar saviem darbiem. 

55 Es tikai vēlos ar Savu Vārdu attīrīt jūs no nepilnībām. Kur ir "baltās drēbes", kuras jums būtu 

jāsagatavo sev, lai būtu kopā ar Mani šajā mielastā? 

56 Es vēlos iekļūt tavā iekšienē, lai ieraudzītu savu svētnīcu. Ak, cilvēciskās dvēseles, jūs, kas ticat, 

ka esat dzimuši pavisam nesen, bet tomēr jau sen esat cēlušies no Tā, kas nes sevī Tēva mīlestību un 

Mātes mīlestību! Jo no Viņa nāk visa veida pilnīga mīlestība. 

57 Tāpat kā jūs redzat, kā attīstās cilvēka ķermenis, tā arī gars attīstās tajā. Taču ķermenis savā 

attīstībā saskaras ar robežu, savukārt garam ir vajadzīgi daudzi jautājumi un mūžība, lai sasniegtu savu 

pilnību. 

58 Tas ir jūsu reinkarnācijas iemesls. Jūs esat dzimuši tīri, vienkārši un šķīsti kā sēkla no Dieva 

tēvišķā un mātišķā radošā gara. Taču nemaldieties, jo būt tīram un vienkāršam nav tas pats, kas būt 

lieliskam un pilnīgam. 

59 To var salīdzināt ar tikko dzimušu bērnu un pieredzējušu cilvēku, kurš māca bērnus. 

60 Tas būs jūsu liktenis visos dzīves posmos, tiklīdz attīstīsies jūsu gars. Bet cik lēni attīstās jūsu 

gars! 

61 Ir pagājuši gandrīz 2000 gadu, kopš Es jums dažos vārdos mācīju, kā ieiet Dieva Valstībā: "Mīliet 

cits citu," Es jums sacīju. Tu esi dzīvojis daudz reižu ar vai bez miesas, šajā vai citās "ielejās". Bet jūs 

nezināt, kā mācīties šo mācību. 
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62 Jums vēl būs ejams garš ceļš, līdz šī cildenā mācība kļūs par realitāti jūsu dvēselē. 

63 Šī pasaule ir aicināta kopā ar tās iedzīvotājiem kļūt garīgāka un tādējādi izbeigt ciešanas un likteņa 

triecienus. 

64 Manas mīlestības uguns izkausēs jūsu siržu sniegu, un, lai gan paies gadsimti, Es turpināšu mācīt, 

un jūs beidzot mācīsieties un mīlēsiet. 

65 Vai atceraties Mariju Magdalēnu? Vai jūs nesapratāt, kādu simbolu viņa pārstāv? 

66 Cilvēka prāts nesaprot manus simbolus, tas apstājas noslēpuma priekšā un apmierinās ar simbolu. 

67 Simboli ir novecojuši tēli, kuriem cilvēcei gaismas laikmetā nav jāpiedalās Dieva pielūgsmē. 

68 Marija Magdalēna ─ grēciniece, kā pasaule viņu sauca, ─ bija nopelnījusi manu maigumu un 

piedošanu. 

69 Viņa drīz vien panāca savu pestīšanu, kas nenotiek ar citiem, kuri tikai pusprātīgi lūdz piedošanu 

par saviem grēkiem. Lai gan viņa drīz vien atrada to, ko meklēja, citi to neatrada. 

70 Magdalēnai tika piedots, un viņa nevarēja lepoties ar savu grēku nožēlu. Viņa bija grēkojusi, kā arī 

jūs grēkojat, bet viņa bija daudz mīlējusi. Tas, kurš mīl, var izrādīt novirzes savā cilvēciskajā uzvedībā, bet 

mīlestība ir maigums, kas plūst no sirds. Ja jūs vēlaties saņemt piedošanu ─ kā viņa ─ pievērsiet savas 

mīlestības un uzticības pilnas acis Man, un jūs tiksiet atbrīvoti no visiem pārkāpumiem. 

71 Šī sieviete vairs negrēkoja. Mīlestību, kas pārpildīja viņas sirdi, viņa veltīja Skolotāja mācībai. 

72 Viņai tika piedots, lai gan viņa bija kļūdījusies. Bet viņas sirdī dega uguns, kas šķīstīja, un 

grēciniece saņēma piedošanu, un viņa vairs ne mirkli neatšķīrās no Jēzus. Turpretī mani mācekļi 

asiņainākajās stundās mani atstāja vienu. Bet šī mazā Marija neatdalījās no manis, nenoliedza mani, 

nebaidījās un nekaunējās. 

73 Tāpēc viņai tika dots izliet asaras mana krusta pakājē un pār manu kapu. Viņas gars drīz vien 

atrada pestīšanu, jo viņa ļoti mīlēja. Viņas sirdī bija arī apustuliskais gars. Viņas atgriešanās spīd kā 

patiesības gaisma. Viņa bija noliecusies pie manām kājām, lai man sacītu: "Kungs, ja Tu to vēlies, es būšu 

brīva no grēka." 

74 Savukārt jūs, no otras puses, cik bieži vēlaties pārliecināt mani par savu nevainību, slēpjot savus 

pārkāpumus ar garām lūgšanām. 

75 Nē, mācekļi, mācieties no viņas, patiesi mīliet savu Kungu katrā no saviem brāļiem. Daudz mīliet, 

un jūsu grēki tiks piedoti. Jūs būsiet lieliski, ja liksiet šai patiesībai uzplaukt jūsu sirdīs. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 213 
1 Mana Gara gaisma ir ar jums, Kristus ir virs jūsu gara, un caur cilvēka lūpām Viņš atklāj dzīvības 

un patiesības Vārdu kā ceļu, kas ved pie Manis. 

2 Atver savas svētnīcas vārtus, lai es varētu ieiet Tavā būtībā. 

3 Jūs šo dienu saucat par "Augšāmcelšanās svētdienu", jo jūs to izmantojat, lai atcerētos notikumus, 

kurus Jēzus piedzīvoja savā zemes ceļojumā. 

4 Visbeidzot, noņemiet noslēpumainības plīvuru, lai jūs varētu ieiet patiesības svētnīcā. Šajā mācībā 

Es jums atklāju nozīmīgas mācības, lai no jums pazustu tumšie noslēpumainības plīvuri, ar kuriem jūs 

agrāk aizsegāt Manu Gaismu. Dzirdi: Tikai tas, kas nomirst, var augšāmcelties. Vai jūs ticat, ka Jēzus tajā 

laikā "nomira"? Vai jums ir izdevies iedomāties savu Skolotāju "mirušu"? 

5 Nāve" ir tikai simbols. Nāve" eksistē tikai tiem, kas vēl nav sasnieguši patiesības apziņu. Viņiem 

nāve joprojām ir šausmu tēls, aiz kura slēpjas noslēpums vai nekas. Bet jums es saku: atveriet acis un 

saprotiet, ka arī jūs nemirsiet. Jūs atdalīsieties no ķermeņa, bet tas nenozīmē, ka jūs mirsiet. Jums, tāpat kā 

jūsu Skolotājam, ir mūžīgā dzīvība. 

6 Kad es atstāju savu ķermeni, mans Gars ienāca garu pasaulē, lai runātu ar tiem ar patiesības vārdu. 

Runājot par jums, es viņiem runāju par Dievišķo Mīlestību. Jo tā ir patiesā dzīves atziņa. 

7 Patiesi, es jums saku: Jēzus Gars ne mirkli nebija kapa alā, Viņam bija daudz mīlestības darbu, kas 

bija jādara citās dzīves pasaulēs. Manam bezgalīgajam Garam bija daudz atklāsmju, ko darīt zināmu 

viņiem ─ tāpat kā jums. 

8 Ir arī pasaules, kurās garīgās būtnes neprot mīlēt. Viņi dzīvo tumsā un ilgojas pēc gaismas. Šodien 

cilvēki zina, ka tur, kur valda nelaipnība un egoisms, ir tumsa, ka karš un kaislības ir atslēga, kas aizver 

vārtus uz ceļa, kas ved uz Dieva valstību. 

9 Savukārt mīlestība ir atslēga, ar kuru atveram gaismas valstību, kas ir patiesība. 

10 Šeit Es esmu atklājis Sevi caur cilvēku ķermeņiem, tur Es esmu tieši sazinājies ar augstākajām 

garīgajām būtnēm, lai tās varētu mācīt tos, kuri nespēj saņemt Manu iedvesmu tieši. 

11 Šīs augstās, gaišās būtnes ir tie, kas jums šeit ir balss nesēji. 

12 Tagad es domāju, ka jūs saprotat, kāpēc es ierados šajā pasaulē un kāpēc apmeklēju šīs pasaules. 

13 Es esmu sacījis gariem: "Jūs piedzimsiet no jauna. Bet, pirms jūs izdzīvošanas zemes ķermenī, jūs 

attīrīsiet savu dvēseli no visiem kaitīgajiem iespaidiem, lai savā atdzimšanā būtu kā degošas lāpas. 

14 Tie, kuros ir mana Svētā Gara gaisma, ir kā degošas lāpas. Tie, kas nevēlas zināt patiesību, ir kā 

nodzisušas lāpas, kas nedeg, jo viņi nav iedegušies Manas gudrības ugunī. 

15 Es negribu, lai jūs būtu nodzisušas lāpas, jo tad jūs nespēsiet piepildīt savu likteni, tas ir, sava gara 

misiju. 

16 Patiesi Es jums saku: brīžos, kad Mans Vārds spīd caur cilvēka prātu, šeit ir tūkstošiem un 

tūkstošiem bezķermenisku būtņu, kas apmeklē Manu manifestāciju un dzird Manu balsi. Viņu skaits 

vienmēr ir lielāks nekā to, kas ir fiziski klātesoši. Tāpat kā jūs, viņi lēnām ceļas no tumsas, lai ieietu 

gaismas valstībā. 

17 Es tev teicu, ka tu esi nemirstīgs. Kad mirst jūsu ķermeņa šūnas, tas nenozīmē, ka mirst arī 

dvēsele. 

18 Šī piemiņas un atceres diena ir dvēseles godības, augšāmcelšanās, jūsu lukturīša gaismas simbols. 

19 Man ir paticis darīt Sevi zināmu jūsu vidū šajās atceres dienās, lai pamodinātu jūsu sirdīs ticības, 

līdzjūtības un garīguma jūtas. Es esmu izmantojis šīs stundas, lai attīrītu un šķīstītu jūsu sirdis. 

20 Kāpēc esat sevi apgānījuši? Jo jūs neesat ļāvuši sevi vadīt Gara spēkam, kura spēku esat sajaukuši 

ar savu cilvēcisko gribu, savu tukšumu un kaprīzēm. 

21 Ir nepieciešams, lai jūs iedziļinātos savā sirdī, savā iekšējā būtībā, lai jūs zinātu, cik lielā mērā jūs 

ieklausāties sirdsapziņas balsī, kādā mīlestības stāvoklī esat pret savu tuvāko. Tad jūs zināsiet, cik lielā 

mērā jūs dedzināt lāpas vai nodzēst lāpas. 

22 Es jums saku: atbilstoši jūsu mīlestībai būs arī jūsu spēks, labestība un gaisma, kas jums pieder. 

23 Arī jums būs jūsu atbrīvošanas diena un jūsu pagodināšanas diena. Kurā dienā tas būs? Tas, kad tu 

uzvarē savas dzīves kaujas laukā. 
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24 Zeme ir kaujas lauks, tajā ir daudz jāmācās. Ja tas tā nebūtu, jums pietiktu ar dažiem dzīves 

gadiem uz šīs planētas, un jūs netiktu sūtīti atkal un atkal piedzimt no jauna. Garam nav tumšāka un 

drūmāka kapa kā viņa paša ķermenis, ja tas ir ietērpts netīrībā un materiālismā. 

25 Mans Vārds jūs paceļ no šī kapa un pēc tam dod jums spārnus, lai paceltos uz miera un garīgās 

gaismas reģioniem. 

26 Cik lielā mērā jūsu dvēsele uzvar tumsu un pārvar šķēršļus, tik lielā mērā tajā parādās gaisma. 

Tāpēc daži šo ceļu veiks ilgākā laikā nekā citi. 

27 Dižs būs tas, kurš sekos garīgā progresa ceļam un, ejot cauri zemes dzīvēm un gadsimtiem, 

sasniegs gaismu, pieredzi un augšupejošu attīstību. 

28 Pēc šīs cīņas, pūlēm un asarām jūs piedzīvosiet savu atbrīvošanu un savas debesis - tās, kurās jūs 

pacelsieties pilnībā starojoši Gara gaismā. 

29 Debesis nav konkrēta vieta, debesis ir dvēseles evolūcijas galīgais mērķis. Tā kā šīs debesis nav 

noteikta vieta, jums jāsaprot, kāpēc tie, kas šaubās par gaišās dvēseles eksistenci, saka: "Es nomiršu" un 

uzskata nāvi par galu. Bet tie, kas tic mūžīgajai dzīvei, saka: "Es dzīvoju mūžīgi." 

30 Tie, kas materializē savu ticību un reliģisko praksi, saprot un meklē Dievu ierobežotā formā. 

31 Spirituālists zina, ka Visvarenais ir visā, ka pasauli, Visumu un bezgalību caurstrāvo mana būtība 

un mana klātbūtne. 

32 Tas, kurš mani šādā veidā atpazīst un saprot, ir dzīvs Dieva templis un vairs nematerializēs Gara 

atklāsmes caur simboliem vai tēliem. 

33 Nesaki vairs, ka ir tikai vienas debesis un viena zeme un ka tās ir noteiktas vietas. Ir miljardiem 

pasauļu. Neaizmirstiet, ko Es sacīju Jēzum: "Mana Tēva namā ir daudz mājokļu." 

34 Tas ir labi, ka jūs ievērojat savas dabas likumus materiālajā dzīvē. Tomēr saprotiet, ka šie likumi 

nav mūžīgi. 

35 Es atkal esmu nācis pie pazemīgajiem, jo tieši viņi vislabāk saprot šos vārdus. Atcerieties, ka es 

teicu: "Kas pazemots, tas tiks paaugstināts." 

Šajā dienā, ko jūs saucat par Augšāmcelšanās dienu, apveltiet sevi ar garīgumu, lai jūs varētu teikt: "Es 

esmu templis un svečturis, es esmu upuris." 

Mīliet cits citu, jā, cilvēki, jo, kas mīl, tas nes sevī debesis.  

Svētītie ļaudis, Israēla divpadsmit cilšu dvēseles, kas iemiesojušās šajā laikā, lai veidotu cilvēces 

vairogu ─ Es jūs garīgi un fiziski sagatavoju, lai jūs kļūtu par labprātīgiem instrumentiem un lai jūs 

ievirzītu šajā ceļā, ko Es jums rādu, un lai jūs varētu atstāt savu piemēru jaunajām paaudzēm. 

36 Starp jums ir Rubena, Dana, Jūdas un Levija, Isahara un Zebulona, kā arī visu cilšu pēcteči, un jūs 

kā stipras dvēseles, kādas jūs esat, arī turpmāk izrādīsiet šo spēku un ticību savam Dievam. 

37 Vārds "Izraēla" nevar izdzist, un, lai gan šī tauta ir tikusi apskausta, pārbaudīta un vajāta, tā 

nepazudīs, jo tā ir jūsu senču dzimta, kas bija cilts un dzīvība daudzām paaudzēm. Šodien jūs redzat, ka šī 

rase ir dekadentiska un deģenerēta lielā mērā, jo tā ir iemīlējusi savu "miesu" vairāk nekā dvēseli un ir 

kļuvusi lepna par savām dāvanām. Tāpēc Es esmu jūs iemiesojis citā zemē, citā rase, lai jūs neiekristu 

šajās kļūdās. 

38 Spiritualizācija jums ir iedvesmota kopš laiku sākuma. Tā ir sēkla, kas jums dota, lai jūs rūpīgi 

koptu, un Es esmu uzticējis jums uzdevumu nodot to visām tautām bez rasu atšķirības. Šodien, laikmetu 

kulminācijā, Es nāku pie jums, lai pieprasītu no jums atskaiti par šo sēklu. 

39 Jūs, cilvēki, visi sevī nesat šo sēklu, jo, pirms uzņēmuši zemes ķermeni, jūs bijāt garīgas būtnes, un 

garīguma pilnveidošanās ir ceļš, kas jums ir paredzēts, pa kuru jums sevi pilnveidot. 

40 Jūs esat paši apdāvinātākie cilvēki. Taču jūs neesat zinājuši, kā izmantot savas dāvanas, jūs neesat 

gribējuši interpretēt Manu gribu. Jūs esat iemīlējuši šo pasauli, ko Es esmu sagatavojis jūsu dvēseles 

atspirdzinājumam, attīstībai un svētībai, it kā tā būtu jūsu mūžīgās mājas, un esat tajā dziļi iesakņojušies. 

Jūs aizmirstat par garīgo dzīvi un nesagatavojaties ieiešanai šajā "ielejā", kas jūs gaida. 

41 Redzi, šī pasaule ir apdzīvota ar dvēselēm, kurām garīguma un sagatavotības trūkuma dēļ ir maz 

nopelnu. Bet cik daudz sāpju, cik daudz nožēlas viņus pārņem. Jūs nedrīkstat apdzīvot šo pasauli, pirms 

tam neļaujot attīstīties tām dvēselēm, kuras nezināšanas vai sacelšanās dēļ nav spējušas pacelties. 
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42 Tas, ko cilvēce dēvē par progresu, dvēselēm tāds nav. Jo, ja viņi būtu paaugstināti, viņi mīlētu 

Mani vairāk par visām radītajām lietām, un starp cilvēkiem valdītu miers un harmonija. Bet tie tikai 

piedāvā Man savu garīgo trūkumu un nezināšanu. 

43 Cik grūti cilvēkiem ir pievērsties labestībai. Jūs neievērojat manus likumus un nevēlaties mainīt 

savu dzīvi. Mans vārds jūs apvaino, kad es jums runāju par atjaunošanu. Kāpēc tu gribi, lai Es klusētu, lai 

gan esi glābts? 

44 Esi stiprs, Izraēla, cīnies pret ļaunumu! Rīkojieties pat pret sevi, ja jums ir ļaunuma pēdas. Attīriet 

atmosfēru, ko elpojat, pārvariet katru svešu ietekmi, izmantojiet savas spējas un iespējas, vērojiet un 

lūdzieties. 

45 Stiprini cilvēku ticību un uzcel ar to tik augstu torni, ka tas sasniedz debesis, bet tā pamats ir 

nesatricināms. 

46 Ar savu lūgšanu un garīgiem darbiem jūs varat apturēt dabas postošo spēku pieaugumu. Jo pēc 

1950. gada tie tiks izvērsti ar lielāku spēku nekā šodien. Cilvēce šķīstīsies, lai tā varētu saņemt Labo vēsti, 

un pēc lielajām sāpēm tā ieraudzīs mirdzošo miera varavīksni un sajutīs manu aicinājumu, kas to aicina 

sākt jaunu dzīvi. 

47 Šodien, kad esat atgriezušies uz Zemes, jūs esat manas klātbūtnes liecinieki. Tas ir viens no 

uzdevumiem, kas jums vienmēr ir bijis. Bet jūs esat pārsteigti, kad Es ar jums šādi runāju, jo uzskatāt, ka 

jums nav nekādu zināšanu par savas dvēseles pagātni. Taču šīs pēdas ir tik dziļas, ka ne tu, ne laiks nespēj 

izdzēst savu dzīves stāstu. 

48 Es jūs pamācu, lai vēlāk jūs varētu sludināt manu mācību. Tie, kas jūs dzirdēs, būs pārsteigti par 

jūsu vārdiem un uzskatīs jūs par jaunajiem praviešiem un apustuļiem. Tad viņi jūs mīlēs. 

Rūpējieties par to, lai jūsu darbs nes augļus. Nesējiet neauglīgā zemē, nepakļaujiet manu darbu 

izsmieklam. Esi gudrs un esi patīkams tiem, kas tevi lūdz, un piedod tiem, kas nezina, kā tevi pieņemt. 

49 Mans Vārds ir atbalsojies jūsu prātos, un mans Gars kā Skolotājs priecājas, mācot manus jaunos 

mācekļus. 

50 Ja labi padomāsiet, jūs atklāsiet, ka Es vienmēr esmu bijis ar jums un ka kopš pirmās atklāsmes 

Mans vēstījums ir vadījis cilvēkus pa ceļu uz garīgumu. Tas ir tikai dabiski, ka pēc vairākiem tūkstošiem 

gadu, kopš cilvēku dvēseles dzīvo uz šīs zemes, Man ir jānes jums mācība ar lielāku atklāsmes saturu, 

nekā tas, kas jums ir tagad. 

51 Mana Doktrīna, kas vienmēr ir Likuma skaidrojums, ir nākusi pie jums kā ceļš uz Gaismu, kā 

drošs caurrāvums dvēselei. Tomēr cilvēki, izmantojot gribas brīvību, ar kuru viņi ir apveltīti, un 

vēlēdamies atrast savas dzīves ceļu, vienmēr ir izvēlējušies vieglu materializācijas ceļu, daži neņem vērā 

sirdsapziņas aicinājumus, kas vienmēr virza uz garīgo, bet citi rada kultus un rituālus, lai liktu sev domāt, 

ka viņi stingri iet pa garīgo ceļu, lai gan patiesībā viņi ir tikpat savtīgi kā tie, kas ir izdzinuši Manu Vārdu 

un Manu Vārdu no savas dzīves. 

52 Ja jūs no šejienes varētu redzēt "garīgo ieleju", kurā dzīvo materializētās būtnes - tie, kas neko nav 

darījuši garīgajam ceļojumam pēc šīs dzīves, - jūs būtu šausmās. Bet ne mirkli jūs neteiksiet: "Cik 

briesmīga ir Dieva taisnība!" Nē, tā vietā jūs sauktu: "Cik cietsirdīgi, cik netaisnīgi un nežēlīgi mēs esam 

pret sevi! Cik vienaldzīgi pret mūsu dvēselēm un cik auksti mēs esam bijuši kā Jēzus mācekļi!" 

53 Tāpēc Tēvs ir ļāvis šīm būtnēm dažkārt parādīties jūsu dzīvēs un nest jums sāpīgas, nomācošas 

vēsti par viņu tumšo un nemierīgo dzīvi. Viņi dzīvo pasaulē, kurā nav ne garīgo māju spožās gaismas, ne 

zemes skaistuma, ko viņi ir apdzīvojuši. 

54 Šo plašo apjukuma, nožēlas, sāpju, drūmuma un izmisuma ieleju izgaismo tikai sirdsapziņas 

gaisma, kas pamodina vienu pēc otras šīs būtnes. Kad šī gaisma beidzot caurstrāvo visu dvēseli, tā atpazīst 

savu ceļu, atmet materializācijas drēbes, kas tai vēl bija uz sevis, tā atkal jūt, ka ir dzīva, ka ir 

augšāmcēlusies, ka to sauc balss no bezgalības un ka šī balss ir Tēva balss, kurš jau no laiku sākuma tai 

iezīmēja ceļu uz gaismu un svētlaimi. 

55 Neļaujiet nevienam no jums dzīvot apjukuma tumsā, nedz arī dzert nožēlas asaru kausu. 

56 Lai pasargātu sevi no šī bezgalīgā rūgtuma, apžēlojieties par savu dvēseli, dariet īstus mīlestības 

darbus, nevis šķietamus darbus, ar kuriem jūs mēģināt sevi apmānīt. 

57 Mana mācība sniedz garīgumu, un garīgums nozīmē patiesumu, sirsnību, gaišumu, patiesumu un 

mīlestību. 
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58 Šis ir mans ceļš, unikālais ceļš, kas jums ir iezīmēts jau no paša sākuma un ir ierakstīts katra 

sirdsapziņā. 

59 Mana balss, kas atkal skan jūsu būtības slēptākajā daļā, aicina jūs uz zudušo ceļu, uz aizmirsto 

ceļu, lai jūs varētu iegūt nopelnus, kas būs gaisma, gandarījums un pacēlums jūsu dvēselei, kad tai būs 

jāšķērso miglas plīvurs, kas pastāv starp materiālo un garīgo pasauli. 

60 Es runāju ar jums par šo plīvuru, jo jūsu zemais garīgās attīstības līmenis vēl neļauj jums apvienot 

visas esošās dzīves pasaules vienā. Tāpat kā jūsu brālības trūkums ir sadalījis jūs uz Zemes tautās un 

nācijās, tā arī Visumā nenobriedušās būtnes ir saskatījušas sevi sadalītas pa pasaulēm, mājupceļiem un 

pasaules telpām. 

61 Pienāks laiks, kad šīs pasaules robežas pārvarēs mīlestība un pasaules tuvināsies viena otrai, 

pateicoties garīgumam. 

62 Līdz tam turpinās cīņa starp sirdsapziņu un brīvo gribu, ko cilvēks izmantos un izmantos, lai no 

savas dzīves darītu to, kas viņam patīk. 

63 Cīņa starp šiem diviem spēkiem sasniegs savu kulmināciju, un uzvara būs Gara pusē, kurš, 

absolūtā mīlestības upurācijā Tēvam, sacīs Viņam: "Kungs, es atsakos no savas gribas brīvības, piepildi 

manī vienīgajā Savu gribu". 

64 Es svētīšu to, kas šādi nāks Manā priekšā, un apveltīšu viņu ar Savu gaismu. Bet es viņam teikšu, 

ka nekad vairs neatņemšu viņam šo svētīgo brīvību, kas viņam tika dāvāta. Jo tas, kas pilda Tēva gribu, 

kas ir uzticīgs un paklausīgs, ir sava Kunga uzticības vērts. 

65 Vai jūs saprotat, ko es jums stāstīju par garīgo dzīvi? Redziet, cik vienkārša un skaidra ir garīgā 

būtība, atšķirībā no jūsu mācībām un norādījumiem, kas visu sarežģī. 

66 Padomājiet par to, mācekļi. 

67 Manas slepenās dārgumu krātuves atveras, un es ļauju, lai kaut kas no tām atklājas cilvēkiem caur 

balss nesēju. 

68 1866. gadā uzzibsnīja zvaigzne, kas vēstīja par Mesijas piedzimšanu. Tikai nedaudzi to redzēja, jo 

pasaule bija aizmigusi. 

69 Šī zvaigzne bija Elija, un līdz ar viņa parādīšanos caur Roka Rojasa prātu tika atklāts jauns garīgais 

laikmets. Ar savu gaismu viņš izgaismoja ceļu, lai vadītu cilvēkus un pasludinātu viņiem lielu atklāsmju 

laiku. Tomēr, tā kā Elija ir mans pravietis un mans priekšgājējs, es caur viņa garu pravietoju savu 

parādīšanās laiku tādā pašā veidā. 

70 Pirmie klausītāji, pirmie šī mītiņa liecinieki bija pārsteigti, dzirdot, ka vārdi, ko teica Roko Rojas, 

nenāca no viņa, bet gan no ārpuses, ka tas bija mierinājuma, apsolījumu un cerību pilns vārds. 

71 Nelielais mācekļu skaits pieauga un kļuva par lielu ļaužu pulku, kas, vēlāk saņemot Skolotāja 

klātbūtni caur jauniem balss nesējiem, atpazina Vārdā dievišķas garšas un garīgās būtības augli, kas 

vienīgais varēja remdēt viņu slāpes un remdēt viņu izsalkumu. 

72 Šajā kopienā radās jauna apustulība, ko veidoja vienkāršas un pazemīgas sirdis, bet piepildītas ar 

mīlestību un ticību sekot man. Protams, viņu vidū netrūka arī jauna Toma, kuram vajadzēja redzēt, lai 

ticētu manai klātbūtnei, jauna Pētera, kurš, lai gan ticēja man, noliedza mani cilvēku baiļu dēļ, un jauna 

Jūdas Iskariota, kurš mani nodeva, izkropļojot manu vārdu un patiesību naudas un glaimju dēļ. 

73 Tauta, kas veidoja šo tautu, vairojās un sazarojās pilsētās, laukos un ciemos, un no šīs tautas radās 

patiesības un taisnības apustuļi, pašaizliedzīgi, dedzības pilni strādnieki, kas mācīja savu Kungu, un 

pravieši ar tīrām sirdīm, kas runāja patiesību. 

74 Es viņus nolieku pie neizmērojami liela, neredzama garīgā galda, lai viņi ēstu Manu debesu maizi 

un dzertu Manu mūžības vīnu, lai viņiem nekad netrūktu spēka viņu misijā. Lai gan daži klausoties paliek 

garīgi apātiski, ir arī tādi, kas Mani nemitīgi izjautā, jo ir zinātkāri. Viņi jautā Man, kāpēc Es atklāju Sevi 

cilvēcei šādā veidā, kāpēc Elija nāca pirms tam, kas ir Elija un kas ir Roka Rojas, un kas salauza septiņus 

zīmogus. 

75 Es atbildu un pamācu visus ar perfektā Skolotāja mīlestību. Ja dažus mulsina tas, ka Es nenākšu 

pie krāšņiem altāriem vai izrādīšanās ceremonijās, tad viņu garīgums citiem saka, ka Jēzus nekad nav 

meklējis ne greznību, ne iedomību, bet gan sirdis. 
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76 Es vienmēr esmu atnācis pēc jūsu dvēseles, nevis pēc jūsu ķermeņa. Jo ķermeņa matērija pieder 

zemei, kuras dzemde to vēlas, bet dvēsele caur savu sirdsapziņu vienmēr dzirdēs dievišķo balsi, kas to 

sauc. 

77 Manas sludināšanas laiks manā pašreizējā, pēdējā atnākšanas reizē ir ilglaicīgs. Tā aptver laika 

posmu no 1866. līdz 1950. gadam. 

78 Mani pamācības pirmie augļi būs jūsu garīgā un fiziskā atjaunošanās, izskaužot elkdievību, 

fanātismu, māņticību, viltus interpretācijas, kā arī egoismu, ļaunprātību, netikumus un jebkuru traipu. Kad 

tas notiks, jūs varēsiet runāt par manu Likumu, nevienu nemulsinot. Tad jūs neuzspiedīsiet manai mācībai 

savas kļūdas, nedz arī mēģināsiet tās slēpt, paturot tās tikai sev. 

79 Paaugstiniet savu dvēseli, pilnīgāk praktizējot reliģiju, un paceliet savu sirdi ar tikumīgu dzīvi, tad 

jūs būsiet kā jaunas pasaules, jaunas cilvēces sākums, kas zinās, kā pacelties uz garīguma pamatiem, ko Es 

jums nesu Trešās Ēras Atklāsmē. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 214 
1 Es dodu jums Savu Vārdu caur cilvēku lūpām, jo jūs pat nespējat uztvert vēstījumus, ko Es 

pastāvīgi sūtu cilvēkiem. Tas ir iemesls, kādēļ Man vajadzēja parādīt Sevi caur cilvēka intelektu. Nav tā, 

ka Man ir vajadzīgi cilvēku instrumenti, lai atklātu Sevi. Tas ir vajadzīgs jums. 

2 Mans mīlošais likums ir nācis tikai tādēļ, lai noņemt no ceļa ērkšķi pēc ērkšķa, lai jūs varētu nākt 

pie Manis. 

3 Tēvam nav nekā neiespējama vai sarežģīta. Tāpēc Es pats no cilvēka darīju sevi par instrumentu 

Savai izpausmei un ar to pierādīju Savu mīlestību pret jums, piedodot jūsu nepilnības un neaizvainojoties 

par jūsu trūkumiem. Es jums arī sniedzu pierādījumus par Savu spēku, kad Es jums devu Savu gudro, 

mīlošo, Dievišķo Vārdu caur vāju intelektu un caur netīrām un neveiklām lūpām. 

4 Jūs visi esat redzējuši šo brīnumu, kad sajutāt, ka balss nesēja ķermeniskā matērija pazūd un jūs 

sajutāt Skolotāja klātbūtni. Jūs priecājāties par dievišķo vārdu, jūs jutāties pārcelti gaismas pasaulē un 

baudījāt garīgo mieru, ko sniedz sajūsma. 

5 Cik daudz laika pagāja, kamēr Skolotājs ar jums runāja? Cik ilgi jūs atradāties šajā paaugstinātā 

stāvoklī? Jūs nevarat pateikt, jo tajā stundā jūs bijāt ārpus laika. 

6 Pēc tam, kad mācību vārds bija beidzies, jūs bezgalīgi ilgojāties atgriezties savās mājās, lai 

atkārtotu Manus vārdus. Jums bija cēla vēlme satikt uz ceļa kādu, kas jūs bija apvainojis, lai viņam 

piedotu, vai kādu, kam nepieciešama palīdzība, lai viņam nestu Labo Vēsti par Manu Klātbūtni. 

7 Kad beidzot satiekat kādu, kam vēlaties ziņot par dzirdēto, jūs saprotat, ka jūsu lūpas ir pārāk 

neveiklas, lai nodotu šo dievišķo pamācību, un tad jūs saprotat, ka šis vārds ir patiešām dziļš un ka veids, 

kādā šie balss nesēji kļūst aktīvi, arī ir pelnījis jūsu uzmanību. 

8 Skolotājs saka tiem, kuri cieš, jo uzskata sevi par pārāk neveikliem, lai izteiktu dievišķo Vārdu: 

"Neuztraucieties, jo pamazām jūsu dāvanas attīstīsies, līdz pienāks diena, kad jums vairs nebūs vajadzīga 

izpausme caur balss nesējiem. Jo vēsti, ko Es jums sūtīšu, jūs saņemsiet tieši caur perfektu gara dialogu ar 

garu. 

9 Kad būsiet gatavi spert šo soli, pievērsiet uzmanību tam, ko Es jums tagad saku: tad dzīve jūsu 

dvēselei, jūsu sajūtām un prātam būs kā gudrības straume, kā mīlestības dziesma, kā kāpnes, kas ved jūs 

augšup pie Radītāja. 

10 Cilvēki, drīz vien sasniedziet šo augstumu, lai jūs varētu dzīvot augstā, garīgā veidā un patiesā 

harmonijā ar visu radīto. 

11 Pašlaik jūs esat tikai mazi bērni, kas mācās no mācības, kuras spēks un gudrība ir bezgalīgi liela. 

Bet Tas, kas jums to māca, ir visu Meistaru Meistars. Ļaujiet Viņam brīvprātīgi jūs vadīt, un jūs redzēsiet, 

kā Viņa mīlestība novērsīs no ceļa katru ērkšķaino dzīvžogu un klupšanas akmeni. 

12 Mans Vārds šajā Trešajā Laikā vēlas aizpildīt neizmērojamo tukšumu, kas pastāv cilvēku dvēselēs 

─ tukšumu, ko cilvēki nekad nav spējuši aizpildīt ar cilvēcisko mīlestību, ar pasaules bagātību, ar ārējiem 

rituāliem un kultiem. 

13 Ilgi gaidītā vēsts tagad ir atnākusi pie jums, svētījot tos, kas to gaidīja, un modinot tos, kas guļ. 

Mana vēsts ir domāta visiem, un visi to uzzinās tajā stundā, kad tā pakāpeniski sasniegs katru sirdi, katru 

tautu un katru tautu. 

14 Mans Vārds ir patiesības un taisnīguma gaisma, kas spīd šīs cilvēces tumsā. Tā uzrunā jūsu dvēseli 

un iedvesmo to pārdomām, lai tā uzzinātu manas atnākšanas iemeslu un katra noslēpuma izskaidrojumu. 

15 Lai cilvēks varētu dziedāt miera himnu, viņam ir jāmīl un jāpiedod. Nebaudi vairs egoismu, 

aizvainojumu, naidu vai maldus. Jo tad jūs apturēsiet manu Garu, kas vēlas nākt pie jums, lai nodibinātu 

savu miera valstību starp cilvēkiem. 

16 Jā, cilvēki ─ lai gan jūs esat tikai neliela cilvēces daļa, jūs zināt, kāda morāla un materiāla sagrāve 

pastāv. Jūs redzat viņu postu un trūkumu, viņu ciešanas un izmisumu. No šīm ciešanām un sāpēm cieš ne 

tikai ķermenis, bet arī dvēsele, kas kļuvusi vāja nopelnu trūkuma dēļ. 

17 Esiet savu līdzcilvēku vadītāji, esiet mani ceļa rādītāji. Izjūtiet manu mīlestību un mīliet bez 

nosacījumiem un nesavtīgi. Kļūstiet apgaismoti un nesiet šo gaismu pasaulē. Iedvesmojieties no patiesības 

un iedziļinieties lielajās atklāsmēs, ko Es esmu jums devis cauri gadsimtiem, un nododiet šīs zināšanas 

tiem, kuri zina mazāk nekā jūs. 
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18 Iekļaujiet sevi ar šo gaismu un atklājiet spēju, ar kuru Es esmu apveltījis jūsu dvēseli. Ja jūs 

izmantosiet šo dāvanu vērtību, jūs zināsiet, kā mīlēt dzīvi, un jau šajā zemes ielejā, kurā dzīvojat, jūs 

mīlēsiet un atzīsiet mūžīgo dzīvi. 

19 Daudz mīliet un piedodiet, ja vēlaties sevi saukt par Maniem apustuļiem. Domājiet par Mani, un 

jūsu bēdas pazudīs. Neizjūtiet sāpes, kad esat aizvainots. Svētī un atstāj savu lietu Man. Tad jūs jutīsieties 

laimīgāki par tiem, kas domā, ka ir bagāti savas bagātības dēļ. Jo tad jums būs piedots. Jūs nezināt, vai šī 

piedošana nav jūsu pestīšanas cena. Ar šo rīcību jūs varēsiet apgaismot tā cilvēka dvēseli, kurš jums 

sagādāja ciešanas, un tādējādi jūs būsiet izglābis arī viņu. 

20 Mīliet visu, pat gaisu, ko jūs elpojat, jo tajā ir mana mīlestība, tāpat kā visā radībā. Mīliet laiku un 

stundu, kurā dzīvojat, jo mans Gars izpaužas visā. Vai jūs nejūtat, kā daba, kas jūs ieskauj, lūdz mieru un 

mīlestību? Es atjaunošu visus dabas spēkus, Es atjaunošu visas radības. Taču cilvēkam nāksies izciest 

visas sekas par savām kļūdām, kas bija iznīcības cēlonis. 

21 Šī maize, ko es jums dodu šajā laikā, ir barība, kas nepieciešama cilvēcei, - vienīgā, kas var to 

stiprināt. Pieņemiet to ar mīlestību un stiprinieties ar tās palīdzību, lai jūs varētu izpildīt savu uzdevumu. 

22 Dzīvojiet pilnvērtīgi, droši un pacietīgi, lai jūs varētu pierādīt savu ticību. Nebaidieties, es esmu ar 

jums. Ja tu esi stiprs, tu varēsi redzēt, kā tava pilsēta sabrūk akmens pēc akmens, un nekrīt izmisumā. Jo 

jūsos ir dievišķais spēks, tā Mana Gara daļa, ar kuru jūs varat paveikt lielas lietas savu līdzcilvēku sirdīs. 

Jūs varat dāvāt prieku cietušajiem, jūs varat nožāvēt asaras, jūs varat atjaunot nomākto garu. Darbs, ko jūs 

darīsiet ar ticību un mīlestību, būs liels un neiznīcīgs. 

23 Ļaujiet manai mīlestībai vest jūs uz mūžīgo dzīvi. Atveriet savas acis un dalieties godībā un 

skaistumā, ko Es esmu radījis visu Savu bērnu laimei. Mana svētība sasniedz visus - gan ticīgos, gan 

neticīgos. Es attīru ceļu no ērkšķiem, lai jums vairs nesāpētu kājas un jūs vienmēr droši staigātu paklausībā 

savam Debesu Tēvam. 

24 Savā Vārdā Es nesu jums dziedināšanu jūsu ciešanām, savā Vārdā Es ielieku balzāmu slimajiem. 

Bet saprotiet, cilvēki, ka šis balzāms ir ne tikai ķermenim, bet arī dvēselei. Ne tikai tam, kurš dzīvo 

pasaulē, bet arī tam, kurš ir garīgajā pasaulē. 

25 Reizēm, kad Es runāju ar jums caur šiem balss nesējiem, Es redzu, ka dažus no jums ieskauj 

sajauktas dvēseles būtnes, citus tās ir apsēdušas, bet vēl citus tās vajā. Tās dominē pār jūsu gribu, mulsina 

jūsu prātu vai padara jūsu ķermeni slimu. Tad Es runāju ar viņiem gara valodā un novēršu tos no jūsu ceļa. 

Taču ne viss ir jādara Skolotājam. Es gribu, lai jūs zinātu, kas ir iemesls, kāpēc šīs būtnes, jūsu garīgie 

brāļi un māsas, iebruka jūsu zemes dzīvē, un kas jums jādara, lai atbrīvotos no viņu sliktās ietekmes un 

tajā pašā laikā apgaismotu tās dvēseles, kuras ir pelnījušas jūsu līdzjūtību. 

26 Tās dvēseles, kas vairs nepieder cilvēku dzīvei, nāk pie cilvēkiem un joprojām dzīvo kopā ar 

viņiem. Par to Es jums devu daudzas mācības Otrajā Laikā, kad izmantoju gadījumus, kad daži apsēstie 

tika atvesti pie Manis. Bet šie cilvēki un viņu priesteri nevarēja saprast šo atklāsmju nozīmi un sprieda 

mani saskaņā ar savu slikto viedokli. 

27 Tagad Es paplašinu Savu mācību, lai jums būtu šīs zināšanas un lai dotu jums ieročus, ar kuriem 

cīnīties un uzvarēt apjukumu. 

28 Mācekļi: Iemesls, kas izraisa apjukušu garu klātbūtni bez miera un bez gaismas jūsu vidū, ir ļaunas 

domas, ļauni vārdi, zemiskas kaislības, ļaunas paražas un netikumi. Tas viss ir kā spēks, kas piesaista visus 

tos, kuriem, tā kā viņi nav sevi attīrījuši, jāmeklē netīras "mājvietas", kurās dzīvot. Tās ir būtnes, kas jau ir 

bez zemes ķermeņiem un kas savā apjukumā meklē svešus ķermeņus, lai caur tiem izpaustos. Taču viņu 

apjukuma un ietekmes rezultātā vienīgais, ko viņi panāk, ir miera traucēšana, prāta aptumšošana vai 

slimošana tiem, kam tie tuvojas. 

29 Šie gari ir slimības iemiesojums, tie ir ēnu valstību iemītnieki, kas nezina ne to, kas ir dzīve, ne to, 

kas ir nāve. 

30 Es, kas esmu Gara Gaisma, meklēju vienu pazudušu cilvēku pēc otra, vienu pēc otra no tiem, kas ir 

miruši garīgajai dzīvei, lai glābtu viņus no mokām un liktu viņiem sajust mieru ─ to mieru, kas nāk no 

sapratnes. Bet Es jums vēlreiz saku, ka ne tikai Skolotājam, bet arī mācekļiem ir jāsniedz gaisma tām 

būtnēm, kuras, lai arī neredzamas jūsu zemes acīm, ir uztveramas jutekliskumam, ja tas zina, kā sevi 

sagatavot. 
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31 Pareizais veids, kā cīnīties pret šīs pasaules slikto ietekmi, kas ir daudzskaitlīgāka un spēcīgāka 

nekā jūsu, ir lūgšana, uzticība manas mācības norādījumiem un neatlaidība labajā. Kas cīnās ar šiem 

ieročiem, tas ne tikai atbrīvo sevi, bet arī glābj un atbrīvo savus garīgos brāļus un māsas. 

32 Kā jūs varētu būt spirituālisti, ja nezinātu šo mācību? Kā Jēzus veiktā dziedināšana varētu būt 

bijusi pilnīga, ja Viņš nebūtu atklājis apsēsto dziedināšanu? 

33 Rūpīgi studējiet Manus vārdus un nemēģiniet no Manas mācības izveidot zinātni, nedz arī 

izmantojiet to, ko Es esmu jums mācījis, lai jūs atbrīvotu, nemīlot tos, kas, iespējams, ir radījuši jums 

izbrīnu, jo tad jūs kritīsiet tumsā kopā ar viņiem. 

34 Kad jūs ar saviem labajiem darbiem padarīsiet šo zemi par pasauli, no kuras katrs, kas tajā dzīvos, 

vēlāk pārvietosies tālāk gaismas pilns? Kad beidzot jūs beidzot pārstāsiet būt piemērota mājvieta šīs sliktās 

ietekmes pasaules klātbūtnei? 

35 Ja jūs nepievērsīsiet uzmanību šai realitātei, jūs nekad nespēsiet atbrīvoties no šīm lamatām, nedz 

arī spēsiet kaut ko darīt daudzu nabagu dvēseļu labā. Jūs būsiet ─ gan vieni, gan citi ─ slimi cilvēki, kuri 

nepārtraukti cits citam nodod savas slimības. 

36 Tad domājiet par manas mācības mērķi, par manas atkalatnākšanas nozīmi, par visu, ko mans 

Vārds glabā savā gaismā, lai jūs vairs neuzskatītu sevi par vienīgajiem šīs pasaules iedzīvotājiem. Redziet 

visu, kas jums apkārt, un patiesi kļūstiet par gaismas bērniem. 

37 Klausieties Mani, iedziļinieties Manā Vārdā, un Es jums apliecinu, ka tad jūs ātri kļūsiet par visu 

laikmetu un laikmetu Skolotāja mācekļiem. 

38 Israēla tauta: Jūs esat tikuši cauri gadsimtiem izcīnīti daudzās cīņās, jūs esat piedzīvojuši 

verdzības, vajāšanu un ilgus klejojumus. Atpūtieties un tagad esiet brīvi uz šīs zemes, ko Es jums dodu kā 

pagaidu mājvietu. Šajā laikā jūs neiesiet meklēt zemi, kas plūst ar pienu un medu, neiesiet uz Samariju, bet 

meklēsiet Manu garīgo Valstību. Jūs nonāksiet šajā milzīgajā "ielejā", kas aicina jūs baudīt mieru, ļauties 

manas gudrības gaismai un atgūt zaudētos spēkus. 

39 Atklājiet savu dvēseli, jo jūs dzīvojat jaunā laikā un kā Tēva pirmdzimtais Dēls esat uzsākuši 

cilvēces garīgās pilnveidošanās posmu, kas ir saskaņā ar jums. 

40 Pirms jūs sākat savu misiju, klausieties Mani un mācieties no Manis. Mans Vārds ir mācību 

grāmata, un, kad jūs būsiet sapratuši tā mācību, ejiet pie saviem līdzcilvēkiem, sludiniet un pievienojiet 

saviem vārdiem darbus. Lūdzieties un komunicējiet ar Mani un saviem sargeņģeļiem, lai jūsu iedvesma 

būtu auglīga. Es aicinu jūs sākt iekšēju kontemplāciju, lai jūs varētu koncentrēt visu savu enerģiju savas 

misijas izpildei. Pēc īsa laika jūs piedzīvosiet savas būtības pārvērtības. Jūs skaidri redzēsiet savu likteni 

un būsiet kā gaismas stars, kas apgaismos jūsu līdzcilvēku ceļu. 

41 Jūs nebaidīsieties no nākotnes, jo jūs zināt, ka Es esmu jūsu ceļvedis un ka Es esmu nodrošinājis 

visu taisnīgi. Pienāks brīdis, kad jūs jutīsieties Manis iedvesmoti un sava gara vadīti meklēsiet slimos un 

sniegsiet tiem mierinājumu. Jūs vērsīsieties pie tiem, kas alkst un slāpst pēc patiesas atziņas, un tiem 

dosiet Vārdu, kas ir gaisma. Tu dosies arī pie atstumtajiem, pazemotajiem, un arī viņiem tu pasniegsi savu 

roku. Tad jūs drīz vien redzēsiet, ka esat kļuvuši par padomdevējiem, par cilvēku gidiem un aizstāvjiem. 

42 Jo lielākā postā ir nonākuši jūsu līdzcilvēki, jo lielāka ir jūsu pacietība un līdzjūtība pret viņiem. 

43 Jūs zināt, ka jūs visi sākotnēji bijāt tīri un ka galu galā jūs atkal tādi būsiet. Neaizmirstiet savu 

izcelsmi un steigšus dodieties ceļā, lai jūs varētu ātri atgriezties pie Manis. 

44 Cilvēce ir vairojusies, un zeme ir pilna ar šo sēklu. Cilvēks ir izpildījis Manu pavēli, ko Es viņam 

devu laiku sākumā. Tomēr ir daudz likumu, kurus viņš nav pratis ievērot. Tā nav mīlestība, kas viņu 

mudina veikt lielus darbus. Tas nav iemesls, ar ko viņš ir strādājis. Viņa dvēsele ir nogrimusi ļoti zemu, 

un, krītot, tā ir zaudējusi līdzsvaru. Bet Es to apturu un lieku tai atgriezties tādā līmenī, kādu tā ir 

pelnījusi.Precības, ko Es esmu ielicis dvēselē, ir tik lielas, ka, ja tā būtu vēlējusies tās izmantot, tā būtu ļoti 

augstā līmenī, un sāpes nebūtu to pārņēmušas, lai liktu tai ciest. 

45 Jūs joprojām varat atgūt zaudēto. Tāpēc Es esmu nācis pie jums un dodu jums visus līdzekļus, lai 

sasniegtu savu pacēlumu. 

46 Nāciet pie Manis, cilvēce, lūdziet Mani, un Es jums došu. Manas žēlastības dāvanas nav beigušās, 

avots pārplūst ar žēlastību ikvienam, kas to lūdz. Es jums piedodu un daru jūs šķīstus, lai jūs varētu sākt 

pildīt savu misiju. 
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47 Laipni lūgti pie iedvesmas avota, kur jūs remdējat slāpes un nogurums izzūd. Manī ir tas 

kristāldzidrais ūdens, kas remdē dvēseļu slāpes pēc mīlestības. 

48 Šajā laikā tavs dzīves ceļojums ir kļuvis bīstams un tava darba diena - smaga. Tāpēc Es esmu nācis 

apgaismot jūsu svētceļojumu ar Mana Vārda gaismu, kas ir cerība. Savā mācībā Es nemitīgi mudinu jūs 

doties tālāk un atgādinu, lai jūs neaizmirstat par savas eksistences īslaicīgumu, pēc kuras jūs gaida 

pēcnāves dzīve, lai ietērptu jūs savā mierā. 

49 Jūs patiesi esat tuksneša klejotāji, kas barojas ar mana Vārda būtību, un, savas dvēseles ticības 

iedrošināti, jūs tiecaties uz mērķi, kas jums jāsasniedz. 

50 Ticība ir spēks, kas paceļ, pārveido un apgaismo. Caur to cilvēks var pacelties pie sava Radītāja. Jo 

tās gaisma izgaismo likuma ceļu, pa kuru cilvēks nonāk pie Tēva. 

51 Šādā veidā, ar šādu ticību jūs ejat savu ceļu, ar pilnu dvēseles un ķermeņa piekrišanu pieņemot 

likteņa lamatas un triecienus, ko šis laiks nes. Bet pienāks diena, kad jūs runāsiet par Mani un liecināsiet 

par to, kā Es esmu bijis ar jums, kā esat Mani dzirdējuši un redzējuši un kā esat saņēmuši Manu 

iedvesmojošo vēstījumu. Es jums paziņoju, ka jūs atradīsiet cilvēkus, kas ir gatavi saprast mācības par 

garīgumu. Šodien jūs nevarat sludināt, ka jūsu vidū ir Skolotājs, jo viņi jums neticētu un uzskatītu jūs par 

neprātniekiem. 

52 Aplūkojiet vēsturi, kā Dieva iedvesmotie cilvēki vienmēr ir tikuši nepareizi novērtēti, jo 

materiālisma pārņemti cilvēki nespēj saskatīt patiesību. 

53 Tas pats notiks ar jums, kad jūs runāsiet par Manu Darbu, kad tiksieties ar tiem, kas ir krituši 

fanātismā, nezināšanā un materiālismā. Kopā ar viņiem jūs izskaidrosiet manu mācību, un katrs to sapratīs 

atbilstoši savai garīgajai attīstībai. Bet galu galā šī patiesība spīdēs, jo es esmu patiesība. 

54 Kad cilvēki būs sasnieguši mieru, būs pienācis laiks, kad Skolotājs jums atklās lieliskas mācības 

dvēselei ─ atklāsmes, kuras sapratīs nākamās paaudzes, kurām būs lielāka attīstība. 

55 Jūs esat kopā ar Mani un mācieties sēt, zinot, ka augļus baudīs tie, kas nāks pēc jums, lai gan viņi 

nesaskarsies ar tādiem šķēršļiem, ar kādiem jūs esat saskārušies. Taču viņi joprojām vērtēs jūsu darbus. 

Tāpēc atstājiet mīlestības un žēlsirdības pēdas gar ceļu, lai garīgajā jūs gūtu gandarījumu par to, ka esat 

piepildījuši Bauslību, ko Es jums mācīju. Izpētiet Manu Vārdu un ļaujiet Man jūs tiesāt. Pa to laiku 

mainiet savu dzīvi un darbus. 

56 Ja jūs vēlaties, lai jūsu līdzcilvēki atklāj, ka esat mani mācekļi, ļaujiet viņiem to uzzināt caur savas 

sirds lēnprātību. Lai jūsu darbos atspoguļojas pazemība, jo, kas ir lēnprātīgs sirdī, tas ir lēnprātīgs arī 

dvēselē. Lepns un iedomīgs cilvēks šķiet stiprs, bet patiesībā viņš ir nabadzīgs dvēselē. 

57 Spiritisms iznīcina cilvēku ieviestās paražas un tradīcijas, kas ir apturējušas garu. Spiritisms ir 

nepārtraukta gara attīstība un pacelšanās, kas attīra un pilnveido sevi, izmantojot savas spējas un īpašības, 

līdz tas sasniedz savu Radītāju. Spiritisms parāda veidu, kādā gars izpaužas, jūt un saņem savu Kungu. 

Spiritisms atbrīvo garu un ved to uz attīstību. 

58 Garīgais ir universāls spēks un universāla gaisma, kas ir visā un pieder ikvienam. Manas mācības 

nevienam nešķitīs dīvainas. 

59 Gara īpašības ir nemainīgas, jo tās ir Manas Dievišķības tikumi, mūžīgie spēki. Tomēr saprotiet, ka 

atkarībā no tā, kā esat dzīvojuši, tīrība, ko varat parādīt, būs lielāka vai mazāka. 

60 Kad esat uz savas dvēseles tīrības atnesuši traipus un tā dzird sirdsapziņas pārmetumus, tā baidās 

no Dievišķā, kas ir attīrīšanas, izpirkšanas un piedošanas avots. 

61 Mana mācība atkal atveras kā grāmata šīs cilvēces priekšā, lai viņi varētu peldēties šīs mācības 

tīrajos ūdeņos un pārveidot savu dzīvi, novēršoties no materiālistiskām tieksmēm un tiecoties uz augšu, 

tiecoties pēc mūžīgās dzīves. 

62 Kad jūs iepazīsiet augstāko dzīvi, jūs, neņemot vērā to, kurā dzīvojat, zināsiet, kā to likt augstāk 

par visām tukšībām, un cilvēki šķirsies no visa liekā un nevajadzīgā. Tā būs zīme, ka cilvēce sāk izjust 

ilgas sasniegt garīgos reģionus. 

63 Mana mācība radīs pilnīgāku dzīves koncepciju šajā pasaulē. 

64 Kamēr jūs sasniegsiet šo pasauli, jums ir misija, kas ir jūsu likteņa krusts, ar kuru jūs sasniegsiet 

kalna virsotni. 

65 Saprotiet Mani un nekrītiet izmisumā, jo mācība, ko jūs drīzumā sludināsiet, nav fantāzija, jo 

garīgais vibrē visos cilvēkos, jo visiem ir gars. 
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66 Patiesi es jums saku: kad uz zemes valdīs spirituālisms, cilvēki būs ielikuši patiesa miera pamatus. 

67 Jūs šo laikmetu nesagaidīsiet no zemes, bet jūs to gatavojat jau tagad, un, kad tas būs pašā 

plaukumā, miers un svētlaime būs arī jūsu dvēselē. 

68 Tā būs augļi, ko nesīs sēkla, ko Kristus sēja Otrajā Laikā laukos, kas bija sagatavoti jau Pirmajā 

Laikā. 

69 Šodien kvieši joprojām ir sajaukti ar nezālēm. Bet, kad tas tiks iznīcināts un kvieši uzaugs ar zelta 

kātiem, pienāks cilvēces gaidītais laikmets. 

70 Es esmu Ceļš, ej pa to, un tu būsi ar Mani mūžīgi. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 215 
1 Mani vārdi ir kā rasas pilieni, kas nolaižas uz jūsu sirds, lai dotu tai jaunu dzīvību, jo es redzu to 

nokaltušu. Iemesls tam ir tas, ka jūs bijāt aizmirsuši Manu apsolījumu atgriezties un jutāties miruši 

attiecībā uz garīgo dzīvi. 

2 Kad tava cerības liesmiņa bija izdzisusi, tu dzirdēji klauvēšanu pie savas sirds durvīm. Kad jūs 

atvērāt un ieraudzījāt Mani, jūs neatpazināt Mani, jo bijāt Mani aizmirsuši. Bija nepieciešams parādīt jums 

brūci Manā pusē un teikt: "Ielieciet tur savus pirkstus", lai jūs zinātu, kas ir Tas, kas klauvē pie jūsu 

durvīm. 

3 Jūs esat kā Emausas ceļa ceļinieki, kas nevarēja Mani atpazīt, kad Es biju pie viņiem. Jūs esat kā 

Toms, kurš noticēja tikai tad, kad redzēja un pieskārās Manām brūcēm. 

4 Tā kā jūs esat Man lūguši Manas Klātbūtnes pierādījumus un Es jums tos esmu devis, tad ziniet, ka 

Es esmu nācis, lai atbrīvotu jūs no elkdievības, lai atgrieztu jūs pie vienkāršas reliģijas prakses, pie ticības, 

kas brīva no sofistikas, pie žēlsirdības prakses jūsu vidū. 

5 Es esmu atklājis, ka jūs pielūdzat kurlus, aklus un nekustīgus elkus, veicat rituālus, kas ir pāragri 

un neatbilst jūsu šodienas garīgajai attīstībai, praktizējat to, ko Es nekad neesmu iedibinājis. 

6 Neviens cits, izņemot mani, nespētu jums pateikt patiesību par jūsu kļūdām, nesāpinot jūs, un tajā 

pašā laikā piedāvāt jums gaismu, barību un stimulu, kas acumirklī aizpildītu jūsu sirds tukšumu. 

7 Jūs nekad vairs neļausieties apžilbināt viltus un nepamatotai godībai, nedz arī jutīsieties 

savaldzināti ar vārdiem, kas uzrunā tikai prātu, bet nekad nespēs iespiesties dvēselē. No šī brīža tas, kurš 

patiesi ir uzsūcis šī vārda būtību, vairs nevarēs baroties ar citu maizi kā tikai ar dievišķo. 

8 Kurš cilvēks jebkad ir runājis ar jums tā, kā Es esmu runājis caur šiem vienkāršajiem vīriem, kuri 

ir Mani balss nesēji? Kurš jebkad ir runājis par spiritualizāciju, kā jūs to esat dzirdējuši šajā vārdā? Kurš 

jūsu dzīvē jebkad ir sniedzis jums pierādījumus, kas ir bijuši dievišķas atklāsmes apstiprinājums? Neviens, 

mana tauta. 

9 Mans vārds aicina ļaudis kā zvana zvans uz sapulci, un viņi nāk gariem vilcieniem, pulkiem. 

10 Ir īss laiks, kurā Es jums Sevi atklāju šādā veidā, un Es vēlos, lai daudzi saņemtu Mana Vārda 

gaismu, lai tad, kad beigsies 1950. gads, visa tauta, apzinoties Manu pavēli, labprāt pakļautos Mana Tēva 

gribai. 

11 Tautai vēl ir laiks sagatavoties šai dienai, un, kad tā pēc tam pulcēsies kopā, tā vairs nebūs tikai 

tādēļ, lai dzirdētu manu Vārdu caur balss nesēju, bet lai studētu saņemto pamācību, lai sajustu savā prātā 

manu iedvesmu, un tad viņi ar pārliecību sacīs: "Tas Kungs ir ar mums."" 

12 Šādus es vēlos jūs redzēt - kā labus mācekļus. 

13 Savas mācības sākumā Es jums teicu, ka Es esmu ieviesis vienkāršu pielūgsmi ─ pielūgsmi, kurai 

nav ne rituālu, ne ceremoniju un kura paceļas pāri vīraka dūmiem, pāri dziedājumu skaņām: mīlestības, 

žēlsirdības, brālības pielūgšanu. 

14 Ir nepieciešams, lai jūs rūpīgi pārbaudītu savus pielūgsmes aktus, lai novērstu visas elkdievības, 

reliģiskā fanātisma, māņticības un šim darbam nepiemērotas ticības pēdas. 

15 Ja jūs ticat Kristum un mīlat visus Viņa darbus, tad apzinieties, ka vienkāršība un garīgums, ko es 

jums šodien iedvesmu, ir tas pats, ko es sludināju Otrajā Laikā ar vārdiem un darbiem. Kāpēc tad jūs esat 

novērsušies no vienkāršības, bez kuras nav iespējama garīguma sasniegšana? 

16 Redziet, cik daudzās kļūdās ir iekritusi šī cilvēce. Bet ir uzaususi jaunas dienas gaisma, un līdz ar 

to nekas vairs nevarēs ne paslēpties, ne ietērpties tumsā. 

17 Tas ir iemesls, kādēļ Es šobrīd daru visus zemes ceļus caurstaigājamus, lai spirituālisma mācekļi 

un apustuļi varētu izplatīties pa pasauli un sludināt Manu Labo Vēsti. 

18 Pirms Es jūs sūtīšu uz citām valstīm, Es vēlos, lai ikviens, kas sevi sauc par šīs mācības mācekli, 

būtu garīgs savā dzīvē un darbos, lai viņa liecība būtu patiesa un tādējādi ticama. 

19 Kad jūs sasniedzat garīgumu, ceļš ir viegls. Uzkāpšana nebūs grūta, ja jūs iedvesmos ideāls, ka 

jāiet augstāk. Kārdinājumi vairs neļaus jums krist postījumu bezdibenī, liekot jums krist atpakaļ. Tad jūs 

ņemsiet no šīs pasaules tikai to, kas ir absolūti nepieciešams, kas ir pieļaujams un neaizstājams, tādējādi 

dodot savai dvēselei brīvību sapņot par labāku pasauli un ļaujot tai cīnīties, lai to sasniegtu. 
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20 Mana gaisma apspīd jūsu dvēseli un ir ceļvedis visos jūsu ceļos. Šī gaisma ir nolaidusies pār 

visiem cilvēkiem bez rases vai ticības atšķirības. 

21 Šajā laikā Izraēla ir atgriezusies un ir izkaisīta pa visu pasauli, lai pildītu savu garīgo misiju. Tā ir 

vecākā tauta, pirmdzimtā, un tāpēc pirmā, kas kontaktējas ar Mani. Tās dvēsele ir attīstījusies saskaņā ar 

likumu, kas tika dots katrai dvēselei, kad tā tika sūtīta uz zemi. 

22 Savā pirmajā reizē, kad Es atnācu pirmo reizi, Es pārsteidzu cilvēkus to vienkāršībā un nezināšanā. 

Viņi dzīvoja zemā morāles līmenī, un es uzrunāju viņus no kalna virsotnes, lai sniegtu viņiem savu pirmo 

pamācību. 

Otrajā Ērā, pēc ilgas Ēras, kurā Es jums sniedzu pierādījumus, lai jūsu dvēsele nostiprinātu savu ticību 

un dzīvotu, ievērojot Manu Likumu, Es nācu pie jums pamodinātāki, attīstītāki, bet tālu no patiesās 

Likuma izpildes, ko Es no jums lūdzu. Jo jūs nespējāt izmantot savas dāvanas, lai kalpotu dvēselei. 

23 Tajā laikā Es atnācu, lai jums pastāstītu, kā pielietot Bauslību, lai to piepildītu, kā godāt Tēvu un 

kā liecināt par patiesību. Es biju ar jums Jēzū, lai visa jūsu dvēsele Mani sajustu un sajustu, un Es atstāju 

jūs sagatavotus ar Savu Vārdu. 

Pēc tam Es jums atvēlēju pietiekami daudz laika, lai jūsu dvēsele izmantotu manas mācības un dzīvotu 

manā mācekļa dzīvē. Jūs esat turpinājuši attīstīties un kļūt modrāki. Tomēr, lai sasniegtu savu augstumu, 

jūs neesat pietiekami sagatavojuši savu ceļu, lai tuvotos Man. Jūsu gaisma ir vāja, jūsu ticība ir trausla, un 

jūs neesat nojautuši, ka mana trešā atnākšana jau bija tuvu. 

1866. gadā, tieši tajā laikā, kad Mani Vārds un pravietojumi Mani bija pasludinājuši, Es atnācu pie 

jums, lai atstātu jūsu dvēselē gudrības dārgumu jaunajās mācībās, ko Es jums apsolīju tam laikam. 

24 Cik maz ir tādu, kas ir nomodā un gaida manu atnākšanu. Cilvēce gulēja, kad tika atklāts šis 

jaunais laikmets. 

25 Tā ir bijusi Mana griba, lai jūs visu laiku dzīvotu nomodā, gaidot stundu, lai jūs nebūtu pārsteigti 

par nevienu Manu atnākšanu, un tad Es redzētu jūsu progresu un zināšanas. 

26 Jūs esat gājuši pa daudziem ceļiem, lai sasniegtu Mani, un esat pazaudējuši ceļu. Ir bijis 

nepieciešams, lai Gans parādītos un meklētu Savas avis, lai tās apvienotu vienā ceļā. Jo uz zemes nebija 

neviena cilvēka, kam es varētu uzticēt šo uzdevumu, jo es nevaru atrast nevienu, kas būtu tam gatavs. 

27 Pašlaik Es apgaismoju un sagatavoju labas gribas cilvēkus visās tautās, lai viņi garā runātu par 

Manu atnākšanu un par žēlastības laiku, kas tagad tuvojas. Katram no viņiem ir sarežģīta misija, un ar viņa 

starpniecību es modinu veselīgus ideālus pārējos. Es dodu dzīvību viņu dvēselēm un iedvešu mīlestību un 

uzticību savam likumam, lai tas dotu viņiem spēku cīņā par cilvēces izpirkšanu un garīgo attīstību. 

28 Izvairieties no tā, ka tautas sadalās Manas mācības dēļ. Neradiet nesaskaņas un nejūtieties savā 

starpā pārākāki. Es iedvesmoju visus uz garīgumu, kas ir miers, mīlestība un cieņa pret savu tuvāko. 

Atmetiet reliģisko fanātismu, pilnveidojiet dievkalpojumus, paceliet līdzcilvēku reliģisko praksi augstākā 

līmenī. Tāda ir Mana griba, un, kad esat kopā, atzīstiet viens otru, mīliet viens otru un lieciniet par Mani. 

29 Jūs, kas dzirdat šo vārdu, dariet savu dvēseli paklausīgu un studējiet manu mācību. Nepievērsiet 

uzmanību balss nesējiem un nepiedēvējiet viņiem šo gaismu. Viņi ir tikai instrumenti, ar kuru palīdzību Es 

izpaužu Savu gribu. Pacelieties pāri savam prātam, lai jūs varētu sajust Mani ar savu dvēseli. 

30 Cik mazs ir cilvēks, lai īstenotu šīs diženuma izpausmes, kuras pašreizējais posms sākās 1866. 

gadā un beigsies 1950. gadā. Mācieties no šī Skolotāja, kurš jūs vienmēr ir pamācījis, un sajūtiet, ka jūs 

tiekat tiesāti, jo Viņš ir ne tikai Tēvs un Skolotājs, bet arī Tiesnesis. 

Manis dotie rīkojumi, ko Es jums esmu devis, ir jāizpilda tagad, kad jūs dzīvojat uz zemes. Vēlāk, kad 

nonāksiet garīgajā pasaulē, jūs saņemsiet jaunus rīkojumus. Jūsu cīņa ir liela, nemirstīga, jo jūs esat mani 

bērni. Kā jūs gribat sevi pilnveidot īsajā mūžā, kas ir jūsu ķermeņa apvalkam, un tādējādi pretendēt uz to, 

lai sasniegtu Mani, lai atpūstos mierā, ja darba lauks ir tik plašs, ka katrai dvēselei ir jāattīsta? Vispirms 

atbrīvojieties no sava izpirkšanas sloga, apžēlojieties par sevi un dariet pietiekami daudz nopelnu, lai 

samaksātu savu veco parādu Manam Likumam. 

31 Es gribu, lai jūs pārstātu būt mazi bērni un kļūtu par mācekļiem. Vienmēr esiet pazemīgi, lai Es 

neprasītu no jums pārbaudījumus, kas pārsniedz jūsu spēkus. Atklājiet savā dzīvē labdarību un pacietību. 

Kad esat iemantojuši savu līdzcilvēku uzticību, atklājot Manu darbu, runājiet par Manu atnākšanu kā par 

mierinājuma garu un modiniet cilvēku dvēseles, lai viņi dzīvotu augstākā līmenī un censtos būt apgaismoti 

un paaugstināti caur garīgu paklausību. Viņu sirdis ir auglīga zeme, kurā jūs varat iesēt dievišķo sēklu. 
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32 Ja jūs būsiet gatavi, jūs tiksiet izkaisīti pa visu pasauli un dosieties visos ceļos. Kur jums būs 

jādodas? Jūs nezināt. Jūs dosieties šķietami materiālu iemeslu dēļ, bet būtībā tā būs Mana Griba, kas jūs 

aizvedīs uz iepriekš paredzēto vietu. 

33 Nesiet gaismu un svētības, dziedinošu balzāmu un mieru provincēm, lai jūs varētu atzīt par 

maniem vēstnešiem, patiesiem mīlestības un žēlsirdības mācekļiem. Uzmanieties uz saviem soļiem, jo jūs 

tiksiet tiesāti savā dzīvē. 

34 Klausieties Manī, jo Es jau iepriekš daru zināmu un atklāju jūsu nākotni. Ar saviem darbiem 

nepazeminiet Manu darbu un neapslāpējiet savas dvēseles gaismu. 

35 Uzkāpiet kalnā un sasniedziet garīguma virsotni. Neiesakņojieties šajā pasaulē. Tā kā es jums 

esmu teicis, ka šī nav mana valstība, jūs kā mani mācekļi to šeit arī neatradīsiet. Dematerializējieties un 

iegremdējieties savā iekšienē, lai jūs varētu iepazīt visu, kas ir dārgs jūsu dvēselē. 

36 Mans izpausmes laiks caur cilvēka intelektu tuvojas beigām, un jūs nezināt, kas notiks ar cilvēci 

pēc tam. Jums nav ne jausmas par pārbaudījumiem, kas viņus piemeklēs, jo jūs neesat atklājuši savas 

dāvanas. Jūsu dvēselē nav skaidras intuīcijas, un jūs neesat sagatavojušies pretoties dabas spēkiem, kas 

tiks izvērsti ar lielu vardarbību, lai pazemotu cilvēci. Es jums esmu devis spēku lūgšanā apturēt ļaunumu, 

grēku, slimības un nelaimes, bet līdz šim jūs šīs spējas neesat izmantojuši. 

37 Ak, jūs, Trešā laikmeta Tomasi, kas neesat Mani sapratuši! Kur ir jūsu garīgās dāvanas? Kur jūs 

tos esat apglabājis? Kāpēc esat tos aizmirsis? Jūs nezināt, bet es jums pateikšu: šīs dāvanas ir apslēptas. 

Tās vibrē jūsos, bet jūs tās nejūtat, jo esat materializējušies. Jūs nedrīkstat dzīvot tukši, jums tās jāatklāj 

visās formās un ar tām jādara lieli brīnumi, lai jūs varētu liecināt savam Tēvam un paši sev. 

38 Strādā, Izraēla, lai jūs varētu iegūt savā īpašumā miera zemi, garīgo apsolījuma zemi, kas jūs 

gaida. 

39 Es saņemu jūsu atzīšanos, jūsu pateicību šajā dienā, kad jūs saņemat savu garīgo dāvanu 

apstiprinājumu. Sagatavojieties un klausieties: Pēc 1950. gada jūs ar Mani sazināsieties tikai garīgi. Tāpat 

arī jūsu bērni un tie, kas sekos, saņems Manu Vārdu. Tur vairs nebūs raidītāju, bet jūsu ticība jums pateiks, 

ka Es esmu nācis līdz galam, lai saņemtu un darītu laimīgus visus Savus bērnus. 

40 Es jūs visus sagatavoju un vadīšu nākamajos laikos, un Manas šodienas mācības būs detalizētas un 

skaidras, ja jūs tās atcerēsieties vai ļausiet savām acīm slīdēt pa pierakstītajiem Svētajiem Rakstiem. 

41 Mana mīlestība ir ar jums, mani mācekļi! Svētā Gara gaisma jūs vienmēr pārpilda, šī gaisma 

iededz jūsu ticības lukturi. 

42 Jūs, kas jūtat vajadzību pēc garīgām dāvanām, kas cenšaties attīrīt savu dzīvi, savu prātu un savu 

sirdi grēku nožēlas un atjaunošanās ūdeņos ─ jūs, kas vēlaties zināt patiesību un ilgojaties pēc tās ─ 

dzirdiet manu balsi, kas nāk pie jums kā glāsts, lai jūs varētu piepildīties ar manu gaismu. Šajā laikā 

patiesība slēpjas un valda iztēle. Tāpēc Es jums dodu savu dievišķo būtību, kas ir patiesība un barība 

dvēselei. 

43 Jo labāk jūs sapratīsiet manu patiesību, jo vieglāk jūs progresēsiet, attīstot savas garīgās spējas, kas 

ir līdzīgas jūsu fiziskajām maņām. Vai jūs nejūtat, ka jūsu dvēsele ilgojas pēc kristāldzidra ūdens avota, 

tas ir, vienkāršas Doktrīnas bez sofistikas, bez rituāliem un pielūgsmes formām? Jo šī mācība, ko es jums 

nesu, ir liela un gaismas pilna, tā ir tā, ko jūs meklējat. Laiks nevar kaitēt tās stingrajiem pamatiem, jo tie 

balstās uz Manu gribu. Tiem, kas mīl patiesību, Mana Doktrīna būs mīlestība, gudrība un taisnīgums. 

44 Tas, kas ir no Dieva, nāk pie cilvēka Tēva mīlestības dēļ pret bērnu. Es tikai sagaidu, ka bērns ir 

gatavs Mani uzņemt. Tēvs vēlas, lai Viņa gudrība, kas ir arī jūsos kā atoms, atklājas un atklājas. Es esmu 

šeit, lai jūs iedrošinātu. Es tikai gaidu, ka jūs uzmanīgi klausīsieties Manos vārdos, lai jūs varētu saņemt 

noslēpumus, kurus Es jums darīšu zināmus. 

45 Agrāk Es ar savu piemēru atstāju jūsu pasaulē mīlestības mācību. Tagad Es turpinu, sniedzot jums 

Gara mācību, kurai ir spēks apgaismot pasauli, novērst prāta neziņu, atvieglot ceļu, izvairīties no 

nevajadzīgām ciešanām, apjukuma un asarām. Jo tik liels ir Manas mācības saldums, jo tik liels ir radītais 

rūgtums, un tik liela ir Manas atklāsmes gaisma, jo tik liela ir kara un posta tumsa. 

46 Visuma templim ir mans balsts un balsts, jo tajā ir dievišķais un radošais spēks, kas māca, kas 

atpestī, kas pārliecina un dod dzīvību. 

47 Es runāju ar cilvēku lūpām, bet Mana mīlestība pārvērš Manas domas dzirdamos vārdos, lai jūs 

dzirdētu Mani, glābtu sevi un dzīvotu Dievā. Es esmu šīs mīlestības skolas Skolotājs, kurš nekad 
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nemaldina cēlu sirdi, kas vēlas progresēt. Vispirms Es no katra cilvēka daru bērnu mācekli, tad mācekli un 

vēlāk skolotāju, kas māca patiesību. No katra cilvēka es izveidoju spēcīgu gaismu, kas apgaismos daudzu 

pazudušo dvēseļu ceļu. Katrs cilvēks kļūs par Manas gribas instrumentu, nezaudējot savu gribu. Jo lielāka 

būs jūsu garīgā attīstība, jo vairāk jūs būsiet saskaņā ar Tēva gribu. 

48 Savas brīvās gribas dēļ jūs esat cietuši no daudziem rūgtumiem. Bet es gribu, lai jūs zinātu, ka 

nekad neesmu jūs pametusi. Lai nonāktu pie patiesības, nevajag veikt tik daudz apvedceļu. Mīliet to, jo tā 

nāks pie jums, kad jūs atvērsiet savas mīlestības vārtus. Mīliet vienkāršo patiesību un atbrīvojieties no 

teorijām un strīdiem. Šī gaisma izgaismos ceļu jūsu dzīves tuksnesī, un jūs nenonāksiet ne noguruši, ne par 

vēlu. Materiālisti neatklāj patiesību, jo tās pamatā ir mīlestība, jo tā ir gaisma, gudrība, atklāsme, tāpēc 

mīlestība ir īsts meistars. 

49 Pie jums nāks materiālisma piekritēji, iesīkstējušie pasaulieši, un viņi teiks: "Mūsu smadzenes ir 

nogurdinātas ar ideoloģijām, grāmatām, zinātnēm. Palīdziet mums atrast patiesību." Tad tu ar gudrību 

izšķīdināsi mākoņus, kas aptumšo viņu prātus. 

50 Dzirdi bezgalībā jautājumus un atbildes kā jūras šalkoņu, kā vēja šalkoņu. Uzklausiet gudrību, kas 

pārvērš nezināšanu zināšanās, prāta mierā un siltumā. Dzirdiet mīlestības mīlestības apsolījumu, kas 

padara eksistenci dzīvošanas vērtu, zinot par dzīvību un nāvi, par lielajiem noslēpumiem, par Dieva 

likumiem cilvēkā, par mūžību un gaismu. Dzirdi to! 

51 Jūs vēl neesat iemācījušies ne mīlēt, ne piedot, jo vēl neesat nobrieduši. Bet vai jūs esat tie, kas 

domā, lai ticētu? Nevienam vēl nav pietiekami daudz garīgās gaismas, lai varētu pilnībā spriest par manu 

vārdu vai manu darbu. Es esmu pārbaudījis filozofus, zinātniekus, skolotājus un domātājus, kā arī mūžīgos 

šaubītājus, kuri nemitīgi jautā: "Vai tas tiešām ir Tēvs?". Bet es visiem esmu sacījis: "Koku pazīst pēc 

augļiem. Mans Vārds saka, kas Es esmu. Mans Vārds turpinās pārsteigt filozofus un neizglītotos." Es jums 

saku: tikai caur mīlestību jūs zināsiet, kas Es esmu un kas esat jūs, jo caur to jūs varēsiet ieraudzīt Manu 

vaigu. Neļaujiet sev kavēties, neuztraucieties par mūžības jautājumiem. Mīlestībā jūs atradīsiet atbildes, un 

patiesības plašajā apvārsnī jūs atklāsiet patieso dzīvi. 

52 Ejiet pa šo ceļu, un debesis priecāsies un gaisma spīdēs jūsu eksistencē, jo jūs būsiet aizstājuši 

savas sirds skumjas ar saldu un veselīgu dzīves prieku. 

53 Vai jūs domājat, ka, lai gan Es redzu pasauli un tās iedzīvotājus augstākajā sabrukuma pakāpē, 

kādā tie atrodas, un lai gan viņiem Es esmu tik ļoti vajadzīgs, ka Es tos pamestu? Padomājiet par to, jo es 

esmu jūs pārsteidzis ar to, kā jūs runājāt un domājāt. 

54 Es esmu Glābējs, Skolotājs, kas nāk pie kritušā grēcinieka, lai viņu uzmodinātu, garīgi paceltu un 

iemācītu mīlēt. 

55 Pasaule tiks pārveidota, kad tā sadzirdēs savu Glābēju, iepazīs un ievēros Viņa likumus. 

56 Pieņemiet šo Vārdu, kas ir mācība dvēselei, un sagatavojieties pieņemt to, ko jums dod apsolītais 

Mierinātājs jūsu garīgajai attīstībai. Jo jums ir jāsaskaras ar savu Kungu no gara uz garu. 

57 Neaizmirstiet Manu Vārdu, kad jūs atkal pametīs sajūsma par to, ka esat Mani dzirdējuši. 

58 Tēva žēlastība un mīlestība jūs uzņem. 

59 Tēva rokas ir atvērtas, lai jūs apskautu un lai jūs tajās atpūstos. Mieriniet sevi savās bēdās un 

uzklausiet šo vārdu, kas vēlas padarīt jūsu eksistenci laimīgāku. 

60 Ar kādu prieku Mans Gars nāk pie jums, neapstādinot Mani, lai tiesātu jūsu grēkus. Es jums runāju 

par mīlestību, un ar šo vārdu tas, kam uz sevis ir kāds traips, tiek šķīstīts, grēcinieks tiek izpirkts, un tas, 

kas guļ, tiek atmodināts. 

61 Mūžības pulkstenis ar savu melodisko zvanu ir dzirdams visā pasaulē, lai liktu cilvēcei saprast 

laiku, kurā tā dzīvo. 

62 Es jūs meklēju, jo jūs piederat Man, un, tā kā Es jūs mīlu, Es negribu, lai jūs vairs maldītos. Jūs 

esat Manas Dievišķās Gaismas dzirksts, un jūs saplūdīsiet ar Mani. Tā ir mūžība, ko Es jums piedāvāju, lai 

jūs varētu apbrīnot visu tās krāšņumu. 

63 Es runāju ar jums skaidros un vienkāršos vārdos, lai jūs saprastu to nozīmi un vēlāk nesūdzētos, ka 

Es runāju ar jums nesaprotamiem vārdiem. 

64 Kad Otrajā Laikā Es jums devu Savas mācības līdzībās, jūs daudzas no tām nevarējāt saprast. 

Tagad es jums paskaidrošu visas mācības caur Svētā Gara spožo gaismu. 
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65 Saprotiet, ka visas ciešanas šajā dzīvē, ko dzīvojat, ir cilvēku kļūdu sekas. Jo es, kas jūs mīlu, 

nevarētu jums piedāvāt tik rūgtu kausu. Jau no pirmajiem laikiem Es jums esmu atklājis Bauslību kā 

veidu, kā jūs glābt no kritieniem, no bojāejas un "nāves". 

66 Jums visiem pienāks brīdis, kad Es jums prasīšu atskaitīties par Manu likumu un dāvanām, ar 

kurām Es esmu jūs apveltījis. 

67 Jūs ejat savu dzīves ceļu, un daži nes pienākumu un sāpju krustu, citi - savu grēku krustu uz 

pleciem. Bet, ja jūs Mani aicināsiet, Es būšu jūsu krusta nesējs, lai palīdzētu jums nākt pie Manis. 

68 Ievērojiet manus norādījumus, un uzreiz sajutīsiet, ka jūsu nasta ir vieglāka, jūs jutīsieties 

nomierināti, un jūs pārņems brīnišķīgs svaigums, kas atvieglos jūsu nogurumu. 

69 Atveriet acis, ieejiet ar garīgu skatienu un apceriet Manu godību. Redziet, kā atveras vārti, caur 

kuriem jāizlaiž septiņi gari, kurus Es esmu uzticējis cilvēcei. Tie ir septiņi tikumi, kas saskaņā ar Manu 

gribu vienmēr darbosies jūsos. Tās ir: Mīlestība, Pazemība, Pacietība, Kārtība, Jautrība, Neatlaidība un 

Žēlsirdība. Ļaujiet šiem tikumiem nostiprināties jūsu sirdīs, un jūs piedzīvosiet svētlaimi. 

70 Šādā veidā mans Gars tuvojas tavam, lai piepildītu to ar gaismu un teiktu: "Ķermenis, kas tev 

šodien ir kā pagaidu tērps, ir līdzeklis, ar kura palīdzību tu sasniegsi lielu šķīstīšanos un garīgu pacēlumu. 

71 Ja tavā ceļā parādītos cilvēks, kas slimo ar lepras slimību, vai tu ar šausmām aizietu prom? Vai jūs 

nevarētu viņam pieskarties ar roku? Vai jūs baidītos to saķert? Nē, mani mācekļi. Tā vietā, lai skatītos uz 

šīs miesas postu, jums vajadzētu skatīties uz tās dvēseli, kas ir jūsu brālis, kas ir mans bērns, kurš gaida 

jūsu žēlastību. Cik daudz jums vēl ir jāmācās? 

72 Svētīga cilvēka sirds, kas nožēlo savas vājības un apņemas laboties. Jo viņš ne tikai saņem 

piedošanu, bet arī iegūst manu gaismu. Mans uzdevums ir pārvērst grēciniekus par maniem mīļajiem 

mācekļiem. 

73 Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Nāciet pie Manis, un jūs dzīvosiet mūžīgi, jo Manī jūs 

atradīsiet mieru. 

74 Mana Svētā Gara gaisma ir izlieta visā visumā. Izmantojot intuīcijas, atklāsmes un redzēšanas 

dāvanas, cilvēki mostas jaunajam laikmetam. 

75 Mans Gars vibrē ar taisnību un iekļūst garīgajos dziļumos, lai palīdzētu tai atbrīvot dvēseli no 

grēka, sasiet ražu saišķos un iemest tās ugunī. 

76 Lai jūs varētu teikt pasaulei: "Šeit ir Tēvs, kas ir mūsu vidū", jums vēl ir daudz darāmā. 

77 Daudzas tautas ir izsalkušas, izsalkušas pēc zemes maizes un debesu maizes. 

78 Ar reliģiju, filozofiju un sektu palīdzību cilvēki meklē Mani. Tie ir veidi, kā viņi mani kādu dienu 

atradīs. 

79 Kamēr jūs ejat pa taisno ceļu, kas ved tieši uz manu Sirdi, jūs jutīsiet, ka, lai gan jums ir jāmēro 

lieli attālumi, jākāpj kalnos un jāpārvar kraujas, ar katru savu soli jūs kāpjat arvien augstāk pa garīgo ceļu, 

no kura jūs varat redzēt Apsolītās zemes siluetu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 216 
1 Mācekļi, izpildiet manus rīkojumus, lai jūs nesapņotu par zaudēto laiku. Iegremdējiet sevi Mana 

Vārda studēšanā, lai jūs zinātu, kas ir jāizpilda un kas attiecas uz tiem, kas nāks pēc jums. 

2 Es esmu atklājis šo Garīgo Darbu jums, pazemīgajiem, agrāk nekā zinātniekiem, jo Es esmu 

atradis jūsu vidū šķīstību un nevainību, ticību un vēlmi sekot Manai Mācībai ─ gatavību nest šo Sēklu jūsu 

līdzcilvēku sirdīs. Tāpēc Es jūs esmu izvēlējies, jo jūs esat nabagi, kas izjutuši ciešanas, kas nav meklējuši 

mierinājumu uz zemes, nedz tās priekus. Jo jūs zināt, ka ārpus šīs pasaules pastāv patiess garīgs miers, 

labestība un prieks. Jūs neesat ļāvuši sevi maldināt ar viltus varenību, neesat meklējuši laicīgu varu, 

baudas, kas ilgst tikai mirkli. Tu ilgojies pēc kaut kā vairāk, nekā šī pasaule tev var piedāvāt. Mīliet Mani 

un ticiet, ka Es ļausim jums atgriezties mājās, kas jūs gaida, dzemdē, no kuras jūs izaugāt un kur jūs 

iemantosiet Manu Valstību. 

3 Šī cerība dara jūs stiprus bēdās un neuzvaramus cīņā. Ja jūs turpināsiet uzticīgi pildīt savu misiju, 

jūs drīz vien sasniegsiet gara uzvaru pār miesu, jo esat ļāvuši Dievam ietekmēt jūsu dzīvi. Savas dzīves 

vienkāršībā jūs spēsiet labāk uztvert manas mācības, ļausiet tām sevi apgaismot un piedzīvosiet negaidītus 

priekus no citiem. 

4 Tāpēc tu seko Man, un tagad nekas nevar tevi no Manis šķirt. Jūs jūtaties mīlēts ar perfektu 

mīlestību un esat laimīgs. Jūs mīlat Mani, un jūsu prieks ir balstīts uz to. 

Patiesi Es jums saku: Mani otrās ēras mācekļi un visi tie, kas Man sekoja, mīlēja Mani tāpat. Tāpēc jūsu 

līdzcilvēku šaubas vai izsmiekls jums nekaitē. Sāpes, kas ir dvēseles orientieris, neļauj jums atkāpties. Jūs 

zināt, ka dzīvojat īslaicīgu dzīvi, un cenšaties iegūt nopelnus, lai sasniegtu mērķi, kas, kā jūs zināt, jūs 

gaida. 

5 Sagatavojieties, jo Es jūs atstāju kā cilvēces sargus. Jūsu dāvanas ir apslēptas, lai jūs varētu tās labi 

izmantot. Jūs visi būsiet klāt gada pēdējā dienā 1950. gadā ar saviem darbiem un dāvanām, lai Es jūs 

vērtētu. Daži no jums būs kopā ar Mani garā, bet citi - miesā, lai saņemtu Manas pēdējās pavēles. Pēc tam 

ceļi būs atvērti, lai jūs varētu izklīst, nesot Labo vēsti un atstājot cilvēku sirdīs liecību par manu nākšanu 

šajā laikā. 

6 Es neprasu no jums upurus vai darbus, kas pārsniedz jūsu spēkus. Es lūdzu tikai jūsu mīlestību, ar 

kuru Es esmu jūs apveltījis, pazemību un pacietību, lai jūs varētu izpildīt savu misiju. 

7 Mana manifestācija beigsies 1950. gada pēdējā dienā, lai izvēlētos mācekļus, kurus Es esmu 

apveltījis ar Savām žēlastības dāvanām. Skolotājs pārraudzīs jūsu darbus, un Es nemazināšu Savu dedzību, 

lai jūs izpildītu visus Manus rīkojumus. 

8 Mācekļi, es jūs brīdinu. Cik bieži jūs redzēsiet, ka zinātnieki noraida šo Darbu! Bet jūs viņiem 

piedosiet un turpināsiet savu ceļu. Ja jūs to darīsiet, Es pārsteigšu cilvēci, dodot jums iespēju ar sava gara 

palīdzību atklāt to, ko cilvēki ar visu savu zinātni nav spējuši atklāt. 

9 Es nemitīgi aicinu jūs "mācekļi", lai iedrošinātu jūs cīņā, lai izdzītu no jūsu sirdīm domu par 

mazvērtību, ko nabadzība un pazemojumi ir atstājuši jūsos. Es gribu, lai jūs kļūtu lieli garīgā zināšanās, lai 

jūs pamodinātu cilvēkus uz augstāku dzīvi, uz perfektu dzīvi, kurā gara likums harmoniski savienojas ar 

tiem likumiem, kas pārvalda materiālo dzīvi. 

10 Jūs neesat vienīgie manu noslēpumu glabātāji, ne arī vienīgie, kas ir cienīgi saņemt garīgo 

mantojumu. Es jums to saku, lai jūs nekad nevarētu lepoties ar to, ka esat visvērtīgākie un mīļākie, un lai 

jūsu sirdīs nekad neaugtu tukšums. Ja jūs pieļautu, ka šādas jūtas rodas jūsu būtībā, jums draudētu 

pazaudēt žēlastību, ko esat ieguvuši. 

11 Cilvēki, jūsu dedzība un mīlestība padarīs jūs par mūžīgiem gara dāvanu īpašniekiem. Es gribu, lai 

jūs vienmēr būtu pazemīgi, dedzīgi labā, likumā, patiesībā, laipni ar gara labestību, kas ir augstāka par 

sirds labestību. 

12 Mana mācība ir gaisma, no kuras nāk visa gudrība, visas zināšanas, atklāsmes un zinātnes. Tas 

atklāj visu vienkāršā veidā. Tiklīdz tas būs Gars, kas vada cilvēku soļus, jūs varēsiet saprast, ka to, ko 

zinātnieki ir spējuši atklāt tikai pēc ilgiem pētījumiem, lieliem upuriem un pūlēm, var viegli iegūt ar 

dvēseles pacēlumu, ar lūgšanu, ar pārdomām Dievā un ar iedvesmu labajā. Jums tiks atklāti noslēpumi un 

atvērti apslēptie dārgumi, kurus cilvēks nekad nebūtu varējis atklāt ar citiem līdzekļiem. 
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13 Liela daļa no tā, ko es jums esmu runājis šajā laikā, ir pravietojumi, kas dažkārt attiecas uz 

nākamajiem laikiem, dažkārt uz nākotnes laikiem. Tāpēc daudzi cilvēki nevēlas piešķirt nekādu nozīmi 

šim dievišķajam vēstījumam. Tomēr šis Vārds pacelsies gaismas pilns nākamo laiku cilvēku vidū, kuri tajā 

atpazīs un atklās lielas atklāsmes, kuru precizitāte un pilnība pārsteigs zinātniekus. 

14 Tādēļ Es esmu jums pavēlējis pierakstīt Manu Vārdu, lai tad, kad jūs pāriesiet no šīs dzīves uz citu 

vai kad šī tauta pamazām aizmirsīs Manu mācību, tas tiktu uzticīgi un neizdzēšami pierakstīts grāmatā. 

15 Jums, ļaudis, tagad ir īstais laiks, lai dotos ceļā un apliecinātu šo patiesību, darot brīnumus ar tām 

dāvanām, kuras Es jums esmu atklājis. 

16 Nemiegojiet, gaidot tos laikus, par kuriem Es jums esmu runājis, lai tikai tad celtos un sacītu 

tautai: Tas, ko jūs tagad redzat savu acu priekšā, jau ir pareģots. Nē, ļaudis, ir absolūti nepieciešams, lai 

jūs to pasludinātu iepriekš, lai jūs to pravietotu, lai jūs bruģētu ceļu visa tā atnākšanai, ko Es jums esmu 

pareģojis un apsolījis. Tad jūs būsiet izpildījuši savu misiju kā garīguma celmlauži uz zemes. Kad pasaulē 

sāks parādīties brīnumainas lietas un Tā Kunga Gars uzrunās jūs caur vēl nebijušiem notikumiem, un kad 

cilvēka gars sāks atklāties ar neiedomājamām dāvanām un spējām, jūs redzēsiet, ka visas ticības 

apliecības, teorijas, normas, institūcijas un zinātnes būs satricinātas. Un tad cilvēce atzīs, ka tiem, kas 

pazemīgi sludināja šķietami dīvainu mācību, bija taisnība, jo viņu vārdi apstiprinājās, kad tie piepildījās. 

17 Tad jūs redzēsiet, ka zemes tautas interesējas par garīgo mācību, ka teologi salīdzina Kristus 

mācību ar jaunajām atklāsmēm. Un jūs redzēsiet, ka daudzi, kas vienmēr ir bijuši vienaldzīgi pret garīgo, 

izrādīs dzīvu interesi par šī un iepriekšējo laiku atklāsmju studijām. 

18 Šodien, lai gan jūs to vēlētos, jūs nevarat redzēt, kā piepildās viss, ko Es jums pasludinu. Bet, ja 

jūs patiesi ticat Manam Vārdam, tad ar savu ticības skatienu jūs varēsiet saskatīt daudzus nākotnes 

notikumus, un, ja jūs būsiet sagatavoti, tad jūsu sapņi, vīzijas un iedvesmas jūs nemaldinās. 

19 Klausieties Mani ar dziļu uzmanību: kad Es beigšu runāt ar jums šādā formā, ar mīlestību savāciet 

Manu Vārdu, ko esat pierakstījuši pierakstos, lai to atstātu nākamajām paaudzēm kā liecību par to, ko Es 

jums esmu runājis šajā laikā. 

20 Uzskatiet manu vārdu par sēklu, lai jūs nepieļautu, ka tajā tiek iejaukta kaut vismazākā netīrība. 

21 Lauki, kas ir šīs cilvēces sirdis, drīz tiks attīrīti un gatavi sējai, un vai tas būtu taisnīgi, ja tie būtu 

tīri, bet sēkla - ne? 

22 Pārdomājiet manu vārdu, mīļie mācekļi. Tā jūs pakāpeniski pārveidojat un attīrāt sevi, lai labi 

izpildītu savu misiju. 

23 Tagad esmu atgriezies pie cilvēkiem, lai palīdzētu viņiem pašreizējos pārbaudījumos. Skolotājs 

jums saka: Neuztraucieties pēc 1950. gada, kad jūs redzēsiet Manas nākšanas zīmes parādīties godībā. 

Drīzāk priecājieties par to, ka Es esmu devis jums iespēju būt tiešiem šo atklāsmju lieciniekiem. 

24 Tāpat kā Otrajā Laikā pēc upura nāves Es parādījos garā Magdalēnai, un viņa pārsteigta un 

vienlaikus prieka pilna sauca: "Kungs, esi slavēts un pagodināts mūžīgi!", tā arī šodien Es jums esmu 

parādījies, kad jūs domājāt, ka Skolotājs nav klāt vai ir vienaldzīgs pret jūsu ciešanām, bet pēc jūsu 

pārsteiguma jūs Mani svētījāt. Jūs esat saņēmuši Manu gaismu savā dvēselē, un, saņēmuši tik lielu 

žēlastību, jūs atcerējāties savus līdzcilvēkus un lūdzāties par viņiem, sacīdami: "Man ir paveicies dzirdēt 

Tavu Vārdu, kamēr citi šo mācību nezina." Bet Skolotājs jums saka: Es esmu atklājis Savu Garu dažādos 

veidos visās tautās. Tie, kas ir sagatavojušies, apzinās, ka viņi dzīvo žēlastības un taisnības laikā un ir 

sajutuši manu klātbūtni. 

25 Tāpat kā es piedodu Magdalēnai, es piedodu jums. Bet Es gribu, lai jūs kļūtu Manis cienīgi, kā to 

darīja viņa. 

26 Cik daudz piemēru, kas ir atdarināšanas vērti, jūs varat saņemt no saviem brāļiem un māsām no 

citiem laikiem! Viņu darbs ir kā atvērta grāmata. Bet jūs ─ vai nevēlaties, lai jūsu piemērs tiktu saglabāts 

arī rakstiski? Es uzņemšos tikai tos jūsu darbus, kurus uzskatīšu par cienīgiem nodot jūsu pēcnācējiem. 

Taču jūs, kamēr vēl dzīvosiet miesā, nesaņemsiet ne slavu, ne cieņu. Esiet pazemīgi un ļaujiet citiem 

spriest par jūsu darbiem. 

27 Lielajā darbā, kas jūs gaida, es būšu jūsu Kirenejs*. Mana mācība pasaulē izraisīs lielus 

satricinājumus. Notiks lielas pārmaiņas paražās un idejās, un pārmaiņas notiks pat dabā. Tas viss norādīs 

uz cilvēces jaunā laikmeta sākumu, un gari, kurus Es drīzumā sūtīšu uz zemi, runās par visiem šiem 
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pravietojumiem, lai veicinātu šīs pasaules atjaunošanu un augšupejošu attīstību. Viņi izskaidros manu 

vārdu un interpretēs notiekošo. 
* Sīmanis no Kirēnas nesa Jēzus krustu (Marka 15:21) 

28 Nāciet un uzklausiet Mani, koncentrējieties savas sirds dziļumos, un Es jums apliecinu: lai cik 

maza būtu jūsu ticība Manai Klātbūtnei, jūs Mani sajutīsiet. 

29 Es nenosodu jūsu ticības trūkumu, gluži otrādi, Es jums piedodu, jo jūs nebijāt gatavi Mani 

uzņemt. Jo cilvēce gadsimtiem ilgi gulēja dziļu miegu, apžilbināta fanātisma un elkdievības, materiālisma. 

30 Kas jums atgādināja, ka Es esmu paziņojis, ka atgriezīšos, un ka tādēļ jums ir Mani jāsagaida? Jūsu 

vecāki? Jūsu mācītāji? Kas jums neļāva aizmigt? 

31 Tikai nedaudzi dzīvoja notikumu gaidās, vēloties, lai pie apvāršņa parādītos mana apsolījuma 

simboliskais "mākonis", kas apgaismotu jūsu dvēseli, stiprinātu jūsu ķermeni un atklātu jums, ka mana 

atgriešanās ir Garā. 

32 Tāpēc jūsu cīņa, lai saprastu Manu klātbūtni šajā laikā, ir bijusi liela, un jums ir nācies pārvarēt 

daudz šķēršļu, lai Mani sasniegtu. Bet tas viss ir nopelns, Es jums par to dodu atzinību un patiesi saku, ka 

nekāds rūgtums, ko jūs, iespējams, esat cietuši, lai sekotu Man šajā ceļā, nepaliks bez atlīdzības. 

33 Kā jūs domājat, kāda ir atlīdzība par jūsu pacietību, panesot izsmieklu un nicinājumu pat savā 

ģimenē?: jūsu radinieku atgriešanās! Bet, tā kā jums ir pieticis pacietības paciest viņu neizpratni, tad arī 

viņiem ir jāgaida brīdis, kad viņu ticība iedegsies. Lai to sasniegtu, jums būs jāpieliek lielas pūles ar 

darbiem, vārdiem, lūgšanām un labām domām. Bet beigās jūs redzēsiet, ka brīnums kļūst par realitāti. 

34 Es jums uzticēšu misiju pasludināt manu otro atnākšanu jūsu līdzcilvēkiem. Es uzticu jums vēsti 

jeb priecīgo vēsti par manu garīgo saziņu ar cilvēci. Priecājieties, ka esat tik vērtīgas vēsts nesēji, un lai šis 

prieks ir balzāms brūcēm, ko saņemat cīņas ceļā. 

35 Daži ir nākuši pie Mana Vārda izpausmes ar to Betlēmes ganu nevainību, viņu vienkāršā ticība bija 

viņu sirds pazemīgs upuris. Citi ir atnākuši, lai saņemtu no Manis pierādījumus, lai varētu ticēt. Tie bija 

slimnieki, kas ilgu laiku bija meklējuši veselību, bet neatraduši to no durvīm līdz durvīm. Vēl citi, kā 

Rakstu mācītāji un farizeji, nāk, lai meklētu Mani, izjautātu un pārbaudītu, vienmēr baidoties, ka patiesība 

atklās viņu liekulību un nepatiesību. Viss, ko es saņēmu, par visu man bija glāsts, Mana spēka 

demonstrācija, Manas patiesības pierādījums. 

36 Tāpat Man jums jāsaka, ka no visiem tiem, kurus esmu pieminējis, daudzi ir palikuši Man sekot, jo 

viņu sirdis bija pateicības pilnas un viņu dvēseles apgaismojusi Mana Vārda gaisma, lai viņi mācītos sēt 

un kopt patiesību. 

37 No neliela pūļa, kas bija sapulcējies, lai uzklausītu manas pirmās mācības, jūs jau esat kļuvuši par 

pūli, kas veido kopienu. Taču pagaidām ne visi spēs kļūt par patiesiem šīs garīgās atveseļošanās vēsts 

apustuļiem. 

38 Starp šiem ļaužu pūļiem ir visdažādāko noskaņojumu un uzbūves cilvēki, tāpat kā starp tiem ir arī 

dažādas attīstības dvēseles. Tomēr, lai šī dievišķā atklāsme, šī vēsts, ko Es esmu nesis Savā Vārdā, beidzot 

tiktu noskaidrota un skaidri uztverta to cilvēku vidū, kuri ir apmeklējuši Manas manifestācijas, viņiem 

nāksies iziet cauri daudziem pārbaudījumiem, iziet cauri daudzām iekšējām cīņām un ciest daudzus 

"krucifiksus", līdz viņi no tiem izies kā patiesi spirituālisma mācekļi. 

39 Šī nebūs pirmā reize, kad cilvēki cīnās, lai izskaidrotu dievišķu atklāsmi vai iegūtu skaidrību 

jautājumā, kas viņu acīm šķiet noslēpums. Jau "otrajā laikmetā", pēc manas sludināšanas darbības pasaulē, 

cilvēki sprieda par Jēzus personību un gribēja zināt, vai Viņš ir dievišķs vai nav, vai Viņš ir viens ar Tēvu 

vai no Viņa atšķirīga persona. Visādā ziņā viņi vērtēja un pētīja manu mācīšanu. 

40 Tagad es atkal būšu interpretāciju, diskusiju, argumentu un pētījumu objekts. 

41 Kāds pārbaudīs, vai Kristus Gars, kad Viņš sevi atklāja, bija neatkarīgs no Tēva Gara. Un būs arī 

tādi, kas teiks, ka runāja Svētais Gars, nevis Tēvs vai Dēls. 

42 Bet tas, ko jūs saucat par Svēto Garu, ir Dieva Gaisma, un tas, ko jūs saucat par Dēlu, ir Viņa 

Vārds. Tāpēc, kad jūs dzirdat šo Vārdu, kad jūs izmantojat manu Otrā Laika mācību vai domājat par Pirmā 

Laika Bauslību un atklāsmēm, apzinieties, ka atrodaties Vienīgā Dieva klātbūtnē, dzirdat Viņa Vārdu un 

saņemat Viņa Gara gaismu. 
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43 Ir pienācis laiks jums studēt šo atklāsmi, lai tad, kad jums tiks uzdoti jautājumi un pārbaudījumi, 

jūs spētu atbildēt ar patiesas gaismas vārdiem, atstājot mieru un svētlaimi katrā sirdī, kurā jūs ievietojat 

Mana Vārda būtību un jūsu interpretācijas gaismu. 

44 Es esmu izsalcis un izslāpis pēc jūsu mīlestības, cilvēki. Ļaujiet Man būt ar jums dažus mirkļus, jo 

Man jums ir kas sakāms. 

45 Kāpēc jūs meklējat Mani tikai tad, kad jūsu ciešanas jūs nomāc? Vai jums nebūtu patīkami 

piedāvāt Man savus priekus, savas uzvaras un gandarījumus? 

46 Otrajā Laikā Es iedvesmoju jūs ar mīlestību un uzticību, lai jūs bez bailēm tuvojaties Man. Kāpēc 

tad jūs dažkārt šaubāties par Manu mīlestību vai Manu piedošanu? Ak, jūs, "blēdīgie dēli", kas baidāties 

atgriezties Tēva namā! Es zināju: neskatoties uz bezgalīgās mīlestības pierādījumiem, ko Es jums toreiz 

devu, bija jāatgriežas, lai jūs meklētu ─ ne tādēļ, lai jūs atkal Mani redzētu kā cilvēku, bet lai jūs sajustu 

Mani savā iekšienē, dziļi savā dvēselē. 

47 Atkal pulcējieties ap Mani kā Mani senie mācekļi, atkal sekojiet Man, kā to darīja lielie ļaužu pūļi, 

jo Es darīšu tā, ka jūs dzirdēsiet Mana Vārda Debesu Koncertu un tajā pašā laikā darīsiet tos mīlestības 

darbus, kurus jūs saucat par brīnumiem. 

48 Es nāku kā Tēvs, lai visi, kam pasaulē trūkst mīlestības, pieķeršanās, maiguma, atrastu dievišķu 

siltumu pie Manis. 

49 Es nāku kā ārsts, lai jūs nodotu Man savas slimības, rūpes un visas slepenās ciešanas, kas ir 

padarījušas slimu jūsu dvēseli un vienlaikus arī ķermeni. 

50 Es nāku kā draugs, lai jūs varētu uzticēt Man savus dziļākos noslēpumus, cīņas un ilgas un ļautu 

Man iet jums līdzās. 

51 Es nāku kā Skolotājs, jo vēlos atvērt jūsu priekšā gudrības un dzīves grāmatu. 

52 Es nāku kā Tiesnesis, lai tiesātu, kā jūs sakāt, dzīvos un mirušos, kā es saku, iemiesotos un 

bezdzimtos, un ne mazākais no jūsu darbiem neizvairīsies no Manas taisnības. 

53 Starp ļaužu pūļiem, kas pulcējas vienkāršās sapulču telpās, lai klausītos Mani, ir daudzi, kas saprot 

un jūt šo Vārdu. Tās ir dvēseles, kas attīstījušās garajos cīņas, pārbaudījumu un pieredzes ceļos un 

šķīstījušās grūtos sāpju laikos. Viņi Mani saprot un neprasa no Manis pasaulīgas mantas. Viņi zina, ka 

viņu dvēselē ir zināšanu grāmata, un no Skolotāja viņi gaida tikai tās dievišķās norādes, ar kuru palīdzību 

viņi var uzzināt, kā dvēseles dvēselē esošo gaismu nodot tiem, kam nepieciešama pieredze un pamācība. 

54 Šeit ir arī tie, kas, nebraucot lielus attālumus, izmantos manu Vārdu kā ceļu, lai nekļūdītos, un viņu 

mīlestība pasargās viņus no bezgalīgām ciešanām viņu dvēselei. 

55 Lielākajai daļai šeit dzīvojošo cilvēku sirdī ir tikai viena lūgšana - par savām sāpēm. Viņi visi nāk 

man stāstīt, ka viņu nasta ir ļoti smaga un kauss pārāk rūgts. Viņi Mani informē par savu vientulību, 

vilšanos, grūtībām, vājībām, nedienām, slimībām, bēdām un daudzām citām grūtībām. Taču ne tikai viņi 

cieš, sāpes ir klātesošas visai cilvēcei. Viņi nezina, ka tagad ir attīrīšanās laiks, kad dvēseles un cilvēki 

nomazgā savus traipus un tad sper soli uz priekšu kalna virsotnes virzienā. Kad šie traipi būs izdzēsti, jūs 

vairs nepiedzīvosiet ne mirkli sāpju, jo atjaunošanās dziedinošais balzāms būs jums atdevis to veselību, ko 

Kungs ielicis savās radībās, kad tās nākušas no Viņa miesām. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 217 
1 Nāciet pie Manis, mīļie mācekļi, atpūtieties Manā namā un sēdiet pie Mana galda, jo Es esmu ar 

jums. Jo šie laiki vairs neatkārtosies. Jums pienāks jauns laiks, kad spersiet soli uz priekšu savā evolūcijas 

ceļā. 

2 Jūs joprojām esat bērni, kas dzīvo Tēva aprūpē, kurš neļaus jums aizbēgt tālu no Tēva mājām, lai 

jūs nekluptu un neiekristu bezdibenī. Bet drīz jūs būsiet spēcīgi un pietiekami sagatavoti, lai izietu visus 

ceļus. 

3 Padariet no savām sirdīm dārgumu lādīti, kurā jūs sargāsiet manus vārdus kā dārgakmeņus. 

4 Es esmu atgriezies pie jums, lai gan zinu cilvēku neticību. Es jums atgādinu par savu kaislību un 

atdzīvinu to. Šodien es jums atgādinu brīdi, kad Skolotājs, kurš runā ar jums, uzkāpa uz Dievišķā troņa, lai 

mūžīgi būtu kopā ar Tēvu. Pēc tam, kad Jēzus bija pabeidzis Savu misiju uz zemes, Viņš kā maigs Jērs 

iegāja Mūžīgā klātbūtnē. 

5 Dievs atklājās cilvēcei jau no vissenākajiem laikiem, un Viņa mācība tika uzklausīta. Tā Kunga 

balss kļuva cilvēcīga un saprotama primitīvām radībām. Viņu sirdsapziņa, kas ir dievišķā gudrība, mācīja 

viņiem atpazīt labo un ļauno. Kad viņi darīja labus darbus, viņi jutās mierā, bet, darot ļaunu, viņi izjuta 

sāpes. Tās bija pirmās mācības, pirmās sirdsapziņas izpausmes. 

6 Laika gaitā, kad cilvēki vairs neklausījās šajā balsī, Es sūtīju tikumības un gudrības pilnus 

cilvēkus, kuri ar saviem vārdiem un piemēru lika viņiem sekot labajam ceļam.  

7 Atcerieties, ka agrākajos laikos Es sūtīju taisno vīru Ābelu, kura mīlestības upuris Manai 

Dievišķībai bija priekšvēstnesis lūgšanai un pilnīgam pielūgsmei. 

8 Es jums sūtīju dievbijīgo Noasu, kurš neņēma vērā ņirgāšanos un pievērsa uzmanību tikai 

dievišķās pavēles izpildei, lai uzbūvētu glābšanas šķirstu uzticīgajiem cilvēkiem. 

9 Starp jums bija Ābrahāms, Īzāks un Jēkabs, kas veidoja koka stumbru, no kura auga zari, lapas un 

augļi. Šo patriarhu piemērs ir saglabājies rakstos - Ābrahāma nelokāmā ticība, Īzaka paklausība un Jēkaba 

uzticība un garīgais spēks. Viens no šī koka augļiem bija Mozus, mana likuma pārstāvis, mana taisnīguma 

iemiesojums. Viņā jūs varētu saskatīt manas varenības tēlu. 

10 Laika gaitā esmu arvien vairāk un vairāk iedziļinājies cilvēku emocionālajā dzīvē, un tāpēc man arī 

bija jākļūst par cilvēku, lai vēl vairāk pietuvotos jūsu sirdij. Bet, lai nāktu pasaulē, bija nepieciešams Mani 

pasludināt caur praviešiem. 

11 Es dzīvoju starp cilvēkiem un padarīju savu dzīvi par piemēru, par mācību grāmatu. Es iepazinu 

visas ciešanas, kārdinājumus un cīņas, nabadzību, darbu un vajāšanas. Es piedzīvoju radinieku atstumtību, 

nepateicību un nodevību, garu darba dienu, badu un slāpes, izsmieklu, vientulību un nāvi. Es ļāvu, lai visa 

cilvēka grēka nasta gulstas uz mani. Es ļāvu cilvēkam pētīt manu garu manos vārdos un manā caurdurtajā 

ķermenī, kur bija redzamas pat pēdējās ribas. Lai gan Dievs, es kļuvu par izsmiekla ķēniņu, par atmaskotu, 

un man arī bija jānes kauna krusts un ar to jāiet kalnā, kur nomira laupītāji. Tur beidzās mana cilvēciskā 

dzīve kā pierādījums tam, ka Es esmu ne tikai vārdu Dievs, bet arī darbu Dievs. 

12 1866. gadā mana žēlastība atvēra durvis jaunam laikmetam - Svētā Gara laikmetam. Vai visa 

cilvēce zina laiku, kurā tā dzīvo? To zina tikai garīgie cilvēki, kurus es pulcēju "šo koku ēnā". Mans Darbs 

tiks atzīts pasaulē tikai pēc lielām cīņām un notikumiem, pēc doktrīnu un pasaules uzskatu "kariem", lai 

cilvēki celtos un apliecinātu, ka ir sācies jauns laikmets. 

13 Ir pagājis zināms laiks, kopš no šīs zemes aizgāja tas, ar kura starpniecību Es pirmo reizi atklājos 

šajā laikā: Roque Rojas, Emisārs, kura soļus vadīja Ceļa meklētāja Eliasa gars. Šādā veidā es atbrīvoju 

Sesto zīmogu un tādējādi veicināju bezgalīgi lielu spirituālisma izrāvienu. 

14 Un no Roque Rojas līdz pat šai dienai jūs esat cīnījušies, Trīsvienības un Mārijas garīgie, un šajā 

cīņā jūs esat izmantojuši savu spēku, savu jaunību, savu dzīvi un visu, kas jums piederēja, lai sekotu Man 

un godinātu šo Darbu. Klusi un pazemīgi jūs esat centušies darīt zināmu cilvēkiem Kunga otro atnākšanu. 

15 Mans "Vārds" nav atkal kļuvis par cilvēku. Šobrīd es esmu "uz mākoņa", kas simbolizē 

pārpasaulē, no kurienes izstaro mans stars, kas izgaismo balss nesēja prātu. 

16 Man ir paticis sazināties ar sevi caur cilvēku, un mans lēmums ir perfekts. Es pazīstu cilvēku, jo Es 

viņu radīju. Es viņu uzskatu par cienīgu, jo viņš ir mans bērns, jo viņš iznāca no manis. Es varu viņu 
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izmantot, jo Es esmu radījis viņu šim nolūkam, un ar viņa starpniecību Es varu atklāt savu godību, jo Es 

esmu radījis viņu, lai pagodinātu Sevi viņā. 

17 Cilvēks! Viņš ir mans tēls, jo viņš ir inteliģence, dzīvība, apziņa, griba, jo viņam piemīt kaut kas 

no visām manām īpašībām, un viņa gars pieder mūžībai. 

18 Bieži vien tu esi mazsvarīgāks, nekā tev šķita, bet citreiz esi lielāks, nekā spēj iedomāties. 

19 Lepnie cilvēki domā, ka viņi ir lieliski, bet tādi nav. Un nožēlojams ir tas, kurš apmierinās ar šīs 

dzīves nevajadzīgajām bagātībām, neatklājot patiesās sirds un gara vērtības. Cik nabadzīgas ir viņa 

vēlmes, viņa alkatība, viņa ideāli! Ar cik maz viņš ir apmierināts! 

20 Bet dzīvot prot tas, kurš ir iemācījies atdot Dievam, kas pieder Dievam, un pasaulei, kas pieder 

pasaulei. Tas, kurš zina, kā atsvaidzināties dabas dzīlēs, nekļūstot par matērijas vergu, zina, kā dzīvot. Un 

pat tad, ja viņam šķiet, ka viņam nepieder nekas, viņš ir šīs dzīves labumu valdnieks un ir ceļā uz Dieva 

Valstības dārgumu iegūšanu. 

21 To, ko es jums saku šinī laikā, es jums nemācīju agrākos laikos. Šis ir mans Jaunais Testaments. 

Es esmu neatlaidīgais svētceļnieks, kas nemitīgi klauvē pie tavām durvīm un neļauj tev gulēt. Es esmu 

ēna, kas tev visur seko. Ko vēl jūs vēlaties? Mana mīlestība ir bezgalīga. 

22 Jau tuvojas mana atvadu stunda. Mana vizīte šajā laikā ir bijusi ilga: no 1866. līdz 1950. gadam. 

23 Patiesi Es jums saku: ja kāds sacītu, ka Mans Vārds jums nav darījis neko labu, nedz arī ļaunu. Bet 

atcerieties, ka Es negribu, lai jūs būtu kā parazītiskie augi, ka Es negribu, lai jūs apmierinātos ar to, ka 

nedarāt ļaunu, bet lai jums sagādātu gandarījumu darīt to, kas ir labs. Jo tas, kurš to nedara, lai gan varētu 

to darīt, ir darījis vairāk ļaunuma nekā tas, kurš, nespēdams darīt neko labu, dara tikai ļaunu, jo tas ir 

vienīgais, ko viņš spēj darīt atbilstoši savai garīgās attīstības pakāpei. 

24 Es aicināju jūs uz šo ceļu, jo redzēju, ka jūsu dvēselē ir skumji. Jūs meklējāt Manu gaismu dažādās 

pielūgsmes formās, jūs ilgojāties pēc brīnumiem, lai apliecinātu ticību Man. Bet, kad šķērsoju jūsu ceļu, 

lai pajautātu, vai esat apmierināts, jūs atbildējāt: "Es to esmu nogaršojis, bet tā nav stiprinājusi ne manu 

sirdi, ne manu dvēseli. 

25 Tikmēr dzīvības koks gaidīja ceļinieku, lai dotu viņam savus augļus, un kristāldzidra ūdens avots 

pārplūda, gaidot slāpstošo svētceļnieku kā miera apsolījums. Es esmu dievišķais dārznieks, kas skumji 

gaidīja un apcerēja gadalaiku maiņu laukos. 

26 Tagad ir ieradušies lieli mīlestības, miera, patiesības un darba alkstošo ļaužu pūļi. Jūs esat 

nogaršojuši augļus un, remdinādami izsalkumu un slāpes, esat paņēmuši darba rīkus, lai kļūtu arī par 

dārzniekiem. 

27 Jūsu vidū vairs nav bojā grimstošu bagātību. Kur ir pazudušas jūsu preces? Jūs vairs par tiem 

nedomājat un nesūdzaties, ka esat tos pazaudējuši, jo šodien jūs esat atguvuši Manas patiesības garīgo 

dārgumu, kas ir Manā Vārdā ─ šajā Vārdā, ko Es jums dodu caur pazemīgu bērnu. Jo, ja Es jums runātu 

caur zinātnieku vai filozofu, jūs neticētu Man. 

28 Pie Manis nāk visu šķiru cilvēki. Taču šīs šķiru atšķirības Skolotāja priekšā ir bezjēdzīgas. Ne visi, 

kas ir nākuši Mani uzklausīt, ir palikuši ar Mani. "Daudzi ir aicināti, bet tikai daži ir izredzēti." Daudzi vēl 

nāks, bet ne visi Man sekos. Bet patiesi es jums saku: Visur es esmu sējis Savu Vārdu, un Kristus sēkla 

nekad nemirst. Mana sēkla nav veltīga, un cilvēka sirds, neauglīga uz īsu brīdi, kļūs auglīga un nesīs 

augļus. 

29 Jūs, sievietes, kas ar savām asarām slapināt šīs pasaules ceļu un ar asinīm iezīmējat savu ceļu cauri 

šai dzīvei: Atpūtieties pie Manis, lai jūs varētu iegūt jaunus spēkus un turpināt būt mīlestības patvērums, 

uguns ugunskurā, stingrs pamats mājoklim, ko Es jums esmu uzticējis uz zemes, lai jūs varētu turpināt būt 

kā zvirbuļi, kuru spārni sedz laulāto un bērnus. Es jūs svētīju. 

30 Es paaugstinu vīrieti un sievietes vietu pie vīrieša labās rokas. Es svētīju laulību un svētīju ģimeni. 

31 Šajā laikā Es nāku ar mīlestības zobenu, lai visas lietas sakārtotu, jo iepriekš tās bija izmainījis 

cilvēks. 

32 Manas Dievišķības mācekļi: Es esmu šeit, jūsu vidū, un parādīju jums vēl vienu lappusi no Manas 

Mācības grāmatas. 

33 Tā ir maize bez rauga, ko jūs patlaban ēdat. Un ūdens, ko tu dzer, ir no tā, kas nekad vairs 

nesagādās slāpes tam, kas to dzer. 
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34 Jūs esat kā svešinieki uz šīs zemes, jo jūsu īstā dzimtene ir cita. Es jums rādu ceļu, kas ved uz 

"Apsolīto zemi". Mans Vārds jūs ved uz progresa ceļa. Es esmu nenogurdināmais Skolotājs, kas jūs 

sagatavo, lai pēc manas aiziešanas jūs varētu sasniegt pilnīgu vienotību ar manu Dievišķību. 

35 Šodien mana mīlestības Vārda kalts veido un nogludina jūsu sirdis. 

36 Tāpat kā Pirmajā ērā, jūs šobrīd šķērsojat Apmeklējuma tuksnesi. Bet jūs nenomirsiet badā un 

slāpēs savos klejojumos. No tavas sirds, nocietinātas kā klints, Es liku izplūst kristāliskajiem grēku 

nožēlas un mīlestības ūdeņiem, kas remdē dvēseles slāpes. Un, kad cilvēkus pārņems alkas pēc taisnīguma 

un patiesības, Mans Vārds nolaidīsies pār jums kā manna tuksnesī, lai jūs varētu ar to baroties. 

37 Pienāks brīdis, kad jūs visi atgriezīsieties pie Manis. Bet tagad palieciet starp cilvēkiem, lai jūs tos 

mācītu staigāt patiesības ceļā. Jūs izklīdīsiet pa dažādiem ceļiem, neņemot līdzi otru ceļojuma somu, 

paļaujoties uz Mani. Bet jūs strādāsiet klusumā, pazemīgi, bez izlikšanās, un Es jums palīdzēšu cīņā un 

stiprināšu jūs jūsu lūgšanā, neatkarīgi no tā, vai jūs Mani piesauksiet nakts nometnes stūrī vai koka ēnā. 

Pienāks diena, kad jūs atradīsiet atzinību kopā ar Mani. 

38 Jums jāsaprot, ka Mana aiziešana ir tuvu, lai jūs varētu atvērt savas sirdis un pacelt savas dvēseles, 

lai uzlūkotu Mani. 

39 Ar daudzu balss nesēju starpniecību Es esmu Sevi darījis zināmu, lai jūs nešaubītos par Mani. Es 

viņus esmu izvēlējies, neņemot vērā viņu sociālo šķiru, dzīves apstākļus vai rasi. Caur viņu visu mutēm Es 

esmu jums devis savu mantojumu, lai jūs nejustos bāreņi vai pamesti, ja nav Mana Vārda. 

40 Ja jūs patiesi sagatavosieties, jūs būsiet koks, avots un galds mielastam, kas uzņems visus 

"blēdīgos dēlus", kuri ir aizgājuši no Tēva mājām. Tad tautas tev nepazīs, bet atzīs tevi un nolieksies Manā 

priekšā. 

41 Visos laikos Mans Likums jums ir šķitis pārāk nesavaldīgs, lai jūs to varētu izpildīt, un tādēļ jūs 

esat radījuši sektas un rituālus, kas jums bija saprotami, atbilstoši jūsu garīgajām spējām. 

42 Ja jūs būtu ievērojuši manus Pirmā Laika baušļus, jūs būtu atzinuši Jēzu un nebūtu Viņu upurējuši. 

Ja cilvēce būtu dzīvojusi saskaņā ar manu Otrā laikmeta mācību, tā nebūtu apšaubījusi manu liecību ar 

cilvēka intelektu. 

43 Ne tu tiesāsi tautas. Bet es, kā rakstīts, tiesāšu tautas un reliģiskās kopienas, kas ir jūsu vidū. Šī 

tauta būs dedzības, tīrības un garīguma paraugs. 

44 Cilvēces vaimanas pacēlās pie Manis. Tā ir bērnu raudāšana, tā ir jauniešu prasība pēc taisnīguma, 

tā ir veco ļaužu lūgšana pēc miera. 

45 Iemesls tam ir tas, ka cilvēki ir zaudējuši mīlestības sēklu, ko, paši to nezinādami, nes sevī 

vistīrākajā sirds daļā - tik dziļi iekšā, ka paši nespēj to atklāt. 

46 Mīlestības sēklu ir apslāpējuši naids, iedomība un zemas kaislības. Un tā ciešanu kauss piepildās 

vēl vienu reizi, lai to izdzertu līdz malkam. 

47 Kamēr pasaule cieš no vētras, jūs mierīgi vērojat katastrofu no glābšanas laivas. 

48 Jūs guļat Tēva klēpī, nedomājot par tiem, kas raud. Tomēr viņi svin Man veltītu dievkalpojumu 

likteņa triecienu vidū, ko Es pieņemu, lai gan viņi ir ietīti fanātismā un elkdievībā, jo Es esmu Tēvs. Bet 

Es viņiem dodu saprast, ka Mana Sirds gaida pilnīgu pielūgsmi. 

49 No altāra pie altāra, no rituāla pie rituāla un no sektas pie sektas, cilvēki pārvietojas, tiecoties pēc 

dzīvības maizes, bet neatrod to. Un vilšanās dēļ viņi kļūst zaimotāji, iet ceļus bez mērķa un dzīvo bez 

Dieva un bez likuma. Bet atcerieties, ļaudis, ka viņu vidū ir lielie gari, ka viņu vidū es atklāju praviešus un 

Svētā Gara mācekļus! 

50 Gaismas gari, kas darbojas garīgajā, tagad gatavo ceļus caur līdzenumiem, jūrām, kalniem un 

tuksnešiem, lai šīs rases, šīs tautas karavānu un lielu ļaužu pulkiem varētu doties uz to tautu, kur skanējis 

Mans Vārds un redzēti Mani brīnumi. 

51 Tad, kad šie cilvēki klauvēs pie jūsu durvīm, ko jūs viņiem piedāvāsiet? Tad nepiedāvājiet viņiem 

nepilnības, jo viņi no tām ir noguruši. Viņi nāks, vēloties patiesību, žēlastību un mīlestību. Viņi nāks, lai 

iemācītos svinēt dievkalpojumu, kas ir tikpat tīrs kā ziedu smarža. 

52 Šodien Es jums saku, lai jūs mācītu pēdējiem, kā piepildīt Manu Bauslību. Tajā ir ietvertas Trīs 

laiku mācības. 
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53 Iedvesmojieties lūgšanai. Ģetzemanes dārza lūgšanā Es jums esmu parādījis, kādai jābūt pilnīgai 

lūgšanai. 

54 Kamēr jūs nebūsiet sagatavojušies, Mani ceļi paliks aizšķērsoti, un Es nesniegšu aicinājumu 

lielajiem ļaužu pūļiem. 

55 Es nevēlos šķirties no jums jūsu nesaskaņas, nepaklausības un izpratnes trūkuma laikā. 

56 Es redzu, ka jūs jau gatavojat manu krustu manas aiziešanas laikam ─ nepateicības krustu. 

57 Jums vēl ir laiks dubultot pūles, lai šī stunda jums nebūtu pārsteigums un jūs neteiktu: "Tēvs ir 

aizgājis", jo jūs vairs nedzirdat Mani caur balss nesēju. Bet es būšu klāt, un redzētāji to apliecinās. Jūs 

dzirdēsiet Manu balsi caur iedvesmu, un, kad jūs mācīsiet mājās un provincēs, runās nevis jūsu lūpas, bet 

gan Es. 

58 Tajos laikos gara dialogs ar garu sasniegs savu kulmināciju, un mana klātbūtne laika gaitā un no 

paaudzes paaudzē būs jūtama arvien skaidrāk. 

59 Ņemot vērā šīs atklāsmes, neviens nevarēs žēloties par Mana Vārda trūkumu, un, ja kāds tomēr līs 

asaras, tas to darīs tādēļ, ka sirdsapziņa viņam pārmet, ka nav izmantojis laiku, kad Es biju šeit, jūsu vidū, 

un tādēļ viņš jūtas pārāk vājš un neveikls, lai turpinātu ceļu. 

60 Es gribu, lai jūs paliktu kā liecinieki tam, ka esat bijuši ar Mani, lai parādītu cilvēkiem "zelta 

grāmatas", ko Es jums esmu devis, lai tās sastādītu. 

61 Starp šo tautu nebūs ne priesteru, ne kalpotāju. Būs tikai kalpi. Šīs sanāksmju vietas būs 

pulcēšanās un studiju vietas, kur draudzes vadītāji pievērsīs uzmanību cilvēku misijas piepildījumam. 

62 Daudzu mācību valdīšanas laiks būs ļoti īss. Jo katrs no tiem, kas nesatur patiesības, taisnīguma un 

mīlestības sēklu, tiks iznīcināts. 

63 Tomēr mans mīlestības darbs tiks atzīts. Ārzemnieks nāks un klauvēs pie jūsu durvīm. Ielaidiet 

viņu, sagatavojiet viņam nometni, lai viņš varētu atpūsties. Bet, ja viņš vispirms vēlas kaut ko ēst, dodiet 

viņam to. Kad viņš ir paēdis un aizmidzis, sargājiet viņa miegu. Kad viņš pamodīsies un ieraudzīs dienas 

gaismu, viņa prātā izgaismosies darbi, ko viņš ir izdarījis, un viņš ar asarām nomazgās pat pēdējo traipu. 

Tad Es viņam došu baltu drēbi un ieliku viņu pie tiem, kas bijuši kopā ar Mani. 

64 Es esmu Trešajā Laikmetā un dodu cilvēcei Savus norādījumus. Jo jūs neesat uzticējušies tiem 

vēstnešiem, kurus Es jums sūtīju. 

65 Kamēr cilvēku radības diskutē par manu dievišķību, manu eksistenci un manu mācību, ir pasaules, 

kurās Es esmu mīlēts pilnībā. 

66 Tajā pašā laikā, kad daži ir sasnieguši vislielāko garīgo tīrību, jūsu planēta piedzīvo lielu morālo 

un garīgo pagrimumu. 

67 Bet jūs, kas Mani klausāties, ziniet, ka Es jūs esmu sūtījis starp cilvēkiem, lai rādītu pazemības un 

paklausības piemēru Manam likumam. Es sūtīju jūsu dvēseli, tērptu Manā žēlastībā, ietērptu Manā gaismā 

un nesošu Bauslību savā sirdsapziņā. 

68 Kad uz īsu brīdi esat krituši postā, nonākuši tumsā un pakļāvušies vājībām, Es ar Savu balsi ceļu 

jūs augšā un tādējādi cilvēcei apliecinu, ka Es pats varu izvēlēties Savus mācekļus no netīrumiem. 

69 Es esmu dievišķā labestība, kas atklājas ik uz soļa. Ja jūs nevēlaties nonākt augstāk, meklējot Mani 

garīgi, un labprātāk kavējaties apcerēt dabu, tad arī jūs atradīsiet Mani tajā: Karaliskā zvaigzne, kuras 

gaismas stari dod dzīvību un siltumu, runā par Mani. Gaiss, kas dod jums dzīvību, ir Mana elpa. 

70 Bet, kad jūs garīgi paceļaties pie Manis savos darbos vai lūgšanā, jūs uztverat žēlastību, kas pastāv 

aizsaulē, un ceļu uz gaismu, kas sola brīnumus un atklāsmes Tēva debesu dārgumu krātuvē. 

71 Jums ir zināšanas par šīm brīnišķīgajām lietām, kuras glabā dzīve pēcnāves dzīvē, un tādēļ jūs ar 

dedzību strādājat Kunga vīna dārzā. 

72 Es gribu, lai starp strādniekiem būtu mīlestība, es gribu, lai būtu žēlsirdība. 

73 Koksne, ko Es esmu uzlicis uz jūsu pleciem, nav smaga, jums nav neiespējami izpildīt jūsu 

dvēselei uzticēto uzdevumu. Ja jūs uzticēsieties Manam spēkam, jūs redzēsiet, kā neiespējamais kļūst 

iespējams jūsu soļos, un jūs redzēsiet, ka ikviens, kas dzīvo paklausībā Manai mācībai, ir Man tuvu. 

74 Es sūtīšu katru "strādnieku", kas būs pietiekami sagatavots, uz visām zemes zemēm, lai nestu Labo 

vēsti. 
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75 Jūsu dvēsele šodien ir iesaistīta lielā cīņā ar ķermeni. Tā ir izvilkusi savu zobenu, lai stātos pretī 

kārdinājumam, kas to uzvarēs manā vārdā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 218 
1 Laimīgā tauta: Jūs nācāt pretī Skolotājam, kurš jūs nemitīgi aicina pulcēties, lai jūs barotu ar savu 

mīlestību un stiprinātu pārbaudījumu laikā. Jūs nākat, atstājot visu, lai dzirdētu Mani. Tēvi atstāj savus 

bērnus, māte - zīdaini šūpulī, vēloties mierinājumu sev un savējiem. Jaunieši atsakās no zemes baudām, 

veci aizmirst savu pārbaudījumu nastu, un visi atstāj aiz muguras cilvēciskās nelaimes, slimības, bailes, lai 

pielāgotos Man un sacītu Man: "Skolotāj, mēs esam lūguši agrā stundā un pacēluši savas dvēseles, un 

Elija, mūsu Gans, ir sagatavojis mūs uzklausīt Dievišķo Vārdu. Pieņem mūs." 

2 Jūs apvienojaties šī koka ēnā, kas ir izpletis savus zarus līdz pat šīs Manis izredzētās tautas 

robežām, un zem tā daudzajiem zariem jūs dzirdat vienu un to pašu vārdu, vienu un to pašu nozīmi un 

saņemat tos pašus augļus, ko Es jums tik ilgi esmu devis. 

3 No jums visiem Es esmu radījis tautu, kas ir pirmdzimtā starp visām zemes tautām, izredzēta visos 

laikos, tomēr ne vienīgā Man mīļotā. Jo es mīlu un esmu mīlējis visas pasaules tautas visos laikos. Bet šis, 

Mans izredzētais, ir Mani vienreizēji mīlējis un pierādījis, ka ir Manas labvēlības cienīgs. 

Bet žēlastības, ko Es tai esmu piešķīris, ir pārvērtušas to par bagātu skopuli, un tādēļ tā ir teikusi: "Es 

esmu vismīļākā, izredzētā, tā, kas ir pārāka par citiem, tā, kas ir vistuvāk Tā Kunga Garam. Pārējiem 

jāpaklanās manā priekšā, jo uz mani Tēvs ir izlējis Savu likumu, Savus labumus." Bet es jums saku: 

Nekļūstiet iedomīgi. Tas ir paticis Man dāvāt jums trīs laikmetos. Trīs garu gadsimtu laikā Es esmu 

darbojies uz jūsu dvēseli dažādos ķermeņos, kas jums ir bijuši, lai jūs ņemtu Mani par piemēru un dalītos 

Manās dāvanās, un būtu pilni mīlestības pret saviem līdzcilvēkiem, kā koks, kura ēna un augļi būtu 

pieejami visiem klīstošajiem. 

4 Bet tagad, šajā Laikmetā, Mana Gara apgaismoti, jūs sākat saprast to, ko Tēvs jums deva 

iepriekšējos laikos, ko Jēzus jums mācīja Otrajā Laikā, un Es jums saku: neesiet atkal kā bagāts laupītājs, 

esiet kā tas Skolotājs, kurš no mīlestības sevi atdod saviem mācekļiem. Kad jūs parādāt sevi citām 

brālīgām kopienām, nejūtieties pārāki un nesakiet, ka tikai jums pieder trīs Derības un ka jūs esat to 

īpašnieki, ka jums pieder Derības šķirsts, Telts un Simboli. Nē, cilvēki! Es gribu, lai jūs sakāt saviem 

brāļiem un māsām no dažādām rasēm, ka jūs visi varat piederēt Tā Kunga izredzētajai tautai, šai svētītajai 

ģimenei, jo jūs visi esat cēlušies no viena Gara, no viena Tēva. 

5 Tad jūs būsiet sapratuši savu misiju un spēsiet kļūt par pasaules pestīšanu. Jūs vairs neļausiet 

Tēvam darīt Sevi dzirdamu materiāli, lai Viņš kļūtu saprotams bērniem, kuri nezina, kā pacelties garīgi, un 

jūs savā lūgšanā no gara uz garu sacīsiet Man: "Tēvs, paliec savā tronī. Jūs jau ilgu laiku esat nolaidušies, 

ciešot mūsu materializēšanās un grēka dēļ. Pat Trešajā laikmetā Tev ir nācies mūs daudzos veidos uzrunāt, 

lai pamācītu mūs, un Tu esi izlējis Savu spēku un Savus tikumus uz šo savu tautu, kas ir Tavi mācekļi. 

Atstājiet mūs kā atbildīgus par cilvēci." 

6 Visos laikos jums ir šķitis pārāk grūti pildīt Manu Likumu, jo jūs esat cilvēki, un tādēļ jau no 

vissenākajiem laikiem esat radījuši dažādas reliģijas un praktizējuši tās nepilnīgā veidā. Ja Pirmajā Laikā 

jūs būtu ievērojuši manus likumus, kurus jums nodeva Mozus, tad nebūtu bijis nepieciešams, lai Jēzus, 

Tēva Vārds, nāktu pie jums. Kāpēc šis Skolotājs cieta? Tāpēc, ka Jūdejas ļaudis Viņu nepareizi novērtēja, 

izdzina Viņu no sava vidus un sistu krustā, nezinot un nejūtot, kas Viņš ir. 

7 Tie cilvēki nebija sagatavojušies, nebija paklausījuši dievišķajiem likumiem, bija izveidojuši savus 

likumus no tiem un baušļiem, ar kuriem, kā viņi domāja, varēja tos izpildīt. Bet Dievišķais Skolotājs kļuva 

par cilvēku, un ar Savu piedzimšanu, dzīvi un ciešanām Viņš uzrakstīja vēl vienu lappusi Dievišķās 

Gudrības grāmatā, kurā katru vārdu apstiprināja spēcīgi darbi, vārdi un darbi, kas apzīmogoti ar asinīm. 

Šādā veidā jūs saņemat Otro Derību, un, ja jūs būtu sekojuši šīm divām Derībām, vai tad Man būtu 

vajadzējis Sevi darīt zināmu šajā laikā ar cilvēku starpniecību, ar nepilnīgiem un bojājošiem intelekta 

orgāniem? Ja jūs būtu piekopuši Manus baušļus un Manu mācību, ko Es jums esmu devis ar tik lielu 

mīlestību, jūs šodien Mani nekritizētu un nešaubītos par Mani, jo Es izpaužu Sevi caur cilvēka saprašanas 

spējām. 

8 Apvienojiet trīs testamentus un nefalsificējiet manu vārdu, nedz arī mistificējiet to. Tas ir 

mantojums, ko atstāju cilvēcei. Mana Gara gaisma apgaismo jūs un jūsu dvēseli, kas zina, kas tā ir, atceras 

savu pagātni, kā arī zina, kāpēc Es esmu nācis šajā laikā, un spēj saprast Manu mācību. 
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9 Tikai tā jūs varēsiet atzīt mana Trīsreizējā Darba tīrību un pilnību, kas ir augstāka par cilvēku 

reliģijām un idejām. Tas ir katras dvēseles ceļš, dzīvība, sākums un gals, kas ietverts manas gudrības 

grāmatā. 

10 Kāpēc sektas un galvenās baznīcas neatzīst Mani un izrāda tik lielu neizpratni? Jūs, kas Mani 

dzirdat, nevienu netiesājiet. Es tiesāšu ─ kā rakstīts ─ visas tautas un visas reliģiskās kopienas. 

11 Ja jūs pazemīgi pildīsiet savu misiju, pasaule jums noticēs. Šai pasaulei, kas nogurusi no vārdiem 

un rituāliem, ir vajadzīgi piemēri. Tu, Israēls, vienmēr esi saņēmis tīru sēklu ─ ko tu varētu ņemt par 

piemēru? Kura no reliģiskajām kopienām, kas ir radušās, ir pievērsusi uzmanību visu Manu baušļu 

ievērošanai?: Neviena. Bet es jums varu teikt: ja jūs sastopat tajās dievbijīgus cilvēkus, ņemiet viņus par 

piemēru. Ja satiekat mīlestību, ņemiet piemēru no viņu mīlestības. Ja jūs redzat viņos cieņu pret Mani, tad 

sekojiet viņiem, lai jūs iemācītos novērtēt tikumu un dotu katram to, kas viņam pienākas. Taču nekad 

neņemiet par paraugu nepilnīgos, vainīgos. Ja jūs nezināt, kas ir pareizi un kas nē, lūdzieties, klausieties 

manus vārdus un ļaujiet savai sirdsapziņai dot jums padomu. 

12 Cilvēces sēras sasniedz Mani; bērnu, jauniešu, nobriedušu vīriešu un sieviešu, kā arī veco ļaužu 

ciešanas ieskanas augšup. Tas ir sauciens, kas prasa taisnīgumu, tas ir lūgums pēc miera, pēc žēlastības, 

kas nāk no Gara. Jo mīlestības sēkla šajā pasaulē ir sabojāta, un vai jūs zināt, kur tagad ir mīlestība? 

Cilvēka sirds dziļākajā iekšienē, tik dziļi, ka cilvēks nespēj to atklāt, jo naids, varaskāre, zinātne un 

iedomība ir sagrāvuši sēklu, un tajā nav ne garīguma, ne žēlsirdības. Ciešanu kauss kļūst arvien pilnāks, un 

pasaule to dzer līdz malkam. 

13 Bet jūs, ļaudis, pārdomājiet vētru, kas ir plosījusies, mierā no glābšanas laivas, pilni paļāvības uz 

Tēvu. Kamēr dažas no šīm karojošajām tautām zaimo Manu Garu un citas praktizē nepilnīgus reliģiskos 

kultus, jūs Mani slavējat. Taču šajā pārbaudījumu laikā jūs visi pamodīsieties un galu galā apvienosieties 

mīlestībā un garīgajās zināšanās. 

14 Mācekļi, es jūs pieņemu un ātri jums piedodu. Es vēlos justies jūsu mīlēts un vēlos, lai jūs dzīvotu 

harmonijā savā starpā. Nebijušais bērns atgriezīsies Manā paspārnē, un, ja viņš ir novērsies no Manis 

saprašanas trūkuma vai nezināšanas dēļ, viņam nebūs jābaidās, ka Es viņam pārmetīšu par viņa rīcību. Es 

vēlos samīļot jūsu dvēseli un atdot tai atpakaļ to, ko tā ir zaudējusi ─ mieru, prieku un cerību. Es ilgojos, 

lai jūs izbaudītu šīs dzīves saldumu, lai jūs prastu pieņemt arī tās grūtības, lai jūs dzīvotu lēnprātīgi un 

pacietīgi, lai jūs tiektos uz savu augšupejošu attīstību. Kas varētu Mani no tevis attālināt vai kāds spēks 

varētu Man liegt tevi mīlēt un aizsargāt? 

15 Jūs, no otras puses, esat spējīgi attālināties no Manis un rīkoties kā "Pazudušais dēls", un tikai tad, 

kad sāpes ievaino jūsu sirdi, jūs atceraties, ka ir Tēvs, kas jūs mīl un ir gatavs jums līdzās, lai jūs glābtu no 

visām briesmām, kas jums draud. 

16 Es vienmēr esmu iedvesmojis jūsos uzticību, lai jūs redzētu Manī mīlošu Tēvu, uzticamu draugu, 

uzticības personu. 

17 Atcerieties līdzību par Pazudušo dēlu ─ jūs, kas nesat lielu pārkāpumu nastu, un atcerieties, ka Es 

esmu pāri visai mīlestībai un piedošanai. Jums jāatceras, ka jums ir lemts nākt pie Manis pilnveidotiem, 

bez trūkumiem, tīriem. Tā kā šodien jums ir iespēja veidot savu sirdi un darīt lielus garīgus darbus, jums ir 

jāizmanto šis laiks un jāsaīsina savas "izsūtījuma" dienas. 

18 Tā kā jums jau ir iepriekšējo gadsimtu pieredze un jūs zināt, ka pastāv atlīdzības likums, kāpēc jūs 

vēlaties atgriezties pie pagātnes kļūdām, nevis spert lielu soli uz priekšu savā ceļā? 

19 Redziet cilvēci, kā tā tagad izpērk savus pārkāpumus un nomazgā savus traipus. Tajā notiek lieli 

apvērsumi, lai attīrītu un atjaunotu visu, ko tā ir aptraipījusi. 

20 Mans vārds piepildās. Jūs esat redzējuši, ka liela daļa Manu pravietojumu piepildās jūsu neticīgo 

acu priekšā. Daudzus citus jūs drīz redzēsiet, un par tiem jums būs liecība. Mans spriedums ir atvērts, kā 

es pasludināju šiem laikiem. 

21 Tautas pārņem haoss. Kamēr daži ir nomodā un zina savu ciešanu iemeslu, daudzi ir aizmiguši un 

apmierināti dzīvo, nemēģinot saskatīt visu šo pārbaudījumu iemeslu. 

Jūs zināt iemeslu, jūs esat lasījuši gudrības grāmatā, un mans vārds jūs ir sagatavojis. Jūs nekas nevar 

pārsteigt. Bet jūs joprojām esat pārāk nenobrieduši, lai atskanētu cilvēces modinātāja zvans. Jūs vēl neesat 

kļuvuši spēcīgi, un jūsu soļi vēl ir neskaidri. Jūs esat dzirdējuši manu vārdu, bet nespējat to saprast, vai arī, 
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ja esat to sapratuši, jūs to nepielietojat. Jūs esat sašķelti, lai gan zināt, ka esat viena tauta, un jūs izjūtat 

manis dotos uzdevumus tā, it kā tie būtu neizturams slogs. 

Es jums jautāju: Kāpēc jūs neesat iedziļinājušies šīs mācības būtībā, lai gan Es jūs esmu apgaismojis ar 

patiesības gaismu? Kāpēc jūs neesat stipri, lai gan Es jūs esmu pabarojis ar šo mūžīgās dzīvības maizi, no 

kuras pietiek druskas, lai dotu dzīvību izsalkušajam? Iemesls ir tas, ka jūs esat pieraduši pie Mana Vārda 

un esat to saņēmuši, to nelietojot. Atcerieties: kamēr jūs esat tās pilni, ir daudz izsalkušu, kas ilgojas to 

saņemt, lai ar to tiktu pabaroti. 

22 Tuvojas laiks, kad šis vārds beigsies. Tad tam jāpaliek manu mācekļu sirdīs un tas tiks pierakstīts 

grāmatās, lai par to uzzinātu cilvēce. Pēc 1950. gada Es gribu, lai jūs saglabātu vislielāko tīrību savos 

pielūgsmes darbos un paklausībā Maniem norādījumiem un baušļiem. Tā jūs apliecināsiet, ka Es biju ar 

jums. 

23 Visi uzdevumi jums ir doti atbilstoši jūsu spējām un spēkiem, jo Es zinu jūsu lūzuma punktu. 

Strādājiet no mīlestības, nevis no bailēm. Aplūkojiet manu mācību kodolu. Mana Tēvišķā mīlestība un 

piedošana izpaužas visos Manos bērnos. 

24 Kādu laimi Es atklāju jūsu sirdīs, kad jūs klausāties Manu Vārdu! Es esmu bezgalīgā pacietība, kas 

gaida laiku, kad jūs pilnībā celsieties cīņā. Es jums esmu atklājis jūsu nākotni. 

25 Cik liels būs jūsu dienas darbs pēc manas aizbraukšanas! Jūs vēl neesat pat nojautuši. Šoreiz man 

ir daži noslēpumi, kas man jāatklāj jums, lai jūs varētu pārliecināt cilvēkus. 

26 Es jūs pārsteidzu tāpat kā tos otrās ēras zvejniekus, kurus Es atradu darām savu darbu un 

pienākumus un kuriem Es teicu: "Sekojiet Man, no šī brīža jūs esat cilvēku zvejnieki." Es piešķīru viņiem 

spēju dziedināt slimos, devu viņiem vārda dāvanu, apgaismoju viņus ar savām atklāsmēm un mācīju 

atbrīvot apsēstos. Kad viņi bija sagatavoti un stiprināti, es parādīju viņiem ceļu un virzīju viņus uz 

dažādām jomām, lai tur viņi varētu pielietot manu Pestīšanas mācību. 

27 Šajā laikā jūs neesat bijuši divpadsmit izredzētie. Jūs esat daudzskaitlīgs pulks, kurus Es esmu 

sapulcinājis un mācījis dažādu koku ēnā. Jums ir jābūt tiem, kas iedos cilvēkiem drosmi lielo 

pārbaudījumu laikā, kas apdraud pasauli. 

28 Drīzumā garīgā pasaule vairs nepazudīs, un Es gribu, lai jūs atraisītu savas dāvanas, lai tad jūs 

neatslābtu. 

29 Es vēlos, lai jūs dzīvotu nomodā, lai intuitīvi vai sapņos dzirdētu aizsaules balsi, kad tā jums saka: 

"Celies!" Tad jūs virzīsiet savus soļus uz mājām un zemēm, kur slimības vai dabas spēku vardarbība ir 

atstājusi postu. Ja jums jādodas uz tālām zemēm, ieklausieties Tēva norādījumos, kurš jums norādīs laiku 

un parādīs ceļu. 

30 Cilvēki no baznīcām un sektām nāks jūs vērot. Viņi pārbaudīs jūsu autoritāti. Daži, pārliecināti par 

jūsu dāvanām, vilinās jūs ar naudu, lai izmantotu jūs materiālos nolūkos. Neaizmirstiet, ka visi tie, kas 

pārvērš Manu Darbu par biznesu, zaudēs Manu žēlastību. 

31 Drīz es vairs nerunāšu ar jums caur cilvēku, jo tas ir noteikts rakstiski. Bet es jūs nepametīšu. Es 

jums sniegšu iedvesmu un ļausim sajust manu klātbūtni. Jūsu labā sirdsapziņa neļaus laikam atstāt dziļas 

pēdas jūsu ķermenī. 

32 Katrs lūgšanu nams un sapulce, kurā mana mācība netiks īstenota patiesi, izzudīs, un izdzīvos tikai 

tie, kas būs patvērums un glābšanas laiva nelaimē nonākušajam. 

33 Pēc manas aiziešanas notiks šīs tautas attīrīšana. Tad sāksies pasaules cīņu un konfliktu laiks, pēc 

kura iestāsies miers un beigsies posts. 

34 Esiet stipri, jo cīņas laikā jūs tiksiet vajāti un naidīgi. Jums tiks liegts darbs un maize. Bet tad Es 

jums atklāšu Savu žēlastību un Savu spēku. Jo jūs necietīsit badu, jūsu seja nekad netiks izkropļota, un 

jums nebūs trūkuma. Tad tava dvēsele atcerēsies ceļojumu caur tuksnesi uz Apsolīto zemi Pirmajā Laikā 

un atcerēsies, ka tad, kad tu biji izslāpis, klints atvērās, lai piedāvātu tev savu svaigo ūdeni. Kad tuksneša 

saule dedzināja jūs, mākoņi pārklāja jūs kā aizsargājošs apmetnis, un, kad draudēja bads un trūkums, 

manna krita kā jūsu Tēva mīlestības vēsts. 

35 Visupirms es jūs brīdinu, lai rīt jūs neteiktu, ka es neesmu jūs tam sagatavojis. 

36 Skaidrā veidā Es jums izskaidroju Savu mācību, lai jūs neiekristu kārdinājumā un netiktu 

pārsteigti. 
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37 Es vienmēr vēlos, lai jūs būtu sagatavoti, lai jūs saprastu un ievērotu Manu gribu. Tā kā jūs esat 

pirmie, kas saņēmuši Manu mācību, un jūs paši esat piedzīvojuši pierādījumus, kuru dēļ Es nāku, lai 

sniegtu cilvēkiem Sevi, jums jācenšas atstāt labu piemēru tiem, kas nāks pēc jums. Jums jāzina sava garīgā 

izcelsme, pienākumi un misijas, ko Es jums esmu uzticējis, lai jūs varētu sargāt savu dvēseli un saglabāt 

sevi tikumībā. 

38 Tā kā jūs esat attīstījušies, cits pēc cita nākuši uz Zemes dažādās inkarnācijās, jūs redzat, ka visos 

laikos, kas ir pagājuši, Mans Darbs ir palicis nemainīgs, nemainīgs. Es jums vienmēr atklāju vienas un tās 

pašas īpašības, Es jums dodu sajust Manu Tēvišķo mīlestību, Manu bezgalīgo pacietību, Manus pestīšanas 

darbus. Tomēr, neskatoties uz visiem šiem pierādījumiem, jūs Mani neatpazīstat. Ir nepieciešams, lai jūs 

pamostos un atskaitītos par laiku, ko Es jums esmu devis, lai tajā jūs varētu iegūt savu pestīšanu. 

Tuvojas brīdis, kad jums būs jādodas uz aizsauli, bet jūs neesat steigušies nākt pie Manis tieši tajā 

laikā, kad Es jūs aicinu, lai upurētu savu ražu. Šī raža sastāv no sēklām, kas ir kultivētas caur lūgšanu. 

Turklāt jūsu dvēsele būs vislabākajā nožēlas un pacēluma stāvoklī. 

39 Atcerieties: tā kā jūs esat daļa no Mana Gara, jums piemīt dzīvība un žēlastība tāpat kā Man. Jūs 

esat tīri savas izcelsmes ziņā, un arī tad, kad jūs atgriežaties, jums jānonāk pie Manis. Tāpēc šajā laikā 

jums ir nemitīgi jācīnās, lai jūs varētu atgriezties savā sākotnējā tīrībā un pilnībā. 

40 Esiet līdzjūtīgi pret saviem brāļiem un māsām un pret sevi, jo jūs visi veidojat vienu ģimeni, vienu 

dvēseli. Virs jums ir būtnes, kas strādā jūsu glābšanai, jūsu pacelšanai, šķērso telpu kā jūsu aizstāvji un 

darbojas labvēlīgi. Kas būtu ar jums bez viņu palīdzības? Jo jūs neesat sapratuši, kā interpretēt manu 

gribu, un jūs ik brīdi krītat maldos. 

41 Padomājiet par savu garīgo aizbildņu cīņu un atbalstiet viņus, padarot viņu darbu mazāk sāpīgu. 

Neizkaisiet viņu ceļu ar ērkšķiem, nedzirdiet viņu balsi, kas vienmēr brīdina jūs par briesmām, viņu 

padomu, kas vada jūsu soļus, un viņu gaismu, kas ved. Dzīvojiet harmonijā ar viņiem, un jūs būsiet pilnīgā 

vienotībā ar Mani. 

42 Jums nav jāatšķiras no saviem līdzcilvēkiem pēc emblēmas vai kādas materiālas pazīmes. 

Atšķirieties pēc saviem darbiem, par kuriem liecinās jūsu līdzcilvēki. Šādā veidā jūs iegūsiet apkārtējo 

uzticību un savus ienaidniekus padarīsiet par draugiem. 

43 Jūs visi neesat pamodušies. Bet es izmantošu vienu sagatavotu sirdi katrā pulcēšanās vietā, lai 

pamodinātu pārējos. Lai aicinājuma stundā, Tā Kunga taisnības stundā, jūs visi varētu piedāvāt Man 

vienotus augļus, vienādus visu Manu strādnieku rokās. Lai Tēvs dotu aicinājumu cilvēcei un lai visas 

zemes tautas varētu piekļūt jūsu tautai, lai tās varētu nākt un saņemt ne tikai Vārdu, ko es atstāju 

rakstveidā, bet arī jūsu piemēru. 

44 Tā mana mācība atradīs savu ceļu starp visām mācībām. Jo galu galā tas uzvarēs un gūs virsroku 

starp visiem pārējiem. 

45 Jebkurai mācībai, kas nav apstiprināta ar darbiem un piemēriem, ir piespriests nāves spriedums. 

Bet katra mācība, kas apstiprināta ar darbiem, gūs virsroku. Mani piemēri, mana upurējošā nāve Otrajā 

Laikā jums daudz pasaka, un šodien es jums saku: Tas, kurš savu vārdu apzīmogo ar savām asinīm un 

dzīvību, ir patiesības un dvēseles spēka piemērs. 

46 Šinī dienā un šajā laikmetā jūs neapzīmogosiet savus vārdus ne ar asinīm, ne ar dzīvību. Pasaulei 

nav ne alkas pēc jūsu dzīvības, ne slāpju pēc jūsu asinīm. Cilvēks slāpst pēc patiesības, mīlestības un 

žēlsirdības. Kad jūs būsiet sagatavojušies un garīgi pilnveidojuši sevi, nekrītot nekādā fanātismā, kad jūs 

patiesi ievērosiet Manus dievišķos likumus un cilvēciskos likumus, kā Tēvs jums ir mācījis, tad jūs 

sniegsiet pasaulei tās glābšanas noslēpumu, miera un pestīšanas noslēpumu visos veidos. 

47 Jo mans darbs nav vērsts ne pret zinātni, ne pret cilvēku institūcijām. Tā nav vērsta pret laulību un 

ģimeni. Tā nav vērsta pret jebko, kas saistīts ar taisnīgumu un mīlestību. 

48 Patiesi es jums saku: Ja citos laikos cilvēks ir cēlies pret zinātni kā Manas Dievišķības kalps, tad 

šis kalps nav Mani cienījis, nav Mani sapratis un nav Man sekojis. Jo, tā kā Es esmu visa garīguma 

izcelsme, Es esmu arī visas zinātnes izcelsme. Bet, ja jūs bieži esat dzirdējuši, ka Tēvs ienīst cilvēciskās 

zinātnes, tad tas neattiecas uz pašām zinātnēm, bet gan uz to, kādu mērķi tām ir piešķīris cilvēks. Man ir 

pretīgas tās sliktās zinātnes, kas ir novedušas cilvēci līdz tās iznīcībai ─ zinātnes, kuras cilvēks ir nodevis 

ļaunuma kalpošanai, lai iznīcinātu dzīvību un tās pamatus. Tas, manuprāt, ir tas, kas zinātnē ir pretīgs. Bet 
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katram zinātniekam, kurš ir kļuvis par cilvēces labdari, man ir izvēlēta vieta garīgajā plānā, pat ja jūs 

neesat pasludinājuši viņu par svētu. 

49 To jums šodien saka Skolotājs, lai jūs neiekristu fanātismā. Patiesībā arī jūs baudāt zinātnes 

augļus, jo Es esmu iedvesmojis cilvēkus ar Savu gaismu, lai viņi savā ceļā atrastu dzīvības elementus. Ja 

Mana griba nebūtu bijusi tāda, ka cilvēks izmanto zinātni savā labā, Es nebūtu radījis dabas spēkus un 

nebūtu izvietojis zemes iekšienē un dzīves sfērās visu to, ko cilvēks ir izmantojis savai attīstībai un 

progresam. Bet es visu darīju dvēseles un arī ķermeņa atsvaidzināšanai, labumam un augšupejošai 

attīstībai. 

50 Jau agrākajos laikos Es devu zemi tās pirmajiem iedzīvotājiem, sacīdams viņiem: "Es nododu to 

jūsu aprūpē, tā ir jūsu bagātība, jūsu dārzs, jūsu mājoklis un jūsu mājas. Augiet un vairojieties!" Bet šo 

teikumu Es jums devu ne tikai kā cilvēkiem, lai vairotu cilvēci, bet arī kā dvēselēm un inteliģencei. Jo es 

jūs pavairošu visos veidos un visās jomās, garā un patiesībā. 

51 Šajā laikā es vēršos pret visu lieko un nevajadzīgo, pret visu slikto, nosodāmo, pret katru sliktu 

sēklu. Ar Savu Garīgo Mācību Es cīnījos pret visiem tiem, kas liek zinātni kalpot ļaunumam. Es cīnīšos 

pret visām sliktajām zinātnēm, līdz cilvēks pamodīsies manai patiesībai. Tad šī mācība kā dienas gaisma 

ieplūdīs visur un pamodinās visus. Sagatavojieties tam un apzinieties savu uzdevumu, savu misiju un 

atbildību cilvēku vidū. 

52 Atzīstiet, ko mans Darbs jums māca. Redziet, kādus apvāršņus jums paver mana Doktrīna un mans 

Vārds, un padomājiet, cik liela ir dvēsele un cik īsi ir attālumi. Tas, kurš ir lūdzis ar mīlestību, jūtot sava 

brāļa sāpes, ir atbrīvojies un devies no šejienes uz tālām vietām, atstājot savu mīlestību, savu dziedinošo 

balzāmu un savu glāstu tiem, kuri cieš. 

53 Šīs Manas Israēla tautas lūgšanas dēļ, kas iet pie Manis visās pulcēšanās vietās, Es svētīju zemes 

pasauli un dāvāju tai Savu gaismu un Savu tēvišķo glāstu, jo tā nepieņem Manu vārdu. Es liku savam 

mīlestības spēkam sasniegt visas sirdis, lai tās visas mani sajustu, lai tās dotos ceļā uz manu patiesību, lai 

tās dotos ceļa meklējumos. Jo tagad Es visus sagatavoju, lai viņi varētu mani sasniegt. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 219 
1 Šobrīd es jums dodu savu dziedinošo balzāmu, savu spēku un glāstu. 

2 Es esmu jūsu krusta nesējs. Jo, kad uz zemes Mana krusta nasta kļuva nomācoša, bija cilvēks ar 

līdzjūtību savā sirdī, kas dalīja Manu nastu ar Mani. 

3 Es esmu šeit ─ gatavs steigties jums palīgā, kad jūs sabruksiet uz ceļa, lai sniegtu spēku jūsu 

dvēselei un paceltu to, lai tā varētu turpināt savu ceļojumu. 

4 Soli pa solim jūs tuvojaties savas zemes dzīves "Golgātai", kur jūsu dvēsele sacīs Man: "Tēvs, 

Tavās rokās es atdodu savu garu, jo viss ir paveikts." 

5 Svētīgi tie, kas, kad pienāks šī stunda un viņi runās šos vārdus, būs izpildījuši savu uzdevumu, jo 

viņu miers un svētlaime būs liela. 

6 Es vēlos, lai jūs visi sasniegtu šo virsotni, neskatoties uz to, vai esat ieradušies bez materiālajiem 

labumiem un drēbēm. Tur jūs sajutīsiet manu klātbūtni un manu žēlastību tā, kā nekad agrāk. 

7 Tur es gaidu vīrieti, tur es gaidu sievieti, vecākus, mātes ─ visus, kas nākuši pasaulē ar 

uzdevumiem, kas jāizpilda. 

8 Vai vēlaties sasniegt virsotni? Uzticieties Man, kas esmu jūsu liktenis. Pieņemiet pārbaudījumus ar 

mīlestību, paklausiet Manai gribai, lai kāda tā būtu, ar smaidu uz lūpām, ar ticību un padevību sirdī. 

9 Neaizmirstiet, ka Es esmu visvarena un visur klātesoša, lai šaubas vai vājums neievada jūs 

kārdinājumos. 

10 Reizēm, kad jūs raudat pasaulē un domājat, ka Es dzīvoju Debesīs, kur viss ir Gara svētlaime, jūs 

šaubāties par Manu mīlestību, jo nesaprotat, ka Tēvs ir priecīgs, kamēr miljoniem Viņa radību uz zemes 

cieš līdz nāvei. Iemesls ir tas, ka jūs nevēlaties saprast, ka Mana laime nebūs pilnīga, kamēr pēdējais no 

Maniem bērniem nebūs sasniedzis pestīšanas zemi. 

11 Tā kā es esmu jūsu Tēvs, man noteikti ir jāizjūt līdzjūtība pret to, ko jūt bērni. Tikai tā jūs 

sapratīsiet, ka, lai gan katrs no jums cieš un izjūt savas sāpes, Dievišķais Gars dalās visu Savu bērnu sāpēs. 

12 Kā šīs patiesības pierādījums Es nācu pasaulē, lai kļūtu par cilvēku un nestu krustu, kas simbolizē 

visas pasaules sāpes un grēku. Bet, ja Es kā cilvēks nesu jūsu nepilnību nastu uz saviem pleciem un izjūtu 

visas jūsu sāpes, vai tad Es kā Dievs varētu izrādīties nejūtīgs pret Manu bērnu ciešanām?  

13 Manā garā skan slavas dziesma, kuras notis vēl neviens nav dzirdējis; neviens to nezina ne debesīs, 

ne virs zemes. Šī dziesma skanēs visā visumā, kad sāpes, posts, tumsa un grēks būs izdzisušas. Šīs 

dievišķās notis atbalsosies visās dvēselēs, un Tēvs un bērni apvienosies šajā harmonijas un svētlaimes 

korī. Patiesi, es jums saku, ka pat akmeņi runās, kad šī harmonija izgaismos manu mīļoto bērnu dzīvi. 

14 Turpiniet attīrīt savu dvēseli, turpiniet to attīstīt un pilnveidot, vienmēr nesot sevī ticību kā 

nedziestošu liesmu. 

15 Man jums jāsaka, ka, kamēr dzīvojat uz zemes, varat censties padarīt savu dzīvi uz tās pēc iespējas 

patīkamāku. Nav nepieciešams raudāt, ciest un "asiņot" bezgalīgi, lai pelnītu mieru aizsaulē. 

16 Ja jūs varētu pārvērst šo zemi no asaru ielejas par laimes pasauli, kurā jūs mīlētu viens otru, kurā 

jūs censtos darīt labu un dzīvotu saskaņā ar Maniem Likumiem, patiesi, Es jums saku, šī dzīve Manās acīs 

būtu vēl nopelniem bagātāka un cildenāka nekā ciešanu, nelaimju un asaru pilna eksistence, lai cik liela 

būtu jūsu griba tās paciest. Kad jūs spēsiet savienot garīgo dzīvi ar cilvēka dzīvi tā, ka vairs neredzēsiet 

robežu starp vienu un otru? Kad jūs padarīsiet savu eksistenci par vienu dzīvi, noraidot domu par nāvi, lai 

ieietu mūžībā? Šī zināšanu gaisma būs cilvēkos tikai tad, kad pasaulē uzplauks garīgums. 

17 Mana Vārda gaisma šajā laikā jūs glābj no materiālisma tumsas, kurā dvēseles ir apraktas ─ 

tumsas, kas neļauj tām atpazīt patiesību, lai gan tā ir tuvu tām un tās to nes sevī. 

18 Trešais Laiks ir ar jums, un cilvēkiem tiks sniegtas liecības un zīmes par to, un tam sekos vēl 

lielākas zīmes, kā tad, kad skanēs milzīgs zvans, lai pamodinātu dzīvos un mirušos. 

19 Lūdzieties, vērojiet, meditējiet, ļaujiet manai iedvesmai jūs vadīt. Jūs to vienmēr atpazīsiet, jo 

jutīsieties mudināti uz labestību un pacēlumu, kad jūsu dvēsele sveicinās savu Radītāju. 

20 "Gods Dievam augstībā un uz zemes miers labas gribas cilvēkiem." 

21 Svētītā tauta, izredzēta ar manu žēlastību: Es esmu jūs izredzējis šajos sabrukuma, apjukuma un 

sāpju laikos, lai jūs apvienotu vienā ģimenē un veidotu miera tautu starp zemes tautām. 
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22 Jūs piedzīvojat haosa laikus. Tikai tie, kas spēj garīgi izdzīvot šajos pārbaudījumu laikos, var 

izdzīvot sāpes, apjukumu un tuvojošos vētru. Tikai tie, kas pacelsies pāri visām pasaulīgajām nejēdzībām, 

cilvēciskajām grūtībām, spēs ar nosvērtību un mieru izturēt vispasaules haosu un būs kā izmesti cilvēki 

okeāna vidū, kuriem izdosies noturēties pie koka gabala, kas būs ticība Manai mīlestībai. 

23 Es jūs gatavoju šim laikam. Tāpēc Es jums mācu ņemt Mani par paraugu. Bet tā nav Mana griba, 

lai jūs būtu vienīgie, kas seko Manai mācībai. Es gribu, lai jūsu sirds tikumi, jūsu vārdi un darbi piesaistītu 

visas sirdis, kurām šajā laikā jānāk pie Manis, lai saņemtu Manu mācību, lai cilvēki vairotos cilvēces 

skaitā, stiprumā un pacēlumā. 

24 Bet no kā sastāv šis haoss, šī vētra, šis pārbaudījums, kas tuvojas? Tas ir ciešanu kausa raugs, ko 

cilvēce vēl nav izdzērusi. Ir nepieciešams, lai cilvēks, kurš ar saviem darbiem ir radījis šo kausu cauri 

gadsimtiem, iztukšotu to līdz pēdējam pilienam, lai viņš varētu atzīt savu darbu un tā augļus. 

25 Svētie ļaudis: Tie cilvēki, kas paceļas pašapmierinātības pilni un pretendē uz varu tautās, zemes 

tautās, ir lielas dvēseles, apveltītas ar varu un lielisku uzdevumu pildītāji. Tomēr tie nav manas 

Dievišķības kalpošana. Viņi nav likuši savas lielās dotības un spējas kalpot mīlestībai un žēlsirdībai. Viņi 

ir radījuši sev savu pasauli, savus likumus, savu troni, savus vasaļus, savas valdījuma teritorijas un visu, 

uz ko viņi var tiekties. 

Bet, kad viņi jūt, ka viņu troni satricina apmeklējumi, kad viņi jūt, ka tuvojas spēcīga ienaidnieka 

iebrukums, kad viņi redz, ka viņu dārgumi un vārds ir briesmās, viņi ar visu savu spēku, piepildīti ar 

megalomāniju, ar pasaulīgu iedomību, ar naidu un ļaunu gribu, metas pret ienaidnieku, neņemot vērā, vai 

viņu darbs, viņu ideja aiz sevis atstāj tikai sāpju, iznīcības un ļaunuma pēdas. Viņu prātā ir tikai 

ienaidnieka iznīcināšana, vēl lielāka troņa izveidošana, lai iegūtu pēc iespējas lielāku varu pār tautām, 

bagātībām, dienišķo maizi un pat cilvēku dzīvībām. 

26 Es jūs gatavoju, lai jūs būtu Mani karavīri, bet ne tādi, kas rada postu vai ļaunumu, ne naida un 

izvirtības, tumsas un alkatības karavīri, bet garīguma, brālības, mīlestības, lēnprātības un žēlsirdības 

karavīri. Jums ir jādodas ceļā, pilniem spēka un paļāvības uz Mani, savu paraugu, pilniem paļāvības uz 

saviem ieročiem, kas ir patiesība un taisnīgums. Es jūs sagatavoju, lai jūs jau tagad varētu cīnīties pret 

ienaidnieku, kurš arī ir spēcīgs, bet ne vairāk par jums. 

27 Dienā, kad jūs pamodīsieties garīgumam, jūs sapratīsiet, ka tumsa ir vāja salīdzinājumā ar gaismu, 

ka naids ir tikai atoms mīlestības neatvairāmā spēka priekšā un ka šis atoms izzūd, saskaroties ar patiesu 

žēlsirdību, ka materiālisms mazinās gara dāvanu priekšā. Materiālais ir pārejošs, bet garīgajam ir mūžīga 

dzīvība. 

28 Jūs esat procesā, lai veidotu garīgus cilvēkus, kas spēj izšķīdināt pasaules apjukumu, atbrīvot to no 

materiālisma un fanātisma ar savu piemēru, ar labajām domām, vārdiem un darbiem, kas jau ir jūsu rokās. 

29 Kad cilvēki jūs izjautās par mācībām, kuras jūs neesat dzirdējuši no Manis vai kuras jūs neesat 

spējuši saprast, Es runāšu caur jums un pārsteigšu cilvēkus ─ zinātniekus, teologus, varenos, pilnvarotos 

un tiesnešus, zemes mācīšanas pilnvarniekus. 

30 Es gādāšu par to, lai mana Trīsvienības un Mārijas garīgā mācība izplatītos visur, kā gaiss plūst 

visur, kā gaisma izdzēš visu tumsu, lai apgaismotu pasauli. Tādā pašā veidā izplatīsies mans Darbs, tādā 

pašā veidā izplatīsies mana Mācība. Tā iefiltrēsies katrā reliģiskajā kopienā, katrā iestādē, katrā cilvēku 

kopienā, katrā sirdī un katrā mājā. Tā ceļos lielos attālumos, šķērsos tuksnešus un jūras un piepildīs šo 

pasauli, jo visai cilvēcei ir iestājusies Trešā ēra, Gaismas laikmets. 

31 Visos laikos Es esmu humanizējis Savas izpausmes. Atcerieties, ka Pirmajā Laikā Es izvēlējos 

Mozu, lai darītu jums Sevi zināmu. Viņš bija Mans runasvīrs un Mans vēstnesis. 

Es aicināju viņu uz kalnu un sacīju viņam: "Mozus, nolaid savu seju, jo tu nedrīksti skatīties uz Mani. Ej 

un pasludini savai tautai, ka Es esmu viņu Kungs un viņu Dievs, ka Es esmu viņu tēvu Dievs, un Mana 

griba ir, lai viņi šķīstās no iekšienes un no ārpuses, lai viņi būtu cienīgi pieņemt Manus baušļus, Manu 

likumu un Manus priekšrakstus."" Caur Mozu Es atklāju Sevi kā Tēvu, kā Likumu un kā Taisnību. Caur 

viņu Es atklāju Sevi Savai izredzētajai tautai. Caur šo cilvēku Es ielaidu Savus baušļus ikvienā sirdī. 

32 Otrajā laikmetā es vēlējos būt tuvāk jums. Tā nebija mana dievišķā griba, lai ļaudis uz mani 

skatītos tikai kā uz nepielūdzamu tiesnesi. Es gribēju sajust savu bērnu, radījumu, kas radīti pēc Mana tēla 

un līdzības, glāstus. Mīlestības un lēnprātības spēkā Tēvs kļuva par cilvēku, lai mācītu pazemību, kas ir 
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dvēseles diženums, patiesu likumu izpildi, dzīvi mīlestībā ─ lai mācītu cilvēkam cīnīties par taisnīgu, 

mūžīgu un patiesu ideālu. 

33 Jēzus mācība, kas ir dota kā ceļvedis, kā atvērta grāmata cilvēcei, lai to studētu, ir citāda nekā 

jebkura cita mācība, kas ir bijusi jebkādai citai zemes tautai, jebkurai citai paaudzei, jebkurai citai rasei. Jo 

tos, kas ir devušies nest taisnības pamācības vai labdarības mācības, Es esmu sūtījis uz zemi kā ceļa 

rādītājus, kā vēstnešus, bet ne kā Dievību. Tikai Kristus nāca pie jums kā Dievišķība. Viņš deva jums 

skaidrāko un lielāko pamācību, kādu vien cilvēka sirds ir saņēmusi. 

34 Bet tagad, šajā laikā, mīļie ļaudis, Es neesmu kļuvis par cilvēku kā Otrajā Laikā, bet Man ir paticis 

darīt zināmu Sevi visiem Maniem radījumiem caur cilvēka intelektu. Pat "garīgajā ielejā" un bezgalīgajos 

plašumos ir jūtama Mana Dievišķā Klātbūtne. Jo uz pilnības kāpnēm ir daudz pakāpienu; "Garīgajā ielejā" 

un bezgalīgajā telpā ir daudz pasauļu. Bet patiesi, patiesi Es jums saku: Es vienmēr esmu Sevi darījis 

zināmu visiem, un atbilstoši pasaules garīgajam līmenim, kurā viņi atrodas, Mana atklāsme ir bijusi viņu 

vidū. 

35 Kāds man jautā: "Kāpēc Tēvs atklāj Sevi caur cilvēka prātu, lai gan cilvēks ir grēcīgs, nešķīsts un 

tajā ir zemiskas kaislības?" Bet Skolotājs jums saka: Mans svētītais stars ir viss šķīstais un pilnīgais, un, lai 

gan Tēvs nav sašutis par cilvēka grēku, Viņš nevar kontaktēties ar nešķīsto. Tāpēc es nāku pie "pakājnieka 

gara", un tas ir gars, kas nodod manu gaismu, manu vārdu un manu pamācību balss nesēja prātam. Jau 

iepriekš "pakājnieks" ir pacēlies pret Mani mīlestības, godbijības, sagatavošanās aktā, lai nesajauktu 

zemākās kaislības un miesas tieksmes ar Manas mācības pilnību. 

36 Bet drīz Es vairs nedarīšu Sevi zināmu caur cilvēka intelektu. Jo pienāks laiks, kad jūs to varēsiet 

darīt no gara uz garu. Tad mans dievišķais stars sasniegs arī jūsu garu, un tur jūs dzirdēsiet manu balsi, 

saņemsiet manas iedvesmas, manus pravietojumus un norādījumus. Tieši uz to es jūs šobrīd vedu. 

37 Es turpināšu jūs pamācīt un piedot jums, lai jūs manas izpausmes caur cilvēka prātu pēdējos 

mirkļos varētu man teikt: "Kungs, cik liels bija mūsu grēks un ļaunums. Mēs esam to laikus atpazinuši, 

esam šķīstījušies gan iekšēji, gan ārēji ─ savā garīgajā dzīvē un cilvēciskajā dzīvē. Un tagad mēs uzticam 

sevi Tavai bezgalīgajai žēlsirdībai, jo mēs mīlam viens otru, mīlam visas radītās lietas, veidojam vienu 

miesu un vienu gribu." 

38 Kad jūs tur nokļūsiet 1950. gadā, grēcinieku un dievbijīgo acis ieraudzīs Mani visā Manā godībā, 

jo tad jūs sāksiet pildīt Bauslību, ko Tēvs jums ir uzticējis. 

39 Esiet stipri uz ceļa, cilvēki, jo jūsu gars pilda grūtu misiju uz šīs planētas. Tikai tam, kurš šķīstās 

caur mīlestību, kurš ievēro Manus likumus, vairs nav nepieciešams reinkarnēties uz šīs planētas. Tomēr 

tam, kurš savā "pēdējā" reinkarnācijā atstāj asins vai ļaunuma pēdas, ir jāatgriežas uz šīs zemes, lai labotu 

kļūdas, atjaunotu, kas tika iznīcināts, dotu dzīvību tam, kuru viņš atstāja bez dzīvības, un piedotu tiem, 

kuriem viņš nepiedod. Vārdu sakot, lai izlīdzinātu grēkus. 

Tāpēc mana bezgalīgā mīlestība tev saka: "Ak, nenogurdināmais zemes svētceļniek, kas jau sen ej 

savus ceļus ar rūgtumu sirdī! Skatieties uz Viņu, kas vēlas jūs mierināt un stiprināt, lai jūs varētu iet pa 

dzīves ceļu līdz galam." 

40 Jau sen jūs sākāt šo ceļojumu, un tā nav pirmā reize, kad Es parādīju Sevi uz jūsu ceļa. Mana 

žēlastība ir uzmodinājusi kritušos, dziedinājusi slimos un atgriezusi dzīvību "mirušajiem". Mana Tēva 

balss ir pamodinājusi guļošo. 

41 Jūsu dvēseli apgaismo gaisma, ko mans Gars izstaro uz jums, un tā redz savu pagātni kā garu 

garīgās izpirkšanas un dvēseles attīstības ceļu. Jūs arī saprotat atbildību, ko esat uzņēmušies pret savu 

Skolotāju - būt uzticamiem manas mācības lieciniekiem. Es jums esmu teicis, ka pienāks diena, kad 

baznīcu un sektu pārstāvji ieradīsies jūs nopratināt un izmeklēt, un es nevēlos, lai viņi jūs redzētu neērti. 

Viņi jūs atradīs pazemīgus, bet jūsu pazemībā atklās Manu gudrību. 

42 Jūs būsiet vajadzīgi cilvēcei, un jums, kas garīgi pārstāvat visvecākos cilvēkus uz zemes, 

nevajadzētu slēpt dāvanas, ko Es jums esmu dāvājis. Jums jāatsaucas uz grāmatu, ko esmu atvēris jūsu 

priekšā. 

43 Visos laikos, kopš radīšanas sākuma, Es esmu noslēdzis derību ar jums. To, ko esmu piedāvājis, 

esmu uzticīgi izpildījis. Bet patiesi Es jums saku: Mana tauta vienmēr ir lauzusi savus solījumus! 

44 Sešas reizes esmu atjaunojis šo derību ar jums, jo mīlu jūs un vēlos jūsu pestīšanu. 
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45 Divpadsmit, kurus es izvēlējos otrajā laikmetā, iemieso cilvēka tikumus un vājības. Es izmantoju 

viņu tikumus kā piemēru un pamudinājumu cilvēcei un izmantoju viņu nepilnības, lai sniegtu jums lielas 

mācības. Tomasa neticība atspoguļo faktisko cilvēku, kurš tic tikai tam, kam viņš pieskaras un ko redz. 

46 Pēteris iemieso to, kurš baidās no cilvēku spriedumiem, bet Jūda - to, kurš pārdod dvēseles mantu. 

47 Šoreiz Es jums nedodu zemes bagātības, Es jums tās jau esmu devis citkārt. Tagad Es jūs daru 

bagātus gudrībā. 

48 Visu laiku zinātnieki ir noliedzuši un cīnījušies pret manām atklāsmēm un garīgām izpausmēm. 

Tomēr es necīnos pret zinātni, jo es esmu zinātne. Es esmu tas, kas to iedvesmoju cilvēkam viņa paša 

labumam un atspirdzinājumam. Patiesi es jums saku, kas izmanto zinātni, lai radītu ļaunumu nav 

iedvesmojusi mani. 

49 Pazīsti manu vārdu pēc tā nozīmes. Es esmu vīnogulājs, no Viņa jūs dzerat vīnu. 

50 Kas jums ir nepieciešams, lai varētu Man sekot? Es tev visu došu. Es tagad būvēšu svētnīcu tavā 

sirdī, lai dzīvotu tajā mūžīgi. Jo Mans Vārds caur cilvēka balss nesēju drīz vairs netiks sadzirdēts, un tikai 

jūsu dvēsele jutīs, kā tas skan bezgalībā. 

51 Svētīgi tie, kas ir garīgi apveltīti, jo viņi sajutīs manu klātbūtni un būs tie, kas, lai gan iet savu ceļu 

bēdās un asarās, nesīs mierinājumu un glābiņu šai cilvēcei. 

52 Mans universālais stars izgaismo jūsu uztveri, un šajā gaismā, kas plūst caur jums, jūs jūtaties 

piepildīti ar Manu Klātbūtni. Redzētāji ar sajūsmu apcer un izjūt šo gaismu, kas apņem katru dvēseli. Viņi 

ir redzējuši lielo grāmatu, kas rāda Izraēlu, kurā ir ietverta pamācība un kura ir atvērta sestajā nodaļā. 

53 Jūs esat sajutuši jums apsolīto Valstību pavisam tuvu, kad dzirdat Manu Vārdu, un jau tagad jūtat 

svētlaimi, kas jūs gaida. Visas jūsu bailes izzūd, jo jūs sākat atzīt Mani par Tēvu. Un, kad jūs redzat, kā 

piepildās Mani apsolījumi, kas doti Izraēla tautai, izredzētajai tautai, citā laikā, jūs piepildās cerība un jūs 

sākat pieņemt lielus lēmumus par labošanos un paklausību Manam Likumam. 

54 Man atkal atnākot, Mani pavadīs lielās gaismas dvēseles ─ būtnes, kas tagad pasludina jums 

Manas valstības tuvumu un sagatavo cilvēku sirdis. 

55 Jūsu pasauli ir izgaismojusi mana Klātbūtne. Drīz jūs ieiesiet garīgās atdzimšanas laikmetā, kam 

jānoved jūs pie visu tikumu atdzimšanas un jānovirza jūs uz augstākiem dzīves līmeņiem. Bet tāpat kā es 

esmu atnācis pie jums, es esmu atnācis arī uz citām dzīves pasaulēm, kur dvēsele cīnās, pilnveido sevi un 

izlīdzina sāpes. Starp šīm un jūsu dzīves pasaulēm es vēlos noslēgt derību un draudzību. Es vēlos, lai jūs 

apvienotu savas domas ar tām būtnēm, kas tajās dzīvo, lai veltītu tām lūgšanas, kas mierinātu un 

apgaismotu jūsu brāļu un māsu cietušās dvēseles. 

56 Šādā veidā jūs sapratīsiet, ka jūsu misija neaprobežojas tikai ar palīdzības sniegšanu saviem 

redzamajiem brāļiem un māsām, bet ka ir arī tādas būtnes, kuras jūs nepazīstat, kuras jūs nevarat tieši 

uztvert no savas pašreizējās dzīves pasaules un kurām jūs tomēr esat vajadzīgi. 

57 Šī pasaule, kas šodien ir jūsu mājas, kur jums ir dota Mana skaidrā izpausme, ir piemērota, lai jūs 

aizlūgtu pie Manis un lūgtu par tām būtnēm, par kurām Es jums runāju. 

58 Katrā laikmetā Es esmu atklājies gudrības, būtības un mīlestības pilns. Jūs esat bijuši liecinieki 

Manām atklāsmēm. Kurš nezina, ka Es, Jehova, runāju uz pasauli no tās pirmajām dienām? Kurš nezina, 

ka Jēzū Es atnācu, lai sniegtu jums Savu mācību? Es gribu, lai cilvēce zina, ka Es šodien esmu atnācis 

izskaidrot un interpretēt katru vārdu un noslēpumu, kas ietverts Mūžīgās Gudrības grāmatā. 

59 Savā nepārtrauktajā ceļojumā cauri dzīvei jūs Es esmu sargājis. Jūs esat mūžīgi klejotāji un 

nezināt, kāda nākotne jūs sagaida. Jūs nenojaušat, kad tuvojas vētra un kad parādīsies miera varavīksne. Es 

vienīgais, kas jūs sargāju, pasludinu jums to, kas jums gaidāms, kad esat gatavi. Šī zemes ieleja, kas 

dažkārt jums ir bijusi patīkama un mīļa, ir bijusi jums arī naidīga un lika jums izliet asaru straumes, ar 

kurām jūs attīrījāt un attīrījāt savu dvēseli. 

60 Nāciet pie Manis, jūs esat noguruši no ceļa. Nāciet šī koka ēnā, kas jums parādās žēlastības un 

mīlestības pilns pret visiem saviem bērniem. Tad, kad esat atpūtušies un visas jūsu ciešanas ir atvieglotas, 

domājiet par tiem, kas cieš, un aizlūdziet par viņiem. Es varu dot viņiem visu bez jūsu starpniecības, bet 

Man ir patīkami, ja bērnā izpaužas mīlestība, līdzjūtība un žēlsirdība un viņš dalās ar saviem brāļiem un 

māsām viņu sāpēs vai laimē. 
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61 Tavai eksistencei nav robežu, miesas beigas nav dvēseles beigas. Jo, kad tā nogrimst zemē, tā 

izdzīvo un savā jaunajā dzīvē atrod bezgalīgu stimulu tiekties un celties tālāk. Tad dvēsele atbrīvojas no 

miesas, kas to apspiedusi, un atrod plašu darbības lauku, kurā likt lietā tai piemītošās spējas un tikumus. 

62 Kad Jēzus mira pie krusta, jūs izdzēsāt no savas iztēles cilvēka tēlu un iedomājāties Mani kā 

neierobežotu, kas spēj caurvīt visas pasaules, lai aptvertu Visumu ar Savu mīlestību. 

63 Uzskatiet sevi par vienlīdzīgiem, mīliet viens otru kā brāļi. Jo pēc 1950. gada "biroji" jūsu vidū 

izzudīs. Nebūs vairs ne vadītāju, ne balss nesēju, ne "pīlāru", ne redzētāju, ne "dāvanu nesēju", ne "zelta 

spalvu", ne "pamatakmens", vairs nebūs nekādu atšķirību. Lai tas būtu svarīgi, Man pietiek ar to, ka es 

redzu jūs sagatavotus, pat ja jūs neesat ieņēmuši nevienu amatu, lai Es varētu veikt Savu aizlūgšanu ar 

jūsu starpniecību un jūs varētu vadīties pēc tās. 

64 Ne tikai tie, kas ieņēmuši šos amatus, ir starp tiem, kas ir pilnvaroti veikt lielus uzdevumus. Es 

gribu, lai jūs visi kalpotu šim mērķim un lai katram no jums būtu visi amati, lai jūs visi justos atbildīgi par 

manu darbu. 

65 Mans Vārds vairs nebūs fiziski dzirdams, un tādējādi jūs sasniegsiet lielāku garīgumu. Jo tad jūs 

meklēsiet Mani bezgalībā, paceļot savas domas. Jūs centīsieties iepriecināt Mani, darot nopelniem bagātus 

darbus, un tas dos jums lielāku garīgo progresu. 

66 Es vēlos, lai jūs sevi uzskatītu par īstiem brāļiem un māsām, lai jūs dzīvotu vienoti, lai jūs justos 

tuvāk viens otram, lai jūs būtu tuvāk Man. Jūs, kas esat guvuši lielāku izpratni par Manu Darbu, māciet 

savus brāļus un māsas, visus tos, kas sper pirmos soļus. Sadevieties rokās, sargājiet viens otru. Šis ir mans 

testaments. 

Mans miers lai ir ar jums! 



U 220 

65 

Instrukcija 220 
1 Esiet laipni gaidīti pie Manis, mācekļi. 

2 Šeit ir Skolotājs, kas piepilda savu solījumu par otro laikmetu un nāk kā Svētais Gars, lai 

apgaismotu zemi ar savu gaismu. 

3 Kopā ar Mani ir tie, kas šaubījās, kas zaimoja pret Mani, bet šodien nāk nožēlojuši, lai lūgtu 

piedošanu un kļūtu par Maniem kalpiem. 

4 Pirms Es atnācu, Elija bija ar jums, lai kliedētu nakti un atnestu jums gaismu, lai jūs tuvinātu 

žēlastības un gudrības avotam, kas Es esmu. 

5 Es esmu tevi atradis sagatavotu un licis tev apsēsties pie mana galda, lai nogaršotu manu ēdienu. 

6 Garīgi Es izlieju Savas asinis pilienu pa pilienam, lai bruģētu jums ceļu, lai jūs varētu laboties un 

nekad vairs nenokristu no ceļa. 

7 Mana mīlestība izplūst uz jums, bet ne visi jūs to uztverat. Kamēr daži to jūt sirdī, citi paliek 

vienaldzīgi. Tomēr es nevienu neatņemu no sava galda, jo garīgā augšāmcelšanās notiks visos manos 

bērnos. 

8 Tie, kas patiesi sajuta Manu klātbūtni šajā pasludinājumā, pateicas Man par mierinājumu, ko Mans 

Vārds deva viņu sirdīm, kuras jutās vientuļas un pamestas. 

9 Šī tikšanās vieta nav Tēva nams, mans altāris ir jūsu sirdīs. Tava ticība ir svece, kas iedegta Man, 

un tava sirdsapziņa ir tā augstākā gaisma, kas apgaismo tavu ceļu, novērš tevi no sliktiem ceļiem, brīdina 

tevi par bezdibeņiem, mudina tevi darīt labu. 

10 Jūs zināt, ka Es radīju gaismu, tāpat kā radīju visas radītās lietas, lai šī gaisma, ko jūs saucat par 

"dienu", atklātu jums radības godību un lai jūs iepazītu Manu mīlestību un Manu spēku. 

11 Es jūs radīju "pēc sava tēla un līdzības", un, tā kā Es esmu Trīsvienīgs, tad arī jūsos ir šī 

Trīsvienība. 

12 Jūsu materiālais ķermenis pārstāv Radīšanu ar savu formu un perfektu harmoniju. Jūsu inkarnētā 

dvēsele ir "Vārda" tēls, kas kļuva par cilvēku, lai atstātu mīlestības nospiedumu cilvēku pasaulē, un jūsu 

gars ir Svētā Gara Dievišķās Gaismas dzirksts. 

13 Ikreiz, kad cilvēks ir novērsies no Mana Bauslības un nav ieklausījies savas sirdsapziņas balsī, viņš 

ir iegājis kārdinājumu, tumsas un grēka naktī. Tad man bija jāvērtē viņa rīcība, un pēc Mana sprieduma 

viņš piedzīvoja sāpes. Taču es vienmēr devu viņam iespēju nožēlot grēkus un atvēlēju laiku, lai viņš varētu 

izlaboties: Pēc mana sprieduma grēcinieks noliecās. Bet vēlāk, kad viņš bija saņēmis manu piedošanu un 

manas žēlastības dāvanas, viņš atkal krita grēkā. Lai parādītu jums ceļu uz jūsu izlabošanu, jūsu Dievs 

kļuva par cilvēku jūsu vidū, un Visuma Mātei bija jākļūst par sievieti, lai jūs izpirktu ar savu mātes 

mīlestību. 

14 Garīgi jūs jau esat nogājuši garu ceļu, un tagad jūs esat pārsteigti par intuīciju un atklāsmi, ko 

jaunās paaudzes atklāj no savas visniecīgākās bērnības. Jo tās ir dvēseles, kas ir daudz pieredzējušas un 

tagad atkal nāk, lai virzītu cilvēci uz priekšu ─ vienas pa gara ceļiem, citas pa pasaules ceļiem, atbilstoši 

savām spējām un savai misijai. Bet kopā ar viņiem visi cilvēki atradīs iekšējo mieru. Šīs būtnes, par kurām 

Es jums runāju, būs jūsu bērni. 

15 Jums vairs nav laika ne šķērsot tuksnešus, ne nodarboties ar nevajadzīgiem darbiem. Domājiet par 

nākotni un sagatavojiet rītdienas cilvēci. Jo, kad jūs runāsiet par manu mācību un izliesiet manu 

dziedinošo balzāmu, ļaudis jums pārsteigti jautās: "No kā jūs esat saņēmuši tik lielu mācību un kas jums 

devis tik neparastu spēku dziedināt slimības?" Tad cilvēki atpazīs manu spēku manu "strādnieku" 

mīlestības darbos. 

16 Dvēselei dažādās reinkarnācijās ir piešķirti septiņi attīstības un pilnveidošanās, progresa un 

izpirkšanas posmi. Taču tai nav dots atcerēties iepriekšējās zemes dzīves. Ķermeņa matērija ir kā blīvs 

plīvurs, kas to pārklāj. Tikai sirdsapziņa dod jums intuīciju, ka jums jāvirzās uz priekšu pa gaismas ceļu, 

kas ir ceļš uz pilnību. 

17 Šis ceļš ir kāpnes ar septiņiem pakāpieniem, kas aizvedīs dvēseli uz manu krūtīm, kur tā paliks un 

mūžīgi izstaros savu gaismu tiem, kas atrodas uz zemākajiem pakāpieniem. 

18 Tas ir mans dievišķais un mūžīgais plāns. Jūs esat Mani līdzstrādnieki un galu galā valdīsiet kopā 

ar Mani, kad būsiet salauzuši materiālisma važas. 
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19 Pasteidzieties! Dariet visu, ko varat darīt šodien! Sekojiet maniem norādījumiem, un jūs 

pieredzēsiet manu mieru pat šīs pasaules lielākajā haosā. 

20 Tad ticība, cerība un mīlestība kā eņģeļi lidināsies virs jūsu dvēseles. 

21 Es apgaismoju sirdi, dvēseli un prātu, lai šajā Manas parādīšanās laikā jūs saprastu Mana Vārda 

gudrību. Šis laiks atstās pēdas nākamajās paaudzēs, lai tās varētu saprast laiku, kurā tās dzīvo. 

22 Es esmu nācis kā bāka, lai apgaismotu jūsu dvēseli, lai to stiprinātu, un Es esmu augšāmcēlies 

visiem tiem, kas, Mani dzirdēdami, ticēja. Jo, kad viņi ir iepazinuši augstākās dzīves mieru, viņi ir 

pacēlušies, apņēmušies laboties un atteikušies no liekajām lietām. Ja viņi spēs izturēt pārbaudījumus, viņi 

veidos manu labas gribas kareivju armiju. Viņi stāsies pretī ļaunuma pasaulei, kuru apdzīvo garīgi traucēti 

cilvēki, kas, lai gan izmanto to, ko Es esmu radījis, tomēr noliedz Mani ─ pasaule, kas pārvērsta par 

tuksnesi, kura dedzinošas un karstas smiltis dedzina klejotāja kāju pēdas. Šajā nežēlīgajā tuksnesī cilvēkus 

nežēlīgi skars ideoloģiskās vētras. 

23 Klausieties Mani: sagatavojieties un nebaidieties! Jo, ja jums ir ticība sevī un kā ideāls mans darbs, 

jums būs mans spēks kā spieķis, lai jūs uzturētu dzīves ceļā. 

24 Ļaujiet mīlestībai un ticībai izpausties jūsu sirdīs, jo no tām izrietēs piedošana tam, kurš jūs ir 

aizvainojis. Patiesi es jums saku: ļaunums vienmēr ir apstājies pie šīs sienas. Tomēr jums nāksies dzert ļoti 

rūgtus kausus, mīļie mācekļi. 

25 Cīņa sāksies pēc Manas aiziešanas, kad Es vairs nebūšu jūsu padomdevējs ar cilvēciskā intelekta 

starpniecību, un jūs atradīsiet Manu Vārdu tikai tajos rakstos, ko Es jums atstāju. 

26 Mans Vārds jums ir izskaidrojis visu, kas iepriekš jums bija noslēpums, lai jums nekas nebūtu 

nezināms un jūs varētu drosmīgi un mierīgi stāties pretī pārbaudījumiem. 

27 Pateicoties manām mācībām, jūs esat piedzīvojuši neizdzēšamu prieku. Jūsu dvēsele, kas ilgojās 

pēc cildenām baudām, paliks apmierināta, jo tā ir spējusi apcerēt patiesības gaismu, dvēseles dzīvi, kas jūs 

gaida, - to dzīvi, kurā nekas nav ierobežots, kurā viss ir skaists un pilnīgs un kuras atspulgs jūs jau tagad 

varētu šķīstīt savu dvēseli. 

28 Gaidot šo eksistenci, tava dvēsele sajūt mūžības svētlaimi, tava miesa atdzimst un iztaisnojas, jo 

tad cilvēks zina, ka visas viņa sāpes, cīņas un atteikšanās atradīs dvēselei taisnīgu atlīdzību - mieru. 

29 Tas, ko jūs pašlaik apgūstat, ir garīgums, jo garīgums ir arī zināšanas par mūžīgo dzīvi. Bet, kad 

jūs nonāksiet harmonijā ar Radīšanu, jūs būsiet atraduši citu garīguma formu, jo jūs dzīvosiet saskaņā ar 

Maniem likumiem. 

Ja agrāk ķermeņa sabrukšana jums nozīmēja ceļa beigas, tad šodien jūs zināt, ka tikai tad ceļš sākas. 

Ķermenis ir tikai īslaicīgs apģērbs. 

Jūs jau apzināties, ka esat ne tikai būtība, bet arī būtība, jo jūs zināt, ka tas, kur cilvēks beidzas, nav 

dvēseles ceļa beigas. 

30 Bet tu jautā: "Skolotāj, vai tad ir iespējams, ka tas, kas ir būtība, sajaucas ar to, kas ir materiāls?" 

Un es jums saku: "Jā, mani bērni. Jo Tēvs, kas ir visvarens un visur klātesošs, ir visā, kas radīts, lai tam 

būtu dzīvība." 

31 Vienmēr dzirdiet patiesību. Tas ir kā kristāldzidrs ūdens, kas ļauj saskatīt visu, kas atrodas tā 

dibenā. Saprotiet Mani atklāt savā iedvesmā. 

32 Vienkāršs ir Mans Vārds pat tad, kad Es runāju par lielām atklāsmēm. Jo, tāpat kā Es jums skaidri 

un saprotami izskaidroju ceļu, kas ved uz patiesajām Debesīm, Es jums saku, ka šajā laikā Es ar Savu 

Vārdu likvidēšu elli, ko cilvēki ir radījuši ar savām reliģijām un kļūdainām interpretācijām, lai iedvestu 

bailes un uzliktu cilvēkam neziņas aizsegu. 

33 Mans Vārds ir atvēris savas lappuses jūsu priekšā kā grāmatu, lai sniegtu jums vienkāršu 

priekšstatu par dzīvi pēc nāves. Laiki, kad cilvēki praktizēja savu reliģiju baznīcas formās, aizmirstot 

likumu, būs pagājuši, jo tas nozīmēja rīkoties pretēji pienākumam. 

34 Es neesmu atnācis, lai jūs biedētu. Es esmu atnācis, lai iedvestu jums mīlestību. 

35 Es esmu jums mācījis, ka Es jūs nesodu, ka Es tikai ļauju jums novākt jūsu sējas augļus, kas, ja tie 

būs saldi, būs jūsu svētlaime un pestīšana, bet, ja tie būs rūgti, modinās jūs nožēlai un vēlmei sevi 

pilnveidot. 



U 220 

67 

36 Lai palīdzētu jums jūsu cīņā, Es esmu sagatavojis jaunu, gaismas un žēlastības pilnu dienu, lai jūs, 

Israēla tauta, varētu atsvaidzināties ar Manu vārdu. 

37 No bērnības, jaunībā, brieduma gados un vecumdienās jūs esat Mani meklējuši. Jūs esat nākuši pie 

Manis dažādos vecumos. Izraēlas tautas kopienās es redzu visu vecumu cilvēkus - no nesen dzimuša bērna 

līdz sirmam cilvēkam. 

38 Vecais vīrs man saka: "Es vēlu esmu nācis pie Tevis, Tēvs mans! Un ļoti īsu brīdi es baudīšu Tavu 

vārdu, Tavus labumus un Tavu žēlastību." Bet Tēvs viņam saka: "Vecais cilvēk, esi pie Manis, nekad vairs 

netiksi šķirties no Manis. Sekojiet Man šodien, un tad, kad jūsu dvēsele sasniegs garīgās ielejas slieksni, 

tas ir, jauno dzīvi, jūs vairs nebūsiet veci. Tu vienmēr būsi jauns un spēcīgs. 

Nesūdzieties, ka esat nākuši tikai tagad, kad jūsu ķermenis ir noguris un slims, lai iepazītu Manas 

mācības gaismu. Atcerieties, ka Es esmu aicinājis bērnus, kuri ir auguši Mana Darba aprindās un kuri 

šodien, kļuvuši par vīriešiem un sievietēm, ir aizgājuši, noguruši no Mana Vārda un devušies jaunu ceļu 

meklējumos, aizmirstot Manus padomus un Manas glāstus. Bet Es viņus atkal piesaistīšu, un pēdējā stundā 

viņi visi būs kopā ar Mani, jo Es esmu visos dzīves līmeņos, kur mājo dvēsele." 

39 Kad cilvēks, neveicot lūgšanas un labos darbus, novirzās no labestības ceļa, viņš zaudē savu 

morālo spēku, savu garīgumu un ir pakļauts kārdinājumiem, un savā vājumā viņš pieļauj grēkus, un tie 

dara sirdi slimu. Bet Es esmu nācis kā ārsts uz slimā nometni un esmu devis viņam visu Savu mīlestību un 

rūpes. Mana gaisma bija kā svaigs ūdens uz viņa drudža sakarsētām lūpām, un, sajutis manu balzāmu uz 

savas pieres, viņš man sacīja: "Kungs, tikai Tava žēlastība var mani glābt. Man ir ļoti slima dvēsele, un 

nāve mani piemeklēs pavisam drīz." Bet es viņam sacīju: "Tu nemirsi, jo es, kas esmu dzīvība, esmu nācis, 

un viss, ko tu esi pazaudējis, tev tiks atjaunots." 

40 Izpildiet savus pienākumus un pārveidojiet visu ļaunumu, ko esat darījuši, par labu. Es dodu jums 

dvēseles spēku, lai paveiktu šo lielo atjaunošanas darbu. Jo man jums ir liels uzdevums. 

41 Tā es satieku jūs Trešajā reizē. Es zinu jūsu ciešanas un bailes. Bet jūs visi tiksiet dziedināti, jo 

jūsos ir mūžīgās dzīvības princips. 

42 Sagatavojieties, lai, kamēr jūs darāt sevi Man cienīgus, jūs varētu dāvāt savu sirdi Man kā trauku, 

tīru iekšēji un ārēji, kurā Es varu ielikt Savu Vārdu. Ar gaismu, ko es jums dodu, jūs varat to saprast. 

Veidojiet teikumus no katra mana "vārda" un veidojiet no tiem lieliskas grāmatas. Es trenēju jūsu 

uztveri, lai jūs varētu runāt ar saviem līdzcilvēkiem un apmierināt cilvēces alkas pēc patiesības un 

taisnīguma. 

43 Cieniet manu vārdu, lai pēc manas atvadīšanās jūs neteiktu: "Cik liela privilēģija man bija, bet es 

to nesapratu." 

44 Es negribu, lai jūs būtu līdzīgi bērniem, kuri, lai gan viņiem ir labs un mīlošs tēvs, nicina viņu un 

tikai tad, kad viņš ir aizvēruši acis uz šo pasauli, un es ļauju viņam ieņemt vietu "garīgajā ielejā" starp 

bērniem, kas ir priviliģēti savu tikumu dēļ, raud par to, ka viņiem trūkst mīlestības un pateicības pret šo 

tēvu, un pārāk vēlu saprot, ka viņiem ir bijis labums, kuru viņi nav novērtējuši. 

45 Strādājiet tagad, kad es esmu ar jums, lai jūs varētu teikt pasaulei: "Tas Kungs šobrīd runā un 

sniedz liecības par Savu klātbūtni." Atvediet pie Manis tos, kas Mani meklē, jo viņi ticēs. Rīt jums būs ļoti 

labi jāsagatavojas, lai pārliecinātu savus līdzcilvēkus. 

46 Katru brīdi jūs pārņem ciešanas, kas liek jums raudāt, un jūs Man sakāt: "Skolotāj, kāpēc Tu mani 

pārbaudīji, ja esi apsolījis man mieru?" Bet es jums saku: tas notiek tāpēc, ka, pateicoties šiem 

pārbaudījumiem, dvēsele paliek nomodā. Komforta vidū jūsu ticības gaisma apsīkst, un jūs paliekat uz 

cīņas un pilnības ceļa. Ja jums sāp miesa vai ciešanas nomāc jūsu sirdi, esiet priecīgi. Jo šodien manā 

Darbā jūs esat atguvuši mieru un dvēseles veselību. 

47 Pienāks diena, kad jūs dosieties pie cilvēkiem labi sagatavojušies, ar atvērtām acīm un attīstītu 

intuīciju, lai ar cieņu iedziļinātos viņu sirdīs un atklātu viņu sāpes, viņu dvēseles nabadzību. Ar manu 

mācību jūs varēsiet atvieglot viņu ciešanas un iedrošināt viņu dvēseles. 

48 Katru reizi, kad jūs pielietosiet manu vārdu, jūs piedzīvosiet brīnumus. Tā nekad jūs nepievils. Ja 

jūs pietiekami sagatavosieties, jūs izpildīsiet savu uzdevumu un manu gribu. 

49 Katrai draudzei esmu devis konkrētu uzdevumu: Dažus Es esmu sagatavojis kā glābšanas šķirstu 

visiem tiem, kas nav atraduši sapratni no saviem līdzcilvēkiem, lai attīstītu savas garīgās dāvanas, citus - 

kā gaismas avotu, kurā Es esmu ielicis Savu gudrību. Vēl citos Es esmu atklājis Sevi kā mīlestību, 
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pārpildot tos ar sirsnību un žēlsirdību. Arī jaunas baznīcas un jauni "strādnieki" parādīsies, jo tagad Es 

pulcinu kopā "pēdējos". Tie būs kā "pirmā" personāls. Šodien viņi vēl ir mazi bērni, bet viņi kļūs par 

Maniem mācekļiem un vēlāk būs jauno paaudžu skolotāji. 

50 Lai jūs tiktu atzīti, jums jādzīvo tikumībā, pildot visus manus baušļus. Manā darbā jūs visi esat 

vienlīdzīgi, "pirmie" un "pēdējie". Pēdējiem bija jāsagatavojas īsākā laikā, lai mācītos manu mācību. 

51 "Strādniekiem" es saku: trenējieties, lai garīgā pasaule perfekti izpaustos caur jūsu intelektu un lai 

vārds, kas nāk no jūsu lūpām, būtu skaļš un tam būtu garīga būtība. Neļaujiet, lai mana iedvesma tiktu 

aizēnota, kad tā iet caur jūsu prātu. Tā kā jūsu atbildība ir liela, arī jūsu atalgojums būs liels. Jums nav ne 

jausmas par prieku un mieru, kas jums tiks dāvāts, kad būsiet izpildījuši savu misiju. Jūsu dāvanas ir ļoti 

vērtīgas, un tās nesīs jums patiesu svētlaimi. 

52 Dažādas dabas bezķermeniskas dvēseles vēršas pie "strādniekiem", vēloties žēlastību, un, kad tās ir 

atradušas jūsu sirds durvis aizvērtas un jūs neesat tās mierinājuši, jūsu smadzenes ir nogurušas, un nabaga 

dvēseles ir atstājušas savu sāpju un nemiera ietekmi jūsu vidū. 

53 Jūs gaida misijas izpilde. Esiet labdarīgi. "Izraēla ir gatava nest gaismu un mieru trūkumā 

nonākušām dvēselēm. Kamēr jūs to neizpildīsiet, jūs jutīsiet uz sevi lielu pienākumu krustu, kas jūs 

nepametīs, kamēr nebūsiet paveikuši savu darbu. 

54 Es apsolu jums savu mieru kā dārgu atlīdzību. 

55 Jūs esat attīrīti savā domāšanā un gatavi Mani dzirdēt. Nenogurstoši Es jums dāvāju Sevi, lai 

atkārtotu Savas dievišķās izpausmes, lai jūs varētu novērst šaubas, kas vēl var pastāvēt jūsu sirdīs. 

56 Es esmu atklājis Savu klātbūtni un Savu būtību, lai neviens nevarētu noliegt, ka Es esmu bijis šīs 

tautas vidū. 

57 Gudrība, ko Es nododu ar balss nesēja starpniecību, nav ņemta no grāmatām, tā nav uzkrāta no 

zināšanām, ko cilvēks varēja iegūt laika gaitā. Tāpat es jums nesniedzu vēstures zināšanas, kā to dara 

cilvēce. 

58 Es atklāju Savu gaismu caur cilvēku, kas ir tāds pats kā jūs, ar tādām pašām zināšanām, kādas ir 

jums. Vienīgais, ko Es pieprasu, ir tā cilvēka intelekta tīrība un dvēseles sirsnība, kurš uz īsu brīdi kļūst 

par Dievišķības instrumentu un runasvīru, kā arī garīgā sagatavotība un to cilvēku sapulcināšana, kuri 

Mani dzirdēs. Kad notiek šī domāšanas un gribas savienošanās, mana gara gaisma nāk pie jums. Jo šajos 

brīžos jūsu dvēsele ir atbrīvojusies no materiālisma, un jūsu sirds izprot labo. Tad visa jūsu būtne izjūt 

vajadzību tuvoties Tēvam, jo esat pārliecināti, ka bez manas palīdzības jūs nespējat paveikt lielus darbus, 

neatkarīgi no tā, vai tie ir garīgi vai materiāli. 

59 Jūs nācāt pie Manis ar šaubu plosītu sirdi, jo ilgu laiku bijāt meklējuši patiesību, bet neatradāt, un, 

kad dzirdējāt Manu Vārdu, jūs sākumā šaubījāties. Bet pēc tam nāca ticība, un jūs vēlējāties iepazīt to, kas 

eksistē ārpus jūsu ķermeņa un materiālās dzīves. Jūs vēlējāties izprast šīs garīgās dāvanas un pārliecinājāt 

sevi, ka, lai gan ķermenis, kas jums tagad pieder, paliek miris zemē, jūsu dvēsele turpina dzīvot, jo kāda 

balss jums saka, ka jūs neesat tikai matērija. 

60 Un jūs sev jautājat: Kas ir dvēsele? Kādā veidā tas dzīvo? Kā mums tā jāsagatavo ieiešanai 

pasaulē, kurā tai jādzīvo mūžīgi? Kāda attīstība tai būs jāsasniedz? Un kādas būs tās attiecības ar citiem 

gariem un pat ar pašu Dievību? 

61 Visi šie jautājumi, kurus esat sev uzdevuši, jūs saistās ar interesi ─ interesi, kas vēlāk arvien vairāk 

un vairāk kļūst par dvēseles nepieciešamību, kad jūs esat atzinuši, ka tas, ko esat dzirdējuši no balss nesēja 

mutes, ir dziļi aizkustinājis jūsu sirdi. 

62 Jūs esat nākuši, neviena nepiespiesti, nedz arī maldināti. Tā nav izrādīšanās vai izlikšanās, kas jūs 

ir apžilbinājusi, jo jūs esat atraduši šīs vietas pieticīgas un pazemīgas. Tā ir bijusi mana Vārda spožā 

gaisma. 

63 Neskumstiet, kad atceraties, ka Es jums jau Otrajā Laikā teicu: "Daudzi ir aicināti, bet tikai 

nedaudzi ir izredzēti." Patiesībā ne es esmu tas, kas izvēlas. Es aicinu visus, un kopā ar Mani paliek tie, 

kas Mani mīl un vēlas Man sekot. Ja jūs, kas esat aicināti, gribat būt starp tiem, kas seko Man, izturiet. 

64 Mans vārds un manas atklāsmes ir visiem. Daži sapratni sasniegs ātrāk, citi vēlāk, bet visi to 

sasniegs. 
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65 Cilvēks ir tas, kurš savas gribas brīvības dēļ brīvprātīgi izvēlas ceļu, kuru viņš saprot vai kuru 

viņam ir vieglāk iet. Visiem es sūtu aicinājumu, bet vislabāko ceļu izvēlas tas, kurš ir vislabāk 

sagatavojies. 

Tas pats attiecas uz to, kurš nāk klausīties manu Vārdu, kurš ir bijis atsaucīgs aicinājumam un ir 

drebējis, klausoties manu mācību. Viņš tajā atradīs patiesību, ko meklē, un vairs neatkāpsies no tās. Tie 

būs tie, kam vairs nebūs vajadzīga cilvēku celto baznīcu izrādīšanās un godība, jo tās vairs neiedvesmos 

viņus uz dievbijību un ticību. Viņi zina, ka šīs baznīcas būs nevajadzīgas, tiklīdz cilvēks būs sasniedzis 

garīgumu. Viņa sagatavošanās būs aicinājums uz pilnību, kas ir Mana Dievišķība, kura pietuvosies viņam, 

lai viņu attīrītu. Tā es iemitināšos viņa sirdī un radīšu patiesu garīgu kopību starp viņu un savu Garu. 

66 Ja uz mirkli varētu pilnībā atbrīvoties no savas materiālās daļas, jūsu dvēseli pārņemtu svētlaime, 

kad tā sajustu, ka to ieskauj aizsaules gaisma. Tā ir šī gaisma, kas ierobežotā veidā nāk pie jums caur manu 

Dievišķo Staru. Es ierobežoju Sevi, lai padarītu jums uztveramu Savu Klātbūtni. Jo, tā kā Es esmu 

universāls spēks, radīšana, spēks, gaisma un dzīvība, Es nevarētu nākt pie jums ar visu Savu spēku. 

67 Tāpat kā jums dzīvībai ir nepieciešami tikai nepieciešamie stari no saules, kas spīd pār jums, arī Es 

jums saku: ja jūs ļaunprātīgi izmantotu šo spēku, jūs kaitētu paši sev, jo tas ir pārāk liels un spēcīgs tādām 

būtnēm kā jūs. 

68 Tas pats notiek arī garīgajā jomā. Jums ir jāizmanto tā Dievišķības daļa, kas nepieciešama jūsu 

dvēselei, zinot, ka tajā dzirkstelītē, ko saņemat, ir viss spēks sajust iedvesmu, kas kustina jūsu sirds stīgas 

─ gaisma, kas dod jums intelektu un uztveri, lai izpildītu savu uzdevumu. Tajā jūs atklāsiet to harmoniju, 

kurai ir jābūt starp Dievu un cilvēku. 

69 Es jums to saku, lai palīdzētu jums izprast šo izpausmi, lai jūs varētu pacelt savu dvēseles būtības 

daļu un jūsu prāts saņemtu iedvesmu no Aizsaules, augsto padomu, kas jums māca, kā jums vajadzētu 

dzīvot. Tad jūs sapratīsiet, ka jūsu mazākā daļa ir ķermenis, kas jums ir kā apvalks. 

70 Es esmu kā saule, tu esi kā tās dzirksts. Jūs esat radīti mazi, lai, attīstot savas spējas, augtu, 

pateicoties saviem nopelniem. Sākotnēji jūs bijāt šķīsti ─ šķīstība, ko vēlāk aptraipījāt pārbaudījumos un 

grēkā. Jo jūs bijāt nostādīti uz ceļa, uz kura ar savas gribas pūlēm attīstīsieties augšup, lai tajā iegūtu 

nopelnus un novāktu ražu. 

Kādas pūles jūs būtu pielikuši, lai attīstītos augšup, ja vienmēr būtu dzīvojuši debesu augstumos? Kāda 

vēlme sevi attīstīt jūsos varētu būt bijusi, ja jūs jau no paša sākuma būtu bijuši lieliski? Par kādiem 

nopelniem es būtu varējis jūs apbalvot, ja jūs vienmēr būtu bijuši nevainojami? Bet jūs nācāt uz zemes, un 

uz zemes jūs atklājāt pilnībai, labestībai pretēju sajūtu. Jūs pieredzējāt kārdinājumu, kas ved uz ļaunumu, 

miesas vājumu, pasaules vilinājumu. Tad sākās dvēseles cīņa savā miesas apvalkā, kura daba atšķīrās no 

tās pašas. Dvēsele ─ sākotnēji apmulsusi par pasauli un dabu, ko tā redzēja sev visapkārt ─ krita letarģijā 

un ļāva ķermenim augt un darboties saskaņā ar saviem zemes apstākļiem, savām miesas kaislībām. 

71 Tad dvēselei vajadzēja nākt uz zemes, vienai pēc otras, dažādos ķermeņos, no kuriem daži būtu 

pilnīgāki par citiem, ar ilgāku mūžu nekā citiem, ar dažādām tieksmēm, lai dvēsele veidotu priekšstatu par 

sevi, lai tā iegūtu zināšanas un paceltos. Tā pamazām varēja pienākt laiks, kad tā ne tikai sapratīs, bet pat 

iepazīs savu nākotni cilvēces vidū, kā arī garīgo dzīvi, kas to sagaida. Tam, kurš savas cīņas par eksistenci 

laikā iegūs dziļas zināšanas, attīstībai vairs nebūs nepieciešami jauni zemes ķermeņi, jo viņš varēs dzīvot 

garīgajās dzīves pasaulēs. Tā viņš pakāpeniski pakāpīsies pa pilnības kāpnēm soli pa solim, līdz nonāks 

pie Manis. 

72 Tā kā tavs liktenis ir tik liels un tava garīgā dvēsele ir līdzīga Man, kā gan tu vari krist elkdievībā 

un ar savām rokām radīt tēlu, lai tajā pielūgtu Mani? Kāpēc jūs drīzāk neapbrīnojat Mani dabā ─ jo jūs 

nezināt, kā iedziļināties garīgajā ─ un iedvesmojaties tās krāšņuma apcerē, tās dzīvībā, kas dīgst un rosās 

ik uz soļa, ko sperat? neskaitāmajās skaistajās un brīnumainajās lietās, ar kurām Es esmu izrotājis jūsu 

pasauli, debess debesīs, kur spīd tūkstošiem jums nezināmu pasauļu, kas runā jums par dzīvi, likumu un 

paklausību, lai no tām jūs varētu veidot savu mīlestības lūgšanu, pateicību un ticības apliecinājumu? 

73 Šis ir jūsu laiks, dvēseles! Pamosties, celies, nāc pie Manis! 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 221 
1 Cilvēki, Es tagad aizskaršu jūsu siržu visjutīgākās stīgas, lai sagatavotu jūs un padarītu cienīgus 

pieņemt Manu mācību. 

2 Tagad Es runāju ar jums caur Dievišķo Māti, to Garu, kas Otrajā Laikā kļuva par cilvēku, lai 

piepildītu savu augsto likteni. 

3 Marija tika sūtīta, lai atklātu savu tikumu, savu piemēru un savu nevainojamo dievišķību. Viņa 

nebija tāda pati sieviete kā visas citas starp vīriešiem. Viņa bija citāda rakstura sieviete, un pasaule 

apcerēja viņas dzīvi, iepazina viņas domāšanas un jūtu veidu, iepazina viņas dvēseles un ķermeņa tīrību un 

žēlastību. Viņa ir vienkāršības, pazemības, pašaizliedzības un mīlestības piemērs. Tomēr, lai gan viņas 

dzīve bija zināma tā laika pasaulei un nākamajām paaudzēm, daudzi neatzīst viņas tikumu, viņas 

jaunavību. Viņi nevar izskaidrot faktu, ka viņa bija gan jaunava, gan māte. Iemesls tam ir tāds, ka cilvēks 

pēc savas dabas ir neticīgs un neprot spriest par Dievišķajiem darbiem ar atmodinātu garu. Ja viņš studētu 

Svētos Rakstus un izprastu Marijas inkarnāciju un viņas senču dzīves, viņš beidzot uzzinātu, kas viņa ir. 

4 Marija ir dievišķa pēc savas dabas, viņas gars ir vienots ar Tēvu un Dēlu. Kāpēc viņu tiesāt 

cilvēciski, ja viņa bija izredzētā meita, kas jau no laiku sākuma tika pasludināta cilvēcei kā šķīsta būtne, 

kurā iemiesosies "Dievišķais Vārds"? 

5 Kāpēc tad cilvēks zaimo un apšauba manu spēku un bez cieņas pēta manus darbus? Iemesls ir tas, 

ka viņš nav iegremdējies manā Dievišķajā mācībā, nav pārdomājis, ko saka Svētie Raksti, un nav 

pakļāvies manai gribai. 

6 Šodien, "Trešajā laikmetā", viņš arī šaubās, vai Marija dara sevi zināmu cilvēkiem. Bet es jums 

saku, ka viņa piedalās visos manos darbos, jo viņa ir iemiesojums vissmalkākajai mīlestībai, kas mājo 

manā Dievišķajā Garā. 

7 Es esmu jums sniedzis šīs patiesības pierādījumus un ļāvis visu laiku praviešiem liecināt par 

Mariju kā par Visuma Māti. Mūsdienās tie, kam piemīt šī dāvana, ir redzējuši, kā Viņa izpaužas alegorijās 

vai līdzībās. Jūs esat pastarpināti sajutuši, kā viņas mātišķā ietekme jūs glāsta, kā viņas iedrošinājums un 

mierinājums atvieglo jūsu ciešanas, un jūs arī jūtat, ka viņas aizbildniecība jūs ir pasargājusi no daudzām 

briesmām ─ laikā, kad pasaule, zinātnes vadīta, strauji virzās pa dažādiem ceļiem, kad materializācija, 

tukšums un baudas ir novedušas cilvēkus no patiesā ceļa. 

8 Tādēļ Es aicinu Savu ļaužu sirdis, lai mācītu viņus un pēc tam sūtītu viņus kā šīs Labās Vēsts 

vēstnešus. 

9 Mani sūtņi vienmēr ir tikuši noraidīti. Bet neuztraucieties, jo Visvarenais ir ar saviem kalpiem. Es 

pats biju nepareizi novērtēts, jo ne visi spēja atpazīt Dieva klātbūtni Kristū un bija gatavi redzēt Viņā tikai 

pravieti vai apgaismotu cilvēku. 

10 Man vajadzēja liecināt par sevi ar savu dzīvi, saviem pārcilvēciskajiem darbiem un savu 

pārcilvēcisko nāvi. Un, ņemot vērā šo patiesību, daudzi ar dedzīgu ticību sirdī devās ceļā, liecinot par 

Manu mācību. 

11 Lai gan es biju miris, es tevi nepametu. Jo pēc upurēšanas nāves Es atklājos garīgi pilns dzīvības. 

Es atnācu pie Saviem ļaudīm "Garīgajā ielejā", un tur Es viņus sagatavoju, ietērpju Savā gaismā, apvilku 

ar baltu šķīstības drēbi un aizsūtīju uz pasauli, lai tie atkal kļūtu par cilvēkiem. Bet pienāca laiks apvienot 

Manas tautas ciltis, un Es aicināju tās uz šo zemes stūri. Jo jūs patiesi esat Israēla tauta, bet ne pēc asinīm, 

bet garīgi. Mana Valstība nav no šīs pasaules, tāpat kā jūsu mūžīgās mājas nav uz zemes. 

12 Redziet savu Ķēniņu un Kungu, kad Viņš pazemības un mīlestības pilns nāk uz cilvēku 

samaitātību, lai sniegtu Savus norādījumus tiem, kas ir miruši Trešās ēras gaismā. 

13 Mā vairs nemeklējiet Mani elku kultos. Tagad vairs nav pienācis laiks mīlēt Mani fanātiskā veidā. 

Jau no agrākajiem laikiem Es esmu cīnījies pret šīm ļaunajām tieksmēm jūsu vidū un atklājis jums tiešu 

sadraudzību ar Manu Garu lūgšanā. 

14 Pagātnes rakstos varētu atklāt jums to, ko Es jums šodien atkārtoju, bet cilvēks ir uzdrošinājies 

viltot Manas patiesības, lai tās izplatītu viltotas. Un tā nu jums ir garīgi slima, nogurusi un vientuļa 

cilvēce. 

15 Tāpēc Mans modināšanas aicinājums ir dzirdams caur balss nesēju, jo Es nevēlos, lai jūs nonāktu 

apjukumā. 
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16 Ceļā, ko Es jums šobrīd pavēlu, jūs varēsiet atklāt to, ko Es jums mācīju iepriekšējos laikos, jo tie 

visi ir viens un tas pats. 

17 Cilvēki dodas ceļā ar ilgām pēc taisnīguma, patiesības, žēlsirdības un mīlestības. Cilvēku 

vienaldzības dēļ viņi paklūp un krīt. Bet tie, kas dzirdēja šo balsi Trešajā laikmetā, ir sajutuši manu 

klātbūtni, un pie manas garīgās būtības viņi ir remdējuši izsalkumu, slāpes un sāpes. Tomēr starp tiem, kas 

ir bijuši manas parādīšanās liecinieki, ir arī tādi, kas to noliedz, jo uzskata, ka nav iespējams, ka Dievs 

varētu būt Dievs, kas vēlas izpausties caur grēcīgu cilvēku. 

Neticīgajiem Es saku, ka dievišķības tīrāko gaismu neaptumšo cilvēka grēcīgums, jo Mana gaisma ir 

bezgalīgi augstāka par cilvēku labajiem vai sliktajiem darbiem, turklāt Es esmu nācis dot gaismu tam, kas 

dzīvo tumsībā. 

18 Tas ir dievišķs prieks nākt pie grēcinieka, mierināt viņa sirdi, likt viņam sajust Tēva siltumu un 

ļaut viņam sajust mūžīgās dzīvības maizes garšu. 

19 Jūs, kas Mani dzirdat un zināt, ka esat Tā Kunga tauta, saprotiet, ka līdz šim neesat izpildījuši Tēva 

uzdevumu, ko Viņš jums uzticējis kopš laiku sākuma, ka esat slēpuši Bauslību un sējuši sāpju ceļus. Bet 

likteņa rūgtums un triecieni ir likuši tev iepazīt sāpes, lai tu saprastu un mīlētu savu māsu - cilvēci. 

20 Mans vārds ir universāls. Bet, ja to nedzird visa pasaule, tad tas ir tāpēc, ka tās materiālisms 

aizsedz cilvēku acis kā tumšs pārsējs, un tāpēc, ka viņu garīgā dzirde ir zaudējusi jutīgumu, lai sadzirdētu 

dievišķo Vārdu. 

21 Jums tuvojas bīstami laiki. Karš ar savām milzīgajām sāpēm, postu un bēdām atkal satricinās 

cilvēci. Domas un jūtas būs pārsteigtas, un tas viss norādīs cilvēcei uz tās nepakļaušanos Maniem 

mīlestības un taisnīguma likumiem. Bet Es kā mīlošs Tēvs stāsos pretī haosam un iedegšu Savu gaismu kā 

miera un pestīšanas rītausmu debess debesīs. 

22 Es jūs gatavoju, lai rīt jūs būtu pasaules gaisma, lai jūs būtu dzīvība un maize, žēlsirdība un 

mīlestība jūsu līdzcilvēkiem. 

23 Iedziļinieties Manā Vārdā, un jūs atradīsiet Mani tā nozīmē. 

24 Šajos brīžos Mans Vārds, kas ir gaisma un miers dvēselei, nolaižas uz jūsu sirdīm. Mana gaisma 

vēlas šo tautu, kas ir saņēmusi manas dievišķās atklāsmes "Trijos laikos". 

25 Izraēla bija aizmigusi, kad pēkšņi Manas atnākšanas pazīmes sāka to modināt un satraukt. Es ieliku 

Sevi starp cilvēkiem un atklāju tiem jaunu laikmetu. 

26 Savās jaunajās mācībās es nesu daudz visaptverošākas mācības nekā iepriekšējos laikos, jo atklāju, 

ka cilvēku prātos ir lielāka atvērtība un dvēselēs - lielāka attīstība. 

27 Neuztveriet to, ka Es esmu izvēlējies vienu no pārējām zemes tautām, kā priekšroku: Es vienlīdz 

mīlu visus Savus bērnus un tautas, ko tie ir izveidojuši. 

28 Katra tauta nes uz zemes savu misiju, un "Izraēlas" liktenis ir būt Dieva pravietim starp cilvēkiem, 

ticības bākam un ceļam uz pilnību. 

29 Mani pravietojumi un atklāsmes, ko Es jums esmu devis kopš pirmajiem laikiem, netika pareizi 

interpretēti, jo vēl nebija pienācis laiks, lai cilvēce tos saprastu. 

30 Agrāk "Israēls" bija zemes tauta; šodien tā ir tauta, kas izkaisīta pa visu pasauli; rīt Dieva tauta 

sastāvēs no visām dvēselēm, kas kopā ar savu Tēvu veidos Dievišķo Ģimeni pilnīgā harmonijā. 

31 Mans Vārds ir Gudrības Grāmata, kas ļaus cilvēkam ieiet nezināmā, augstākā un skaistākā dzīvē. 

Viņš iepazīs tās būtību un caur savu garu sapratīs atklāsmes, kas agrāk viņam šķita neizprotami noslēpumi, 

bet ko Tēvs vēlējās viņiem atklāt, kad pienāks stunda. 

32 Jūs meklēsiet un mīlēsiet garīgās mācības, un, cenšoties sasniegt šo ideālu, jūs jutīsiet, ka jūsu 

dzīves ceļš uz zemes kļūs vieglāks. Katra stunda, kas paiet, katra diena un gads jūs tuvina šī laika 

kulminācijai. 

33 Es bagātīgi dodu savu vārdu, lai tad, kad tas vairs netiks dzirdēts, jūs nebūtu apjukuši. Es nevēlos, 

lai šī diena pārsteigtu "pirmos" un "pēdējos". Ar kādu pārliecību jūs pēc tam varēsiet veltīt sevi savas 

misijas izpildei, ja zināt, kā saprast un ievērot manus norādījumus! 

34 Jums joprojām ir jāatsakās no daudzām paražām, kas joprojām aptumšo jūsu dzīvi un 

dievkalpojumu. Jums ir jācenšas pacelt savu eksistenci, lai jūs varētu iemācīties lasīt dievišķo grāmatu, kas 

pastāv Manī. 
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35 Es runāju vairāk uz garu nekā uz sirdi, jo tieši gars spēj saprast, ko nozīmē pacēlums un mūžība. 

Bet tiem, kas šo zemi ir padarījuši par savām "mūžīgajām" mājām un meklē tajā slavu, godu, baudas un 

varu, es saku: paskatieties uz savu pasauli, cik tā ir sāpju satricināta, bēdu un posta pilna un apstarota ar 

savtīgas un tukšas zinātnes maldinošām gaismām! 

36 Šajos brīžos tiek vērtēta visa cilvēka dzīve un visi darbi. Pat daba ar savām stihijām vajā dvēseles 

un uzrunā sirdis. 

37 Es jautāšu katrai radībai, kāds ir tās uzdevuma auglis. Kāda būs viņa atbilde Mūžīgajam? Un jūs, 

ļaužu pulki, kas esat dzirdējuši manu balsi šajā laikā un zināt, ka ar katru manu vārdu jūs esat saņēmuši 

uzdevumu, - ko jūs atbildēsiet, kad pienāks stunda? 

38 Patiesi es jums saku, es piešķiru dažiem, kā arī citiem nepieciešamo laiku, lai viņi neuzrāda sevi 

pie manis kails, krāsots vai nožēlojams. Es vēlos redzēt jūs stiprus, lai jūs spētu izturēt nelaimes, lielās 

dzīves mācības, kārdinājumus. 

39 Patiesi, Es jums saku, jūs esat stiprāki, nekā domājat, bet jums ir vēl vairāk jāiepazīstas ar manu 

mācību, lai jūs spētu sevī atklāt garīgo dārgumu, ar ko apveltīta katra cilvēciska būtne. 

40 Jūs varat atrisināt konfliktus, kliedēt tumsu un radīt gaismu, novērst ļaunumu un piesaistīt labo. 

41 Par Dieva kareivjiem tiks saukti tie, kas zina, kā paņemt ieročus un ar tiem sakaut jebkuru 

pretestību. Attīstītākās dvēseles neviļus aizsargās savus vājākos brāļus un māsas, un tie savukārt jutīs, ar 

kuru sirdi viņi jutīsies drošāk. 

42 Cilvēka diženums vairs netiks mērīts ne pēc viņa zemes īpašumiem, ne pēc titula, ne pēc apģērba. 

Nabaga cilvēks varēs būt dvēsele, kas pacelta, attīstoties un garīgi attīstoties, un starp tiem ir daudzi, kas 

atklās cilvēcei mūžīgo patiesību. 

43 Šī stunda, kurā jūs apvienojaties ar Mani, jums ir garīgās svētlaimes brīdis, jo jūs gatavojaties 

saņemt Manu vārdu iedvesmu un Manus rīkojumus. Jūsu dvēsele ir attīrījusies, lai saņemtu un saprastu šīs 

instrukcijas būtību. 

44 Daži no jums ir vēlējušies un bijuši gatavi Mani uzklausīt, bet citi ir stūrgalvīgi atteikušies Mani 

atzīt. Bet es pacietīgi gaidu šo mācekļu atmodu. Es esmu nācis kā cīnītājs un esmu meties cīņā, lai iekarotu 

dvēseles, jo tās ir Mani bērni. Viņu nepakļāvību uzvarēs nevis bardzība, bet gan Mana mīlestība un 

pacietība. Es gribu, lai jūs Mani redzētu, lai jūs Mani atpazītu, lai jūs Mani mīlētu un zinātu, ka dzīvojat 

Visumā, kuru Es modri pārvaldu, un ka jums ir jāseko taisnības ceļam, ko Es jums esmu paredzējis. 

45 Es jums esmu devis Bauslību un esmu gaidījis, lai jūs to ievērotu, pamatojoties uz to, ko jums saka 

jūsu sirdsapziņa. Es neesmu jums uzspiedis Savu gribu, jo Es esmu jums devis savu gribu, gribas brīvību, 

spējas, lai jūs kļūtu līdzīgi Man. Bet, ja jūs vēlaties zināt Manu vēlmi, Es jums saku, ka tagad Es vēlos, lai 

jūs apzinīgi staigātu taisnības likumu ietvaros, brīvi no pārkāpumiem, lai jūs saviem pēcnācējiem atstātu 

labu sēklu, skaidru piemēru, gaišu ceļu. 

46 Norādījumi, ko Es jums šodien atstāju jūsu pilnveidošanai, ir daļa no Mana Vārda Grāmatas, kurā 

ir ietverta Mana gudrība, lai to varētu studēt un sajust ─ vairāk ar garu nekā ar prātu vai sirdi. 

47 Cilvēku dvēselēs ir liela nabadzība, kas ir viņu zemā garīguma rezultāts. No turienes nāk skumjas, 

pamestības sajūta, izsalkums. Šai cilvēcei, kuru Es tik ļoti mīlu, ir jābaro sevi ar gudrību, ar tīru būtību, un 

tikai Dievišķais Vārds to stiprinās. Lai cilvēce saņemtu to cilvēku liecību, kuri Mani ir dzirdējuši, viņiem 

ir jāgaida jūsu sagatavošanās un nodošanās misijas izpildei. 

48 Es esmu mācījis jums strādāt ar garu, lai jūsu darbs būtu bagāts ar labumu. Es jums esmu teicis, ka 

tur, kur jūsu kājas nevar aiziet, jo attālums ir pārāk liels, jūsu gars var nest jūsu vēsti un uzlabot situāciju 

apdraudētās tautās un nācijās, mājās, kur ir ienākušas ciešanas, vai slimos, kuri lūdz žēlastību. Visu to, ko 

jūs varat darīt Manā vārdā, Es jums ļauju darīt, lai jūs varētu parādīt Man lielākus nopelnus. 

49 Garam nav attāluma, ko tas nevarētu pārvarēt. Jūs varat sūtīt lūgšanu vai labu vēlējumu 

līdzcilvēkiem, un jūs nesastapsiet šķēršļus, kas varētu apturēt jūsu vēlmi nosūtīt labās gribas vēsti citiem. 

50 Jūsu gars jūt, ka tuvojas brīdis, kad tas nonāks lielākā pacēluma periodā, kad tam būs jāsaprot 

savas dāvanas visā to nozīmīgumā. 

51 Es nevēlos jūs atstāt, nesaņēmis pēdējo no manām mācībām, kas jums vēl ir jāsaņem. Šajā laikā Es 

pievērsīšu jūsu uzmanību Savam Darbam, no pirmās līdz pēdējai daļai, lai jūs varētu justies spējīgi ar 

saviem mīlestības darbiem parādīt cilvēcei Mana Vārda liecību. 
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52 Es esmu jūs mācījis lūgties, lai jūs iemācītos būt kontaktā ar Mani un saņemtu Manu iedvesmu, 

kas jūs apgaismos jūsu pārbaudījumu brīžos. Jo cilvēki tiks iegrūsti haosā, kas būs vēl lielāks par to, ko 

viņi pārdzīvo pašlaik, un tādēļ jums ir jālūdzas par visiem saviem līdzcilvēkiem. 

53 Es pierakstu cilvēces vēsturi. Šajā grāmatā būs ierakstīts viss, ko jūs esat darījuši pasaulē. Vai jūs 

vēlaties rādīt paklausības un pacietības piemērus, vai tomēr vēlaties atstāt nepaklausības un dumpīguma 

mantojumu? 

54 Daudziem no jums nebūs citas iespējas atgriezties uz Zemes, lai labotu savus pārkāpumus. Jūsu 

rīcībā vairs nebūs tā rīka, kas jums ir šodien, proti, jūsu ķermeņa, uz kura jūs balstāties. Jums jāsaprot, ka 

nākšana pasaulē ir dvēseles privilēģija, tā nekad nav sods. Tāpēc jums ir jāizmanto šī žēlastība. 

55 Pēc šīs dzīves jūs dosieties uz citām pasaulēm, lai saņemtu jaunas mācības, un tur jūs atradīsiet 

jaunas iespējas pacelties vēl augstāk un pilnveidot sevi. Kad būsiet izpildījuši savus cilvēciskos 

pienākumus, jūs atstāsiet šo pasauli ar gandarījumu, jo būsiet izpildījuši savu uzdevumu, un jūsu dvēselē 

iestāsies miers. 

56 Šoreiz Es esmu jūs sūtījis ne tikai tādēļ, lai glābtu sevi, bet arī tādēļ, ka Es esmu uzticējis jums 

leģionu inkarnētu un vairs neinkarnētu būtņu, kurām jums būs jākļūst par gidiem un aizbildņiem. 

57 Visiem jums jānes Mans Vārds tādā pašā tīrībā, kādā Es jums to esmu devis ─ vienkāršs savā ārējā 

formā, bet dziļš savā būtībā, pilns satura, pilns atklāsmju visiem - gan izglītotiem, gan neizglītotiem. Pēc 

lielajiem strīdiem, kas izceļas pasaulē, meklējot patiesību, mana mācība triumfēs, viens pasaules uzskats 

uzvarēs. Cilvēku pielūgsmes veidi Dievam kļūs garīgāki. Jūs būsiet iepazinuši visus ceļus un būsiet 

izvēlējušies īsāko, lai nonāktu pie Manis. 

58 Mans darbs vainagos visu to cilvēku pūles, kuri ir dzīvojuši upuriski, gaidot manu atgriešanos. Tā 

izskaidros daudzus noslēpumus, kurus cilvēks vēl nav spējis izprast, tā būs spēcīgs ierocis to cilvēku 

rokās, kuri mīl labestību un taisnīgumu, un tā piepildīs sirdis ar prieku. 

59 Jūs redzēsiet, kā lielie "prinči" pievērsīsies manai mācībai un atteiksies no savas valdīšanas, no 

savas laicīgās varas, lai sasniegtu to Gara varu, kas nekad nepazūd. Tāpat jūs redzēsiet, kā sabruks 

baznīcas, kas pirms tam bija krāšņas savā augstprātībā un iedomībā, lai pēc tam sekotu manam pazemības 

ceļam. Izsalkušie pat pēdējos manos vārdos alkatīgi meklēs Patiesības Garu, Mierinātāju, Meistaru, kurš 

atgriežas kā uzvarētājs, lai atjaunotu savu valstību cilvēku dvēselēs. 

60 Pirms tas viss notiks, visa krāpšana un meli tiks nosodīti. Jūs vairs nepieļausiet nekādus 

viltojumus. Grāmatas, kas nesatur patiesību, izzudīs, un paliks tikai viena grāmata, kuru Es esmu uzticējis 

cilvēkiem un kura ir ierakstīta viņu dvēselēs kopš laiku sākuma. 

61 Ikreiz, kad cilvēce ir bijusi apdraudēta, es esmu nācis, lai to glābtu. Šodien Es gatavoju Savus 

ļaudis, lai tie kļūtu par šīs cilvēces balstu, kas ir ierauta tik daudzās cīņās, kas ir iekritusi haosā, no kura tā 

nav spējusi pacelties. Kad šis pārbaudījums būs beidzies, mirdzēs miera varavīksne. 

62 Kurš no jums tajā laikā būs uz zemes? Kurš no jums sagaidīs šo miera laikmetu? Patiesi es jums 

saku: tā diena nav tālu, un tad šie 

pasaule atspoguļo apsolīto zemi, kas eksistē aizsaulē. 

63 Mīlestība, kas ir jūsu izcelšanās un pastāvēšanas jēga, būs visās sirdīs, no kuras radīsies vienkāršs 

un tīrs Dieva pielūgums, kas sasniegs Mani. 

64 Jūs neesat domājis par rītdienu un mierīgi gaidāt, kā attīstīsies notikumi. Jūs ticat, ka Meistars 

aizstāvēs savu darbu. Bet jums jāatceras, ka Es vēlos glābt cilvēku ar Savu Darbu. Es vienmēr esmu 

vērsies pret viņa ienaidniekiem, bet tie ir viņa iedomība, viņa egoisms, viņa pasaules mīlestība, viņa 

materiālisms, un Es gribu, lai jūs būtu neuzvarami kareivji šajā cīņā, lai jūs varētu apturēt un iznīcināt 

ļaunumu, kas šodien mājo jūsos. 

65 Tagad grēku nožēla kā šķīstošais ūdens mazgā dvēseles, un gaisma, manu baušļu atziņa, caurstrāvo 

tās. Labie nodomi ir sākuši dīgt. 

66 Es svētīju visus savu bērnu darbus un labās domas. 

67 Es nāku, lai dotu jums to, kā jums trūkst. Ko jums var dot tie radījumi, caur kuriem Es parādīju 

Sevi, lai pabarotu jūsu dvēseli? Lai gan viņi, tāpat kā jūs, ir pēc Mana tēla un viņos ir Mani tikumi, viņi 

nespēj jums piedāvāt Gara maizi. Uzskatiet viņus tikai par Maniem instrumentiem šajā izpausmes formā, 

ko Es esmu uzsācis ar cilvēkiem. 
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68 Izraēlas dvēsele ir attīstījusies. Tomēr tā nav sasniegusi pilnīgu garīgumu, un, lai padarītu Sevi 

jums saprotamu, Man ir bijis nepieciešams sniegt jums Savus norādījumus dzirdamiem vārdiem, 

izmantojot cilvēciskās saprašanas spējas. 

69 Laiki, kad Jēzus, mans iemiesotais "Vārds", atklājās cilvēkiem, ir pagājuši. Tagad viņš ir piemērs 

šodienas balss nesējiem, un, ja viņi sekos viņam, viņi iegūs lielus iebildumus un viņiem sekos lieli pūļi. 

70 Ne visi ir sapratuši Manu Darbu, kas ir rakstīts vēstulēs, kuras ir palikušas neizdzēšamas cauri 

gadsimtiem. Tāpēc Es tuvojos jums, lai palīdzētu jums saprast manu mācību par iepriekšējiem laikiem un 

studēt pašreizējās atklāsmes. Atbrīvojiet sevi, cilvēki, vairs nebūs ne verdzības, ne gūsta. Esiet brīvi mīlēt, 

ticēt, domāt un strādāt pasaules labā. 

71 Meklējiet un atpazīstiet sevī līdzību ar Mani, lai jūs paveiktu spēcīgus darbus un lai Mans tēls tiktu 

atpazīts jūsu mīlestības darbos pret saviem līdzcilvēkiem. Savukārt, ja jūs novirzīsieties no pareizā ceļa, 

jūs attālināsiet sevi no sava Radītāja un neļausiet manam garam izpausties jūsu darbos. Tad jūs 

ierobežosiet savas spējas, ar kurām Es esmu jūs apveltījis, jūs zaudēsiet virzienu un nezināsiet, no kurienes 

esat nākuši, kurp ejat un kad atgriezīsieties pie Manis. 

72 Cilvēka gars ir izsalcis, tas meklē barību, kuras tam trūkst reliģijās, pasaules uzskatos vai mācībās. 

Viņš jūt Tēva aicinājumu un nezina, kur Viņu atrast. Es runāju ar viņa garu no kalna, lai viņš iemācītos 

attīstīties augšup un iegūtu tiešu saikni ar manu garu. 

73 Es aicinu visus Savās mājās, un, tā kā daudzi nezina, kā Mani meklēt, Es esmu padarījis Savas 

izpausmes tieši uztveramas. Kā labs gans, Es daru šķēršli, kas ir Manas miesas, uztveramu, lai ļautu 

dvēselēm tajā atpūsties. 

74 Es jums nodrošināšu visu, lai jūs varētu atgriezties pie Manis. Izprotiet Mana Vārda nozīmi, un tad 

jums būs nepieciešamās zināšanas un iedrošinājums tajā. 

75 Neizslēdziet nevienu, uz visiem ceļiem ir labas gribas cilvēki ─ dvēseles, kas mīl Mani un prot 

saņemt Manas dāvanas. Vienmēr paturiet acu priekšā Manu bausli, kas jums saka: "Mīliet cits citu!". 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 222 
1 Jūs redzat, ka Skolotāja aiziešana ir pavisam tuvu, un tādēļ jūs raudat klusībā, jo esat pieraduši pie 

Mana mīlošā Vārda. Bet es jums saku: Es neatvadīšos, pirms neesmu jums devis savu pēdējo pamācību, 

un tāpēc jums nebūs neērti nodot manas pamācības. 

2 Tuvojas lieli, sāpju pilni pārbaudījumi, un jūsu lūgšana šajās rūgtuma stundās spēs daudz ko 

paveikt. Vienojieties savā garīgajā darbā, sekojiet maniem norādījumiem, jo Es nevēlos, lai jūsu 

pārkāpumi un nepaklausība tiktu iespiesti Zelta grāmatā. 

3 Šajā laikā aicināto skaits ir bijis liels. Katru reizi, kad Es uzņemu Sevi jūsu vidū, nāk jaunas sirdis, 

lai papildinātu jūsu rindas. Tie līdzinās kapiem, jo glabā sevī mirušo, kas ir viņu pašu sirds. 

4 Bet sāpes attīra dvēseles. Tāpēc daudzi vairs neiekultos. Viņi dosies uz citām dzīvības pasaulēm, 

lai veltītu sevi uzdevumiem, ko Tēvs viņiem uzdos. 

5 Es palīdzu jums atjaunoties, lai, aizejot no šīs pasaules, jums nebūtu jāatlīdzina par saviem 

pārkāpumiem, bet lai jūs nāktu pie Augstākā tiesneša šķīsti no visiem traipiem. 

6 Saprotiet, ka visu, ko jūs darāt saviem līdzcilvēkiem, jūs darāt arī Man, jo jūs visi esat daļa no 

Manis paša. Neaizmirstiet to, lai jūs varētu redzēt savu Tēvu katrā savā tuvākajā. 

7 Cilvēki galu galā gūst baudu no sāpju radīšanas. Taču agri vai vēlu nožēla nāk arī kā nepielūdzams 

tiesnesis, lai jūs tiesātu un nomazgātu. 

8 Ja šajā laikā jūs izpildīsiet savu augsto misiju - atjaunosiet sevi un glābsiet savus līdzcilvēkus, tad 

rīt jūsu un manas tautas vārds tiks izrunāts ar cieņu un pateicību pat visattālākajos reģionos. 

9 Nezaudējiet gandarījuma sajūtu, ka pēc manas aiziešanas jūs pamatoti saucat sevi par maniem 

mācekļiem. Bet jums jābūt gataviem parādīties provincēs, pilsētās un ciemos, lai nestu manu Trešās 

Derības Labo Vēsti un liecinātu par to ar saviem labajiem darbiem. 

10 Šobrīd, pēc visa spriežot, ir uzvarējušas dažas cilvēciskās doktrīnas, un pastāv dažādas ideoloģijas. 

Bet tuvojas stunda, kad dominēs vienots pasaules uzskats, kad cilvēce apvienosies vienotā doktrīnā, un tā 

būs spirituālisms. 

11 Dabas spēki parūpēsies par to, lai cilvēki pamostos, un ikreiz, kad viņi mēģinās sagrozīt manu 

patiesību, šie spēki runās par manu taisnīgumu. 

12 Mans darbs sasniegs garīdzniecību, zemes karaļus un kungus, un jūs redzēsiet viņus klūpot manas 

Dievišķības priekšā. Tad daudzas grāmatas pazudīs ugunsgrēkā, un grāmata kļūs par vispārzināmām 

zināšanām, kuras manas "zelta spalvas" man diktējot ir pierakstījušas nākamo paaudžu zināšanai. 

13 Viņi pētīs šo grāmatu, un cilvēki pēc tās tieksies, vēloties uzzināt nākotni. Jo lielo haosu atklās 

cilvēce. 

14 Nelokāmi turieties pie cerības, jo pēc šī haosa iestāsies liels miers! Labklājība būs ļoti liela. Pat 

dabu, kas reizēm jums šķiet naidīga, jūs ieraudzīsiet skaistu dažādos gadalaikos. Kalni, ielejas un pakalni 

ziedēs un būs skaisti. Koki būs pilni ar labiem augļiem, un cilvēku dzīvi aptvers veselība, labklājība un 

miers. 

15 Šodien zeme attīrās no visām netīrībām, līdz tā iegūst jaunu jaunavību. 

16 Tieši pirms sērgas uzliesmošanas Es jums došu priekšvēstnesi par tām un runāšu ar jums sapņos, 

lai jūs būtu brīdināti un lūgtu par pārējiem. 

17 Jūs vēl neesat pieredzējuši cīņas sākumu pret manu darbu, un jums ir jāpamostas, jo izglītoti 

cilvēki cīnīsies pret to. 

18 Pārtrauciet pārāk daudz domāt par ķermeņa vajadzībām, tā vietā domājiet par visas cilvēces garīgo 

nākotni. 

19 Mana mācība izplatīsies pa visu zemi, bet ne jau aizmāršīgie to darīs zināmu. Viņi būs mani jaunie 

pazemības un garīguma apustuļi, kas ar saviem darbiem liecinās par sava Radītāja žēlastību un mīlestību. 

20 Neļaujiet cilvēcei redzēt, ka esat vāji un neko neesat no Manis iemācījušies. Apzinieties, ka 

cilvēkiem no jums ir daudz ko mācīties. Neesiet kā tie, kas saka: "Kungs, darbojies manī pēc Savas 

gribas!", bet pārbaudījuma brīdī sacelties un pat uzdrīkstēties piedēvēt Man nepilnības. 

21 Es runāju vienkārši, jūsu valodā, jo nevēlos neko atstāt noslēpumainu. Šajos pēdējos gados, kad Es 

uzturēšos jūsu vidū, Es pievērsīšu jūsu uzmanību daudzām mācībām. Ak, svētītā Israēla tauta, kas kā 

nenogurdināms klejotājs šķērsojat tuksnesi, apstājieties uz mirkli, lai uzklausītu Manu Vārdu. Mans nams 
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atver savus vārtus visiem klejotājiem, kas pie tiem pazemīgi klauvē. Apmierini savu izsalkumu un slāpes, 

un tu nekad vairs nebūsi izsalcis un izslāpis. 

22 Tagad jūs pārdzīvojat pārbaudījumu dienas, attīrīšanās un gandarīšanas laiku. Bet es esmu ar jums, 

lai palīdzētu jums nepadoties šajā pārbaudījumā. Nostipriniet sevi pārliecībā, ka esat tādi paši cilvēki, kādi 

bijāt agrāk: stipri, drosmīgi cilvēki, glābšanas laivas avarējušajiem, labi ceļabiedri, draugi, brāļi un 

paraugi. Uzdevums, ko šodien esmu jums uzticējis, ir mīlēt. Mīlestība ir sēkla, ko Es esmu jūsos iesējis, jo 

tā ir visu radību izcelsme un iemesls. 

23 Kad jūs domājat, ka Es esmu gudrība ─ šī gudrība rodas no mīlestības. Kad jūs atzīstat Mani par 

Tiesnesi, ─ šī jurisdikcija ir balstīta uz mīlestību. Kad jūs uzskatāt Mani par varenu ─ Mans spēks balstās 

uz mīlestību. Ja jūs zināt, ka Es esmu mūžīgs ─ Mana mūžība nāk no mīlestības, jo tā ir dzīvība, un 

dzīvība padara dvēseles nemirstīgas. Mīlestība ir gaisma, tā ir dzīvība un zināšanas. Un šo sēklu Es jums 

esmu devis kopš laiku sākuma ─ vienīgo, ko Es kā pilnīgs saimnieks esmu sējis laukos, kas ir jūsu sirdis. 

24 Šodien, trešajā laikmetā, jūs atkal dodaties uz Tā Kunga laukiem, lai sētu sēklu, ko esat atraduši. 

Bet jūs esat pieredzējuši, ka ne visus laukus ir viegli sēt, un esat arī redzējuši, ka daži augļus nes drīz, bet 

citi - vēlu. Dažas no tām jūs atradāt tik cietas, it kā tās būtu akmeņi, citas bija apaugušas ar dadžiem un 

nezālēm, un tikai dažas bija tīras un sagatavotas. Bija smagi jāstrādā, lai šos laukus attīrītu un pēc tam 

apsētu. Bet, ja tu esi bijis pacietīgs un laistījis tās ar ticības ūdeni, tad iepriekš neauglīgajos laukos tu varēji 

redzēt, ka sēkla ir sadīgusi un izaugusi, un tu par to priecājies. Tie lauki, kas, šķiet, tevi nemitīgi noraidīja, 

tagad ir tavi draugi, tava cerība un ir atnesuši mieru tavai dvēselei. Tur ir jūsu darbs, jūsu dedzība un 

uzticība, jūs vairs nevarat nošķirties no tiem. 

25 Turpiniet vērot un lūgt par šiem laukiem, jo no augļiem, ko jūs novāksiet, jūs varēsiet sevi barot 

mūžīgi. Tomēr, lai šie augļi jums būtu garšīgi un nestu patiesu dzīvību, jums tie ir rūpīgi jākopj, lai sēkla 

kļūtu par augu un tas kļūtu par varenu koku ar plašiem zariem, kas ceļiniekam sniedz vēlamu ēnu un 

bagātīgus augļus, kas dod dzīvību daudzām ļaužu masām. Un pēc tam šai sēklai ir jāatgriežas zemes sirdī, 

lai turpinātu dīgt, augt un nest augļus līdz pat laiku beigām. 

26 Cik liels ir mans prieks, kad es esmu starp saviem mācekļiem šajos patiesas garīgas kopības brīžos. 

Tas ir laimīgs brīdis, kad Tēvs sajūt savu bērnu mīlestību un saņem tēvišķu skūpstu, kas viņus stiprina. Tas 

ir brīdis, kad pēc ierašanās jūs Man sakāt: "Tēvs, mēs esam strādājuši saskaņā ar Taviem norādījumiem. 

Tomēr, tā kā mēs neesam pilnīgi, mēs nākam pie Tevis kā mazi bērni, pilni lēnprātības un pazemības, lai 

parādītu Tev savu sēklu tādu, kāda tā pašlaik ir, un lai Tu, Dievišķais Skolotājs, pamācītu mūs ar Savu 

mīlestību un gudrību, labotu mūs un pateiktu, kā mums rīkoties. Rādi mums, ko mēs esam darījuši slikti, 

lai ar Tavu palīdzību mēs varētu to uzlabot un, Tavas žēlastības sagatavoti, mēs varētu dāvāt šo darbu 

cilvēcei, nepievienojot tam un neatņemot no tā nekādus nopelnus." 

27 Un Es jums atbildu: esiet svētīti, jo jūs uz mani paļaujaties. Jūs zināt, ka nenākat pie bendes vai 

netaisna tiesneša, bet ka esat pie Tēva, kas ir mīlestība un pamācība. 

28 Es dodu jums turpmākas norādes, lai jūs varētu sagatavoties un izmantot manus vārdus līdz 

pēdējam brīdim, lai pēc 1950. gada jūs paliktu kā skolotāji un cilvēku vadītāji. 

29 Pasaule tiek pakļauta tiesas procesam, tautas jūt, kā uz tām krīt mana taisnīguma smagums, un 

mana gaisma, mana balss, kas jūs aicina, ir jūtama visā cilvēcē. 

Cilvēki jūt Manu Klātbūtni, viņi uztver Manu Visuma Staru, kas nolaižas un balstās uz viņiem; viņi 

Mani tur aizdomās, nezinot šo Darbu*, nedzirdot Manu Vārdu, un viņi ceļ savas dvēseles pie Manis, lai 

jautātu Man: "Kungs, kādos laikos mēs dzīvojam? Ko nozīmē šīs nelaimes un ciešanas, kas piemeklējušas 

cilvēkus, Tēvs? Vai Tu nedzirdi šīs pasaules vaimanas? Vai Tu nesaki, ka atkal nāksi? Kad tad Tu nāksi, 

Kungs?" Katrā ticības grupā un reliģiskajā kopienā rodas Manu bērnu gars, un viņi Mani meklē, jautā 

Man, jautā Man un gaida Mani. Un, kad viņi nespēj Mani sajust, jo nav sagatavoti, viņu ticība kļūst vāja, 

viņi ir apjukuši un zaimo. 

Bet Es jums saku, ka jau būtu pienācis laiks, kad jūsu sūtņi būtu šķērsojuši jūsu tautas robežas un 

ieradušies pie tām kā Manas Mācības aizsācēji, nesot viņiem Labo Vēsti un palīdzot saprast pārbaudījumu 

nozīmi, haosa, kurā dzīvo cilvēce, iemeslu. 
* 
Kristus atklāsmes Viņa otrās atnākšanas laikā Vārdā garīgā formā, kas aizsākās 1866. gadā Meksikā caur pionieri 

Eliju. 
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30 Cilvēki, jūs gulējāt un ļāvāt laikam paiet neizmantotam, un jūs aprobežojāties tikai ar to, lai 

baudītu mana Vārda sirsnību, lai saņemtu manus brīnumus, lai dzirdētu manu piedošanu, kas jūs nemitīgi 

glāsta, nedomājot, ka tieši tajos brīžos, kad jūs baudījāt mieru, bija miljoniem jūsu līdzcilvēku, kas bija 

apmaldījušies no dzīves un zaudējuši ticību, kas gāja savu ceļu bez Dieva un bez likuma, kam bija liegta 

dienišķā maize un garīgais barība. 

31 Kamēr jūs kopā ar saviem brāļiem un māsām, bērniem, sievām vai dzīvesbiedriem pulcējaties pie 

galda, lai baudītu maltīti, tūkstošiem ģimeņu ir izkaisītas, un viņu mājas ir izpostītas karu dēļ, kas ir 

uzkurinājuši cilvēku kaislības un varaskāri. Daudzi vecāki ir zaudējuši savus bērnus, daudzām mātēm nav 

pārtikas saviem mazajiem bērniem. Ir daudz bāreņu, kas jau ilgu laiku nav varējuši ieraudzīt savu vecāku 

mīļoto seju ─ atraitnes, kas no sāpēm ir zaudējušas prātu, daudz cilvēku, kas ir gūstā, kas iztukšo ciešanu 

kausu un ēd tikai maizes gabaliņu, ar kuru nepietiek, lai pabarotu savu ķermeni. 

32 Lai gan fiziskās sāpes, ko cieš tautas, ir asiņainas, padomājiet, cik daudz lielākas ir tās sāpes, ko 

šobrīd cieš dvēseles. Patiesi es jums saku: viņi tagad dzer rūgta kausa raugu. 

33 Celieties, tauta, sagatavojieties lūgšanā, lai jūs varētu sasniegt šīs tautas ar savām domām kā miera 

balodi un atvērt tām gaismas, saprāta un taisnīguma vārtus. Tagad es jūs sagatavoju, bet vispirms es 

gribēju jūs attīrīt. Atcerieties: lai sasniegtu Mani, cik daudz pārbaudījumu jums nācās izdzīvot un cik 

rūgtuma skārusi jūsu dvēseli un miesu! Dažiem tā bija slimība, citiem - grūtības, tuvinieku atstumtība, 

nevērība vai aiziešana. Sāpes visās to izpausmēs jūs dzērāt kā ļoti rūgtu kausu, lai beidzot jūs attīrītu. Jūsu 

sirds atvērās visdziļākajās sāpēs, kas šķīstīja jūs, lai spētu Mani atpazīt un mīlēt. 

34 Kad jūs atnācāt pie Manis labā Gana Elijas vadībā, jūs atnācāt pie Manis ļoti pazemīgi, lai jautātu, 

ko Es ar jums darīšu. Jo jūs pazemīgi lūdzāt Mani, lai Es piepildītu Savu gribu jūsos. Un Mana griba ir 

mācīt jums mīlestību, piedošanu un žēlsirdību visās to izpausmēs. Tāpēc es jums esmu devis garīgās 

dāvanas, spējas un žēlastības dāvanas. 

35 Es joprojām palieku jūsu vidū, jo jūs vēl neesat spējuši aptvert manu dievišķo pamācību visā tās 

diženumā. Jūs vēl neesat sagatavoti cīņai, tāpēc Es turpināšu runāt ar jums līdz 1950. gada beigām. 

36 Šī mācība izglābs ne tikai manu izredzēto tautu, bet arī visas zemes tautas. Es atbrīvoju savus 

bērnus no katras verdzības vai gūsta, lai viņi varētu justies paši saviem saimniekiem un vairs neiekrist 

neziņas vai fanātisma gūstā. Tad, kad viņi būs sasnieguši pilnīgu atbrīvošanos, viņi varēs ķerties pie savu 

līdzcilvēku atbrīvošanas. Šodien jūs joprojām attīrāt savas paražas un rituālus ─ gan garīgos, gan 

cilvēciskos. Pēc tam jūs veiksiet to pašu darbu cilvēces vidū. Tomēr man jums jānorāda, ka jums tas jādara 

pazemīgi, bez lielīšanās ar garīgo paaugstinājumu ─ ar lēnprātību, kas atklāj jūsu nodomu sirsnību caur 

patiesu mīlestību jūsu darbos. 

37 Izpildiet savu misiju ar nelokāmību un paļāvību uz Mani un dariet visu to, ko neesat darījuši agrāk, 

lai jūs atstātu savu darbu pabeigtu un beidzot varētu sasniegt garīgo pilnību, kas jūs gaida. 

38 Ja šī pasaule līdz šim ir bijusi asaru ieleja, tad tas ir tāpēc, ka cilvēks ir atkāpies no Mana Likuma. 

Es radīju viņam paradīzi un liku daudziem no pirmajiem gariem iemiesoties pirmajos zemes ķermeņos, 

nepārstājot būt eņģeļiem. Es gribēju, lai, atnākot uz zemes, viņi nezaudētu savu žēlastību un dzīvotu mierā 

un padevībā. Taču cilvēks tā negribēja, un viņa vājums un nepateicība, viņa garīguma trūkums lika 

pamatus sāpju un cīņu pasaulei. 

39 Vīrietis ir cietis, lai pelnītu savu dienišķo maizi, un sieviete ir stāvējusi viņam līdzās viņa sāpju un 

nelaimju ceļā. Bet šī pasaule, kas tik daudzus gadsimtus ir bijusi asaru ieleja, kļūs par miera ieleju, kad jūs, 

mani pirmie mācekļi, būsiet kļuvuši veseli un dosieties visur, lai liecinātu par Mani ar saviem labajiem 

darbiem. 

40 Šī planēta, kas ir saņēmusi dažādas attīstības pakāpes dvēseles, no kurām lielākā daļa bija 

atpalikušas, saņems savā paspārnē būtnes ar lielu attīstības līmeni, kas spēj komunicēt ar Mani no gara uz 

garu. Katra nākamā paaudze dzīvos arvien lielākā šķīstībā, līdz Debesu valstība būs ienākusi cilvēku 

sirdīs. 

41 Lai to visu sasniegtu, jums būs jācīnās savās mājās, lai tās kļūtu par mīlestības un mācību templi 

Manā Likumā, kur vecāki saviem bērniem ir Mani pārstāvji uz zemes, bet bērni saviem vecākiem ir 

dārgakmeņi ar lielu vērtību ─ maigi augi, kas jākopj ar mīlestību. Cilvēkam, apstrādājot lauku, veicot 

viņam uzticēto darbu, drosmīgi jāveicina sava uzdevuma kā karoga pildīšana. Sievietei jābūt vīrieša 

mīlošai pavadonei un upurējošai mātei, lai abi kopā ar bērniem svētītu maizi, kas dod viņiem barību. 
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42 Es gribu, lai jūs nesat manas mācības maizi visur, kurp ejat, un sludināt pazemīgi. Jo daži, 

skatoties uz jūsu dzīvi, ar ziņkāri jautās: Kas ir tie, kas prot dzīvot ar tik daudz mīlestības un vienkāršības? 

Kas ir tie, kuri ir apmierināti ar maizes gabalu un kuri, neraugoties uz savu nabadzību, izrādās veseli un 

stipri, un viņiem nav vajadzības vērsties pie zinātniekiem, lai saņemtu padomu un veselību? 

Bet, kad beidzot jums jautās, kas jūs mācījis, jūs atbildēsiet: Dievišķais Skolotājs "Garā", kas nāca pie 

mums Trešajā Laikā, piepildot Savu solījumu, ko Viņš devis pagātnē. 

Es gribu, lai jūs liecinātu par Mani ar saviem darbiem, jo cilvēce ir nogurusi no vārdiem. Ir daudzi jūsu 

līdzcilvēki, kuri cīnās, sludinot Evaņģēliju, un kuri, lai gan tas ir Vārds, ko Es jums devu Otrajā Laikā, nav 

spējuši izglābt šīs Trešās Ēras cilvēci, jo viņiem trūkst labo darbu prakses, parauga. Mani apustuļi atdeva  

savu dzīvību tieši par šiem vārdiem. Viņi ļoti labi saprata, ka jāņem Mani par paraugu, un ar savām asinīm 

apzīmogoja misijas izpildi. 

43 Šodien es neprasu, lai tu upurētu savas asinis, lai tu upurētu savu dzīvību. Tas, ko es no jums 

lūdzu, ir mīlestība, sirsnība, patiesums, pašaizliedzība. 

44 Tā Es jūs mācu, tā Es jūs pamācu un tā Es audzinu Savas Dievišķības mācekļus šajā Trešajā Laikā, 

jo Es redzu, ka jūs vienaldzīgi raugāties uz pasaules norisi, un tas ir tāpēc, ka jūs nezināt, kā iejusties 

cilvēku sirdīs, kur ir tik daudz bēdu un sāpju. Ir liela nevienlīdzība, jo es redzu kungus, kuriem trūkst tikai 

kroņa, lai sevi dēvētu par karaļiem, un es redzu pavalstniekus, kuri ir īsti vergi. No tā izcēlās cīņa. Starp 

tiem kungiem, kas pasaulē kļuvuši bagāti, ir daudzi, kas sevi sauc par kristiešiem, bet Es jums saku, ka 

viņi gandrīz nepazīst Manu vārdu. 

45 Tie, kas neredz savu tuvāko līdzcilvēkos, kas uzkrāj bagātības un piesavinās to, kas pieder citiem, 

nav kristieši, jo viņi nepazīst līdzcietību. Pienāks cīņa starp garīgo un materiālo, un cilvēce tiks iesaistīta 

šajā konfliktā. Bet cik daudz ciešanu tai nāksies pārciest, lai taisnīguma uzvara varētu nākt! 

46 Šajā doktrīnu un pasaules uzskatu strīdā mana mācība kļūs derīga kā bākas gaisma vētras vidū. 

Pamatojoties uz maniem vārdiem, saprotiet situāciju, kas nomāks cilvēci. Tad jūs varēsiet spriest ar labāku 

spriestspēju un zināsiet, kas jums jādara, lai nepaliktu neaktīvi. 

47 Saprotiet, ka vienīgais garīgais dārgums, par kuru jums jācīnās, ir Mans Likums. Jūs esat upurējuši 

simbolus, ar kuru palīdzību jūs agrāk Mani pielūdzāt, lai dotu ieeju pilnīgākai koncepcijai. Taču redziet, 

kā pat šajā laikā tautas saceltas un strīdas par tām zemēm un vietām, kur Es sevi atklāju pagātnē. Es esmu 

licis pazust daudziem simboliem, bet cilvēkiem nebeidzas iemesli viņu elkdievībai un fanātismam. 

Es jums saku: Pirms nākamās paaudzes nolieksies šodienas elku priekšā, mans taisnīgums tos sagraus, 

un vienīgie balsti, kas izturēs mana taisnīguma spēku, būs tie, kas balstīs svētnīcas, kas celtas uz jūsu sirds 

pamatiem ─ ticības, miera un brālības svētnīcas. Jo garīgais ir nesagraujams. 

48 Tad, kad zeme būs sagatavota, mana garīgā mācība maigi ieies cilvēku sirdīs Trešajā laikmetā, un 

tās uzvara netiks sasniegta ne ar asinīm, ne ar apvainojumiem. Spirituālisms ienāks caur savstarpēju 

sapratni. Neviens, kurš mēģina uzspiest manu mācību ar varu, nebūs patiesības kareivis, jo mana mācība 

netiek iegūta ar materiālo iekarošanu. 

Jo, ja Es jums Otrajā Laikā, kad gatavoju jūs valdīšanai jūsu sirdīs, teicu, ka Mana Valstība nav no šīs 

pasaules, kā gan Es varētu jums teikt ko citu šodien, kad Es audzinu jūsu dvēseli, lai valdītu tajā? 

Mana Doktrīna balstās uz mīlestības pamatiem. Bet jūs to esat aizmirsuši, un tādēļ Es jums teicu, ka 

Man būs jāatgriežas starp cilvēkiem, lai atgādinātu viņiem aizmirsto likumu, kuru jūsu priekšgājēji mīlēja 

un par kuru daudzi mocekļi un apustuļi mira, domādami par jums. 

49 Mans upuris toreiz nebija pietiekams, un tāpēc es atkal esmu šeit ar jums. Ir vajadzīgi jauni 

apustuļi, un drīz Es tos sūtīšu ar dievišķo sēklu. Tāpat kā vēji, kas pūš no viena zemes gala līdz otram, tā 

izplatīsies arī Mana mācība. Mani vēstneši neies vieni, viņus pavadīs neredzamu būtņu pasaule kā gaismas 

saimnieki, lai padarītu viņu ceļojumu vēl brīnumaināku, un viņus patiesi dzirdēs visi. 

50 Mācekļi, mācieties no Manis, līdz pienāks laiks, kad jums būs jādodas mācīt Mani saviem 

līdzcilvēkiem. Ziniet jau tagad, ka tad, kad beigsies 1950. gads, jūs vairs nebūsiet tādā sajūsmā, lai runātu, 

ka tad pietiks ar to, ka pacelsiet savas domas uz Mani ar to sagatavošanos, ko Es jums esmu mācījis, lai no 

jūsu lūpām nāktu gaismas vārdi. Attīstiet savas garīgās dāvanas, lai jūs varētu saņemt Manu iedvesmu. 

51 Es jums dodu šos norādījumus, lai jūs tos rūpīgi izpētītu un saprastu to nozīmi, kas jums noderēs 

rīt, kad jums būs jāmāca saviem līdzcilvēkiem par Manu mīlestības mācību. 
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Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 223 
1 Es esmu nācis pie jums, lai jūs meklētu, jo jūs jau ilgu laiku esat apmaldījušies, neko nedarot, lai 

atrastu patieso ceļu. 

2 Jums bija pietrūcis Manas kā Skolotāja klātbūtnes, un tādēļ Es ieliku Sevi pie jums, lai dotu jums 

drosmi, spēku un ticību cīnīties par savu pestīšanu. 

3 Ļoti liela garīga neziņa apņem cilvēci, tā neapzinās savu likteni un savu atbildību uz zemes, un 

tāpēc tā ir apmaldījusies. 

4 Cilvēks nezina, kas viņš ir, un tāpēc viņš nezina, cik daudz ir viņa dvēselē. Viņš ir apmierināts ar 

savu cilvēcisko spēju attīstīšanu. Taču viņš nav ņēmis vērā dvēseles vērtības, jo viņam trūkst intereses par 

to, kas ir cildinošs un cēls. 

5 Kā cilvēks varētu atklāt sevī esošās spējas? 

6 Bija nepieciešams Mani pietuvināt jūsu sirdij, lai jūs pamodinātu no dziļās garīgās letarģijas, kurā 

bijāt ieslīguši, un atgādinātu jums, ka neesat tikai matērija, ka neesat nenozīmīgi, vēl jo mazāk - izstumtie. 

7 Kad jūs dzirdējāt manu vārdu, jūs man ar prieku sacījāt: "Kungs, vai tas ir iespējams, ka mūsu 

būtībā ir tik daudz dāvanu?" Tad jūs sākāt saprast kaut ko par to, kas jūs esat un ko jūs nozīmējat Visumā. 

8 Dažkārt jūs šaubāties par dāvanām, par kurām Es jums esmu teicis, ka esat to īpašnieki. Bet Es 

jums saku, ka jūsu šaubas rodas no tā, ka jūs neesat tās izvērsuši, tāpēc tās nevar izpausties tā, kā jūs 

vēlētos. 

9 Tā ir taisnība, ka ir gadījumi, kad jūs varat paveikt apbrīnojamus darbus tikai ticības dēļ. Bet jums 

jāzina, ka mana mīlestība bija tā, kas jums dāvāja šo brīnumu, lai stiprinātu jūsu ticību, kaut arī jūs paši vēl 

nebūtu spējuši paveikt šo darbu. 

10 Dvēseles spēju attīstība prasa ilgu laiku, un tai nepietiek ne ar vienu zemes ķermeni, ne arī ar vienu 

eksistenci uz zemes. Bet Mana providence, kas ir visā, vienmēr nodrošina katru dvēseli ar jauniem 

ķermeņiem, kuros tā var turpināt savu attīstību, un palīdz tai pilnveidoties, lai tā varētu sasniegt tai 

paredzēto vietu. Es jums to saku tādēļ, ka esmu jūs pieķēris, domājot, ka tas, ko esat sasnieguši, ir ļoti maz 

salīdzinājumā ar to, kas jums ir teikts, ka jums pieder, un tad jūsu sirdī rodas šaubas un jūs pārņem 

nomāktība. 

11 Pateicoties tam, ko Es jums tagad stāstīju, jūs tagad varēsiet saprast, ka jums nebūs iespējams 

pilnībā attīstīt tās dāvanas, ar kurām jūsu dvēsele ir apveltīta. Tā kā tās pieder būtnei, kas pieder mūžībai 

un ir daļa no bezgalības, ir tikai likumsakarīgi, ka tik īsā mūžā, kāds ir cilvēka mūžs uz zemes, jūs 

nenonāksiet tik tālu, lai pilnībā attīstītu dažas no savām spējām. 

12 Tomēr man jums ir jāpaskaidro, ka tāpēc, ka jūs zināt, ka pašreizējā eksistencē nevarat sasniegt 

savu dāvanu vislielāko izpausmi, jūs nedrīkstat atslābināties savā centībā sasniegt augstāku attīstību. Gluži 

otrādi, padomājiet, ka, ja jūs varētu pilnībā izdzīvot savu garīgo dāvanu attīstību vienas eksistences laikā, 

tās būtu ļoti mazas. 

13 Viss, ko Es no jums lūdzu, ir katrā inkarnācijā spert vienu soli uz priekšu, bet lai tas būtu stingrs 

solis uz pilnību. Tad jūsu dvēsele būs tā, kas jutīs savu progresu, jo tā atklās sevi ar arvien pieaugošu 

gudrību caur tiem ķermeņiem, kas tai uzticēti. 

14 Tagad jūs atrodaties sagatavošanās posmā: caur manu Vārdu jums jau ir atklātas visas dāvanas, kas 

jums piemīt, un jūs esat apzinājušies uzdevumus, kas jums ir jāizpilda garīgās attīstības ceļā. 

15 Jūs jau esat tikuši pārbaudīti pārbaudījumos, kuriem ir jāpakļauj dvēsele, lai saņemtu vēsti vai 

dievišķu atklāsmi. Jums atliek tikai sākt savu attīstību, paļaujoties uz to, ka jūsu ceļu apgaismos 

sirdsapziņas gaisma, kas vienmēr pateiks, kas jums jādara. 

16 Jūs vēlētos, lai jūsu dialogs starp gariem būtu pilnīgs, lai pilnībā izpaustos redzēšanas dāvana, lai 

dziedināšanas spēks ļautu jums katrā gadījumā paveikt brīnumu un lai (iekšējā) vārda dāvana uzplauktu uz 

jūsu lūpām un pārpildītos ar mierinājumiem, gudrību un pravietojumiem. Bet, kad jūs pārliecināt sevi, ka 

vēl esat tālu no šo augstumu sasniegšanas, jūs kļūstat skumji, jūs kļūstat tumsonīgi un drūmi. Kāpēc, 

mācekļi? Vai jūs nesaprotat, ka liela daļa no tā, ko vēlaties sasniegt, ir atkarīga no jūsu sagatavotības? 

17 Jūs zināt, kādai ir jābūt mācekļa sagatavotībai, lai viņš varētu atsvaidzināties ar savas garīgās 

pilnveidošanās augļiem, un ko nozīmē dzīvot šķīstu dzīvi: būt gatavam lūgties, kalpot saviem 

līdzcilvēkiem, pretoties kārdinājumiem, lai brīdī, kad jums būs nepieciešams jūsu garīgais spēks un jūsu 
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dāvanas kāda mīlestības darba veikšanai, jūs atklātu, ka esat gatavi, un tādējādi gūtu gandarījumu, redzot, 

ka brīnums, ko lūgšanā lūdzāt Tēvam, kļūst par realitāti. 

18 Tad jūs varēsiet ieraudzīt pirmos gaismas starus Lielajai Dienai, par kuru jau sen ir vēstījuši 

pravieši un vēstneši. Jūs varēsiet sajust, kā Es nolaižos garā, lai runātu jums par Mūžīgo Dzīvi, kas jūs 

visus gaida, jo jums visiem ir lemts tas pats. 

19 Es iekļūstu jūsu būtības dziļumos, lai pierādītu jums, ka Man nav ne šķēršļu, ne barjeru, kas 

neļautu Manai Gaismai sasniegt jūsu dvēseles dziļumus. 

20 Es saku cilvēkiem, ka ─ tā kā viņi ir izgājuši cauri zemes dzīvei, nerūpējoties par dvēseles 

pienākumiem un uzdevumiem ─ Es sūtu viņiem šo gudrības vēsti, lai viņi varētu sagatavoties un spētu 

ieiet Garīgajā dzīvē, kad ikvienam tiks izteikts aicinājums. 

21 Es viņiem saku: Tā kā tās ir aizšķērsojušas ceļu dvēselei šeit, uz zemes, ļaujiet tai vismaz 

sagatavoties laikam, kad tai vairs nebūs vajadzīgs zemes ķermenis. 

22 Vai jūs domājat, ka dzīve aprobežojas ar jūsu eksistenci uz zemes? Vai jūs domājat, ka Mans 

Likums un Mana Doktrīna izgaismo tikai jūsu dzīvi uz zemes? Nē, jūs, ļaužu pūļi, kas klausāties Manu 

Vārdu: Es neesmu ieviesis Dievišķo Likumu jūsu miesai, Es ar to apgaismoju jūsu dvēseli. 

23 Es zinu, kāpēc es ar jums runāju šādā veidā. Jo Mans skatiens pūlī atklāj tos cilvēkus, kuriem 

nepieciešams, lai Es uzrunātu viņus šādā veidā. 

24 Tie ir materiālisti, kuri neredz tālāk, nekā viņu acis spēj saskatīt, kuri netic, ka aiz viņu intelekta un 

maņām sākas mūžība, patiesība, gudrība. 

25 Tiem, kuri jau ir sākuši ļaut garīgajai dvēselei valdīt savos darbos, savās domās un visā savā dzīvē, 

tiem, kuri jau ir sākuši atbrīvot savu dvēseli no visa, kas to saista ar pasauli, nav nepieciešams, lai Es ar 

viņiem runātu šādā veidā. Arī viņi nāca pie Mana Vārda izpausmes materializētā stāvoklī, nesaprotot 

dzirdēto, nesaprotot tā nozīmi, un Es arī viņus apmeklēju tajā, ko viņi dzīvē mīlēja visvairāk. 

26 Gara valstība ir bezgalīga, bet, lai sasniegtu pacēlumu, kas ļaus jums to baudīt un tajā dzīvot, ir 

jāzina ceļš un jāiegūst gaisma, lai uz to paceltos. Tomēr nedomājiet, ka es noniecinu jūsu zemes dzīvi: nē, 

mācekļi. Kāpēc gan man to noniecināt, ja es to esmu jums sagatavojis! Saprotiet, ka dzīve materiālajā 

pasaulē ir arī daļa no dzīves garīgajā, bezgalīgajā un mūžīgajā pasaulē. 

27 Stingri runājot, mans Vārds jūsu vidū ir domāts tam, lai parādītu jums pareizo ceļu, pa kuru jums 

jāiet, lai sasniegtu garīgumu. 

28 Kad Es runāju ar jums par garīgo dzīvi, es nerunāju tikai par bezķermenisku dvēseļu eksistenci, bet 

gan liekos jums saprast, ka garīgā dzīve ir visur, jo viss nāk no tās. 

29 Tikai šīs dzīves gaisma spēs jums atklāt patiesību, tikai tajā cilvēki spēs saprast visu, ko viņi redz 

un kas viņiem jāzina. 

30 Tie, kas uzstājīgi nevēlas iepazīt dvēseles dzīvi, būs tikai nabadzīgas būtnes, kas dzīvos uz zemes 

bez mērķa, klupdami un krītot, neapzinoties, ka savas būtības dziļumos nes sevī atslēgu no mūžības 

durvīm un arī lukturi, kas viņiem var izgaismot ceļu, kas ved uz mieru, gudrību un svētlaimi. 

31 Bet mana žēlastība pamodina viņus no dziļā miega, uzmodina "pēdējos", lai viņi palīdzētu 

"pirmajiem" šī laika cīņā pret materiālismu ─ visā, ko viņi nespēja paveikt. 

32 Pasaule ir sagatavota un attīrīta ar sāpēm, un tā gaida Dievišķā Skolotāja mācekļus. Cilvēce 

piedzīvo pārbaudījumu stundu. 

33 Izprotiet savas misijas nozīmīgumu. 

34 Es apgaismoju tavu ceļu, kad tava gaisma uz īsu brīdi aptumsīs, lai tava dvēsele nekļūdītos un 

neapjuktu. Jo jūs esat miera vēstneši, mūžīgās atklāsmes īpašnieki. 

35 Jūsu pielūgsmes formu vairs neaizskars svešas ietekmes, un jūs atkal neieslīdēsiet garīgā verdzībā. 

36 Cilvēki nedrīkstēs pakārt sava Kunga tēlu jūsu acu priekšā, jo viņi vēl nav spējuši atklāt Manu 

patieso tēlu, lai gan viņi to nes sevī. 

37 Katrā cilvēkā ir kaut kas ārpusē, kaut kāda slepena bagātība, kaut kas bezgalīgs, noslēpums. Tur ir 

svētnīca, kurā mājo Tēvs, bet kuras durvis ir aizvērtas, jo jūs neesat spējuši iekļūt sevī. Cilvēks nav 

sapratis, kā atklāt patieso svētnīcu, ko viņš nes sevī. Viņš skatās tikai uz āru un jūt tikai ārējo. Tas ir 

ķermenis un fiziskās maņas. 
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38 Tas ir laiks, kad visa cilvēce ir garīgi aizmigusi. Nav nevienas reliģiskas kopienas, kas piedāvātu 

patiesu pielūgsmi savam Dievam. Jūs celsieties, lai nestu Manu Vārdu un liecinātu par Mani ar savu 

piemēru. Bez mīlestības darbiem mana mācība no jūsu lūpām nebūs pārliecinoša. 

39 Es jūs sūtīšu pie tautām, kad redzēšu jūs gatavus, kad jūsu dvēselē un miesā būs patiesība. Tad jūs 

spēsiet atrisināt lielus konfliktus, spēsiet iziet cauri lieliem vētrām un netikt aiznesti, spēsiet izturēt vētras 

un iziet cauri biezām miglām, jo jūs jau tagad atverat savas acis augstākai gaismai nekā jebkura cilvēciska 

zinātne. 

40 Būdams pazemīgs, jums ir lemts noņemt daudz plīvuru filozofu un zinātnieku priekšā. Visiem 

jums būs miers, mierinājums un pestīšana. 

41 Visām Zemes tautām es šobrīd dodu savas jaunās izpausmes zīmes caur intuīciju un sapņiem. 

Manu soļu atbalsis jau ir dzirdamas tuvu. 

42 Saprotiet, cik ļoti Es jūs mīlu: kāpēc jūs baidāties no Manis? Tam, kas ir Manā likumā, no Manis 

nav jābaidās. 

43 Jūs klausāties Mani ar cieņu un nodošanos, un tomēr jūs baidāties no Manis. Iemesls ir tāds, ka 

jūsu sirdsapziņa jums saka, ka jūs vēl nedarāt pilnīgus darbus. 

44 Pildiet savu pienākumu pret Dievu un savu tuvāko, atmaksājiet savu pateicības parādu, un jūs 

visus uzņems Kungs. 

45 Ja daži neveiklības, mācīšanās trūkuma, garīguma trūkuma vai nezināšanas dēļ apstājas uz ceļa, lai 

neapstājas arī pārējie. Bet atbalstiet to, kas kritis, un pamodiniet to, kas guļ. 

46 Patiesi Es jums saku: "pirmie" nesasniegs patiesu pilnību uz šīs zemes, un arī jūs to nesasniegsiet, 

pat ja virzīsieties tālāk pa šo ceļu. Pēc viņiem nāks citi, kas spers vēl vienu soli uz priekšu, un pēc viņiem 

nāks citi, kas spers vēl vienu soli uz priekšu, un tā tālāk. Bet, kamēr viņi progresē savā attīstībā, jūs kā 

garīgas būtnes jau būsiet garīgi pacēlušies. Tāpēc es jums saku, ka "pirmajam" vienmēr ir jāšķērso ceļš 

"pēdējam". 

47 Drīz jūs pametīsiet šo zemes ķermeni, un tad, ieejot Garīgajā Pasaulē, jūs pārliecināsieties, ka jūsu 

dzīves ceļš uz šīs zemes nav bijis veltīgs un ka Spirituālisma zināšanas ļāva jums, atstājot ķermeni , izplest 

dvēseles spārnus, lai sasniegtu sava Tēva tuvumu. 

48 Barojiet cerību uz šo jauno dzīvi, un jūs tiksiet mierināti nelaimēs, ko tagad ciešat šajā asaru, asiņu 

un nāves ielejā. 

49 Padariet savus līdzcilvēkus par maniem mācekļiem. Redziet, kā "pēdējais" uzreiz saprot manu 

vārdu. Saprotiet, ka jūs nedrīkstat viņam piedāvāt sliktus augļus. 

50 Tagad cilvēce ir sasniegusi zināmu dvēseles briedumu, lai saprastu manu darbu. 

51 Pēc 1950. gada šī mācība netiks aizmirsta, drīzāk tā uzplauks. Darbs kļūs intensīvāks, un zelta 

grāmatas tiks atvērtas, lai no tām varētu plūst gudrība, un jūs sapratīsiet to, ko agrāk nesapratāt. Raksti, 

kuros ietverti mani principi un līdzības, tiks pārnesti no provinces uz provinci, no mājas uz māju un no 

sirds uz sirdi. 

52 Tad jūs pieredzēsiet, cik daudzi jūs labi uzņems un uzņems ar atvērtām rokām, jo viņu dvēseles 

ilgosies ieraudzīt Tēvu uz Viņa patiesā altāra. 

53 Jūs nodosiet tālāk Manu mācību, izmantojot mācības piemērus un Mozus baušļus, atceroties Jēzus 

vārdus un to, ko Es jums esmu atklājis šajā "Trešajā laikmetā", apvienojot visu vienā darbā. 

54 Pasaulē sāksies pasaules uzskatu un mācību "karš". Bet es parūpēšos, lai šī kustība jūs vestu uz 

gaismu. 

55 Mana gaisma ir visā zemē. Visur viņā Es uzmodināšu vīriešus un sievietes, caur kuriem Es darīšu 

Sevi zināmu. 

56 Šī tauta, kurā jūs dzīvojat, šajā laikā un nākamajos laikos pildīs lielu misiju. Lielākajās sāpēs un 

pārbaudījumos tā būs balsts, tā dos gaismu un mieru un būs balsts citām tautām. Viņas sirds atbrīvosies no 

egoisma un domas par labumu un kļūs labdarīga un brālīga. 

57 Visas reliģiskās kopienas tiks tiesātas, un visspēcīgākās no tām cietīs visvairāk. Jūs nezināt, kurš 

no viņiem paņems savu slavas troni uz saviem pleciem, lai pārceltu to uz citām zemēm, bēgot no mana 

taisnīguma. 
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58 Šodien es gribu jums teikt, ka jūsu vidū netiks celtas ne materiālas baznīcas, ne fanātisma altāri. 

Rituāls un tradīcija izzudīs. Ne priesteri, ne garīdznieki nedrīkst paaugstināt sevi jūsu priekšā. 

59 Jums nebūs ne pilnvaru, ne varas piešķirt kādam cilvēkam svētā titulu. 

60 Tie, kuri būs izveidojuši spēcīgu garīgo saikni ar manu dievišķību, būs visnoticīgākie. 

61 Ir pienācis laiks, kad no nepilnīgā kulta nebūs palicis ne akmens uz akmens, kad vienīgā baznīca 

būs cilvēkā, altāris viņa sirdī, upuris viņa darbos, svečturis viņa ticībā un zvans viņa aicinājumā, modinot 

guļošās dvēseles. 

62 Es runāju ar jums ar mīlestību, lai jūs varētu Mani atpazīt pēc šīs mīlestības. 

63 Jūs esat mazas radības, kuras es vedu pa garīgās augšupejas ceļu un kurām es piedodu viņu kļūdas, 

lai viņi iemācītos piedot saviem tuvākajiem. 

64 Izprotiet manu vārdu zilbe pēc zilbes, lai jūs būtu garīgi stipri un būtu kā spieķis starp cilvēkiem. 

65 Es jums esmu devis no savas gaismas, ar kuru jūs varēsiet apgaismot savus brāļus un māsas. Ar šo 

varu jūs, tāpat kā Jēzus, atbrīvosiet tumsas dvēseles, kas apdzīvo zemi verdzībā un apjukumā. 

66 Mana gaisma visu ieskauj un apņem, jo jūs visi esat nākuši no Mana Gara. Jūs piederat Man un pie 

Manis jums jāatgriežas. 

67 Nedomājiet, ka Es nāku tikai Israēla tautas dēļ. Tā ir taisnība, ka jau no vissenākajiem laikiem Es 

jums esmu devis likumus, pilnvarojumus un norādījumus, lai jūs kļūtu par Maniem mācekļiem, kam 

jāmāca cilvēce, kam jābūt aklajiem par redzes līdzekli, klibajiem par spieķi, trūcīgajiem par dziedinošu 

balzāmu. Tāpēc esmu atstājis jūs tikai kā vecākos brāļus un māsas. 

Bet es arī vēlos, lai jūs saprastu, ka, runājot par šīm ciešanām, es runāju par dvēseles aklumu, par 

garīgās veiklības vai brīvības trūkumu un par kroplību, kas ir netikums un grēks. Zini, ka Es gribu glābt 

tavu dvēseli, lai gan arī tava miesa ir Manas žēlastības cienīga. Bet tam es dodu visas šīs lietas papildus. 

68 Jūsu dvēselē ir liels dziedinošs spēks, kas nav pilnībā izpaudies, jo trūkst ticības un uzticības šai 

dāvanai. 

69 Dvēsele ir apveltīta ar manu žēlastību, bet tā paklūp miesas vājuma dēļ. Tiecieties pēc harmonijas 

un vienotības starp jūsu dvēseli un ķermeni, lai jūs varētu pildīt manu gribu. 

70 Mans Vārds ir kristāldzidrs ūdens, kas jūs atspirdzina, lai jūs vairs nepūstat slāpes šajā pasaulē. 

71 Cilvēce Mani meklē un mīl savās reliģiskajās kopienās un sektās, un tā saņem Manu glāstu un 

Manu gaismu. 

72 Dvēseles atrodas uz dažādiem kāpņu pakāpieniem, bet es tās visas mīlu vienādi un dodu tām 

līdzekļus, lai sasniegtu virsotni. Tāpat jums vajadzētu mīlēt savus līdzcilvēkus, neņemot vērā viņu 

dvēseles augšupejošās attīstības pakāpi. 

73 Es gribu, lai jūs pilnībā atvērtu savu sirdi, lai tajā sagatavotu manu mājvietu un iedegtu tajā ticības 

lāpu. Es vēlos iemācīt jums izjust citu sāpes tā, it kā tās būtu jūsu pašu sāpes. 

74 Šīs "tautas" "ciltis" garīgi apvienosies, pirms iestāsies izsludinātās lielās grūtības. 

75 Tagad jums ir jāiegūst nopelni, lai pasaule varētu iegūt gaismu savā ceļā un jūs varētu garīgi 

cīnīties pret egoismu un naidu, kas atkal ir pārņēmis cilvēku sirdis. 

76 Svētīgs, kas Mani dzird un atver savas sirds durvis, jo viņš būs Mans labais māceklis. 

77 Dodiet savā sirdī vietu ticībai, cerībai un mīlestībai, lai tajā būtu pilnīga paļāvība uz savu Kungu, 

lai jūs ceļā nejustu nogurumu un neapstātos, un lai jūs varētu darīt žēlsirdības darbus cietušo vidū. 

78 Tā ir sēkla, ko es vienmēr esmu uzticējis jums. Bet, ja jūs neesat paveikuši pilnīgus darbus kā jūsu 

Tēvs, tad tas ir tāpēc, ka esat tikai pusceļā un jūsu miesa joprojām grēko. Es to visu zinu, un tāpēc es jūs 

meklēju ar bezgalīgu pacietību. 

79 Tāpēc Es pašlaik veidoju ─ mācību stundu pēc stundas ─ Gudrības grāmatu, kuru Es atstāju jūsu 

acu priekšā, kad atņemšu Savu Vārdu. Tajā jūs atradīsiet mācības, kas jūs iedrošinās turpināt iet pa šauru 

savas misijas piepildījuma ceļu, pilni cerības un ilgas pēc zemes, kuru Es jums esmu piedāvājis, kas ir 

Manas miesas dzemdes. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 224 
1 Es ierakstu katru jūsu darbu dvēseles augšupejošās attīstības grāmatā. Un, lai jūs zinātu savu 

uzdevumu uz zemes, Es esmu atmodinājis garīgās dāvanas, kuras Es jums esmu uzticējis kopš laiku 

sākuma. 

2 Jūs nācāt no Manis, un no tā brīža jūs bijāt sagatavoti, un, kad Es jūs sūtīju uz zemi, kas ir cīņas un 

pilnības vieta, Es jums devu likumu, kas māca jums mīlēt savu Tēvu un arī saka: Mīliet cits citu, lai jūs 

būtu harmonijā ar visām būtnēm, kuras Es esmu radījis. Manās acīs jūs visi esat lieliski, cienīgi. Es visus 

esmu radījis ar vienu un to pašu mīlestību, un Man nav atšķirību starp vienu un otru. 

3 Ilgu laiku es gaidīju bērnu atgriešanos. Ja jūsu sirdis nesatraucas, dzirdot Manu Vārdu, ja jūs 

neizlieat nožēlas asaras, tad tas ir tāpēc, ka jūs neesat vērojuši un gaidījuši, kad piepildīsies Mans solījums, 

kas jums dots Otrajā Laikā. Tagad es esmu atnācis, lai sniegtu garīgu un materiālu labumu. Mans Vārds, 

kas ir dzīvības koka auglis, remdēs jūsu izsalkumu. Es nesu mieru labas gribas cilvēkiem, un tā ir 

atlīdzība, ko Es jums dodu par paklausību Maniem baušļiem uz zemes. 

4 Paceliet savu dvēseli, attīriet savu sirdi un ieejiet garīgā vienotībā ar Mani, mīlot Manu Dievišķību. 

Es izliešu pār jums Savus labumus. 

5 Lūdzieties, un jūsu lūgšana atgriezīs grēciniekus un pārliecinās viņu par viņa pārkāpumu, kurš ir 

grēkojis nezināšanā un nezina, cik daudz viņš ir pārkāpis pret Mani. Es likvidēju ļaunuma dīgļus un ļauju 

jums iepazīt atjaunošanās un misijas piepildījuma priekšrocības. 

6 Katram no jūsu labajiem darbiem man ir svētība, jūsu problēmām - risinājums un jūsu sāpēm - 

dziedinošs balzāms. Bet, kad būsiet veseli un stipri, tad māciet savus līdzcilvēkus, iedvesmojiet viņus darīt 

labu un esiet viņiem par piemēru, lai ne tikai vārdi runātu par Mani, bet arī jūsu darbi liecinātu, ka esat 

Mani mācekļi un ka esat Mani par paraugu. 

7 Es runāju ar kristīgo pasauli un ar to, kas nav ticējusi Kristum, ar Izraēla tautu, tas ir, ar Mozus 

ticīgajiem. Visiem Es dāvāšu Savu gaismu un glāstu. Šī gaisma novērsīs maldus un neziņu, un ticība uz 

Mani apvienos visas dvēseles un padarīs tās vienlīdzīgas savā starpā. 

8 Pēc lielas cīņas pie cilvēkiem atgriezīsies miers. Šodien jūs sastopaties ar savas ticības, sava 

garīguma un labas rīcības ienaidniekiem, jo valda netīra atmosfēra, un jūs neesat spējuši apturēt ļaunuma 

izplatību. Bet patiesībā jūs esat tie, kam uzticēts pārveidot šo pasauli, atjaunojot tajā veselību, mieru un 

ticību, ko tā ir zaudējusi. 

9 Savā cīņā jūs nebūsiet viens. Pirms tam jūsu Dievs cīnās, un Viņš to dara kā vienmēr. Ļaunuma 

spēki tiks sasaistīti, cilvēks tiks atbrīvots un viņa dzīve atjaunota, un viņa sirdī atgriezīsies ticība. 

10 Ja jūs piedzīvojat lielus panākumus, īstenojot savas dāvanas, nekļūstiet lepni par tām, neļaujiet sevi 

apbrīnot tikai tāpēc, ka esat bijuši instruments, ko Es izmantoju, lai "runātu" ar cilvēkiem. 

11 Atcerieties, ka Es esmu piedevis jūsu pārkāpumus un novērsis jūsu nepilnības. Es esmu izmantojis 

vienkāršus, neizglītotus un nezinošus prātus, kurus Es esmu apmācījis, lai tie īstenotu Manus padomus. 

12 Mans vārds tiks saglabāts rakstiski. Šī grāmata būs ceļvedis un pamācība cilvēkiem. Ja jūs neesat 

pietiekami sagatavoti, lai saprastu manus jaunos lūgumus, turpiniet studēt manu Vārdu. Es gatavoju to 

mācekļu sirdis, kuriem ir jāsagatavo šī grāmata. Tajā jūs atradīsiet manu būtību un manu klātbūtni. Tas 

būs mantojums, ko es atstāju cilvēcei. Tie, kurus Es iedvesmošu, ieviesīs mīlestības likumus, atstās gudrus 

baušļus, domas un principus, kurus pasaule iepazīs. Jo Mans Vārds visās zemes tautās atradīs atvērtas 

sirdis, kas gatavas to uzņemt. 

13 Tās tautas, kas ir pārdzīvojušas kara grūtības, gaida emisārus, kuri apstiprinās viņu ticību, ka Es 

atkal esmu atnācis, lai nostiprinātu Savu Valstību cilvēka garā un noslēgtu ar viņu mīlestības un 

taisnīguma derību, kā rakstīts. 

14 Es esmu tev pie labās rokas novietojis sargeņģeli, kas pazīst tavu dzīvi. Viņa uzdevums ir jūs vadīt 

un pasargāt no briesmām. Tā ir "garīgā pasaule", kas jums palīdz un tādējādi pilda lielo mīlestības misiju. 

Jums ir Elija, upurējošais gans, kas vada jūsu dvēseli, neatkarīgi no tā, vai esat iemiesojies vai vairs neesat. 

15 Viņa vārds nav zināms visai cilvēcei, tāpat kā nav zināma Viņa misija. Bet drīz vien tā uzzinās, ka 

viņš vienmēr ir mans pionieris. 

Marija ir mātišķā mīlestība un jūsu mierinājums visās ciešanās, kurām ir pakļauta dvēsele. Viņa aizlūdz 

par jums, un šajos grūtajos laikos Viņa ir jums līdzās, lai iedrošinātu jūs pārbaudījumā. Viņa ir starpniece 
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starp Dēlu un Tēvu. Un Skolotājs, kas ar jums runā, ir nācis, lai jūs pamācītu un sagatavotu jūs kā Manus 

sekotājus, kad Es aiziešu. 

16 Cilvēce, Es atgriežos pie jums ar cilvēka prāta starpniecību, lai ieliktu Savus norādījumus jūsu garā 

un Savu būtību jūsu sirdī. Es atgriežos pie jums kā debesu gaismas lāpa, lai vadītu cilvēkus uz garīguma 

ceļu, kas ir mūžīgās dzīves ceļš. 

17 Manas mācības gaisma apgaismo jūs, lai jūs spīdētu šīs pasaules ēnās. 

18 Pieņemiet šo vēsti, ko Kristus jums sūta, lai jūs varētu garīgi sazināties ar savu Debesu Tēvu, jo 

Viņš jums ar mīlestību atbildēs tādā pašā veidā. 

19 Es jūs sveicinu, jūs, ciešanu nomocītie, kas esat noguruši no ciešanām: nāciet un atpūtieties Manā 

mīlestībā. Es esmu miers un dvēseles miers, un es vēlos to pašu atstāt jūsu dvēselē. Es esmu jūsu krusta 

nesējs un jūsu cerība. Priecājieties un iedrošinieties, es esmu ar jums! 

20 Brīžos, kad dzirdat Manu Vārdu, jūs jūtaties laimīgi. Manā Dievišķajā Garā ir miers, kad Es jūtu, 

ka jūs Mani klausāties, un Es vēlos jums nodot šo sajūtu. Jūs jau ilgu laiku esat gaidījuši manu atgriešanos. 

21 Turiet manu vārdu, kas ir zelta kvieši, un nepazaudējiet to. Ir nepieciešams, lai jūs atzītu tuvākā 

mīlestības milzīgo nozīmi, jo tad jūs pieredzēsiet brīnumus, ko dara mīlestība. Cik skumji, ja kāds no 

maniem bērniem savā sirdī nejūt to prieku, ko piedzīvo viņa garīgā dvēsele! Es vēlos redzēt jūs 

mierinošus, mīlošus, dziedinošus, neatkarīgi no tā, vai tas ir cietušā ķermenis vai dvēsele. Tas, kurš mīl, 

nepazīst naidu, kas sadusmo dzīvi. Tas, kurš mīl, nepazīst aizvainojumu, kas iznīcina sirdi un sāpina 

dvēseli. Tas, kurš mīl, ir labs savā vārdā, savā izskatā un darbos, viņa dzīve ir mīlestības piepildīta, un viņa 

fiziskā nāve būs maiga. 

22 Mans Gars mūžīgi mierina jūs ar savu Tēvišķo Vārdu. Bet, kad jūs dziļi ciešat un saucat Mani 

savās sāpēs, jūs domājat, ka Es neesmu sadzirdējis jūsu saucienu. Jūs šaubāties, jo nespējat Mani sajust. 

Jo, lai gan jūs Mani nesat sevī, jūs to nezināt un neticat. Kad es tev neteicu, ka tevi mīlu? Ja jūs varētu 

Mani dzirdēt ─ cik laimīgi jūs būtu. Katrs cilvēks būtu sējējs Manos laukos, stādaudzētājs Manos dārzos, 

un Es laistītu viņa mīlestības sēklu. 

23 Jūs esat materializējušies, tāpēc esat apmaldījušies un jūtaties attālināti no Manis. Bet es jums došu 

garīgo atziņu, kas jūs pietuvinās šim gudrības un atklāsmes avotam. Ir daudzi, kas ik dienas lasa mana 

Evaņģēlija lappuses, bet neseko manai mācībai un nedzīvo saskaņā ar to. Kāda jēga viņiem ir atkārtot 

manus vārdus? Savukārt tie, kas seko Man pa sirds, jūtu ceļu, pietuvosies savam Skolotājam. 

24 Patiesi Es jums saku: nāciet pie Manis, vīri, bet tam ir jānotiek pa mīlestības kāpnēm, pa dāsnas 

domas kāpnēm. Sāciet tagad, lai jūs izbeigtu savas ciešanas, lai jūs pārtrauktu raudāt un pamostos no 

miega, kurā esat iegrimuši. 

25 Ir tik daudz veidu, kā kalpot Man un būt noderīgam savam tuvākajam. Izkaisiet Manu sēklu kā 

mierinājumu tiem, kas cieš. Izturiet sāpju pārbaudījumus, kas jūs piemeklē jūsu dzīves ceļojumā ticībā. 

Ticība nepazīst "neiespējamo", jo tā ir dievišķa dāvana. Apvienota ar mīlestību, tā būs jūsu aizsardzība 

pret šīs pasaules vētrām. Kas jūs būsiet bez labiem darbiem dzīvē? Izmantojiet šo eksistenci, jo, ja tā 

nenotiks, jūs nepazīsiet dvēseles veselību, jo tā smeļas spēku tikai no labestības. Rūpējieties, lai jūsu 

domas būtu tīras kā lilijas, lai jūsu darbi smaržotu kā ziedi. 

26 Celieties, tauta, un nāciet pie Manis, jo Es jūs gaidu. Nāciet pa sirds ceļu, un pa to jūs sasniegsiet 

savu mērķi, un, pat ja paies gadsimti, Es turpināšu jūs gaidīt. 

27 Neesiet kā putniņi, kas mirst ligzdā, pirms vēl ir iemācījušies lidot. 

28 Es runāju ar jums caur domām, kas nāk no Dieva iekšējās gatavības brīdī (balss nesēji), pat ja tās 

tiek izteiktas ar cilvēka lūpām. Mana Klātbūtne nāk pie jums, glāsta jūs un modina. Tāpēc negaidiet 

rītdienu, lai samīļotu tos, kas savukārt gaida jūs. Es negribu dzirdēt, ka jūs sakāt: "Rīt es došos pildīt savu 

misiju." Jo, ja jūs neizmantosiet savu dzīvību, jūs turpināsiet līt asaras, un es turpināšu jūs gaidīt. Jūs esat 

mana mīļotā sēkla, kas manā aprūpē sola nest skaistus ziedus un labus augļus. 

29 Tur, mūžībā, ir to cilvēku dvēseles, kuri ar savu mīlestību un žēlsirdību ir bijuši lieli pasaulē. Tur 

viņi apvienojas pēc tam, kad ir pabeiguši savu uzdevumu uz zemes, un no turienes viņi sniedz palīdzību 

vājajām cilvēciskajām būtnēm un bailīgajām dvēselēm, kas joprojām klīst pa pasauli, un izlej savu 

mīlestību uz cilvēci. Tur nav ne šķelšanās, ne atsvešinātības kā jūsu pasaulē, kur cilvēki viens otru nedz 

mīl, nedz saprot, jo viņu ticības un reliģiskās dogmas viņus šķeļ. Ziniet, ka reliģijas ir tikai īslaicīgi ceļi, 

kas ved dvēseles uz gaismu, kur visi spīdēs vienlīdzīgi, vienoti mīlestības likumā. 
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30 Tāpēc es jums saku, ka mīlestībai jābūt katras reliģijas stūrakmenim, jo šī gaisma ir ārpus jebkādas 

teorijas, zinātnes vai filozofijas, un to jūt un atzīst visi cilvēki. 

31 Starp ļaudīm, kas šajā laikā klausās manu Vārdu, ir cilvēki ar spēcīgām un attīstītām dvēselēm, kas 

nāk ar vēlmi pēc garīgā un izvairās no ceremonijām, rituāliem un pielūgsmes formām. Viņi nāk, vēloties 

Dievu kā mīlestību un gudrību, kuru viņi dievina vairāk nekā matēriju, un, tiklīdz viņi ir brīvi, viņi jūt, ka 

viņiem nav vajadzīgi ne priesteri, ne skolotāji, ne skolotāji. Viņi ir kā lāpas, kas apgaismo ceļu citiem. 

32 Daudzi, kas šodien dzīvo "Garīgajā ielejā", iezīmēja jums attīstības ceļu ar savu neizdzēšamo 

ticības, žēlsirdības, gudrības un mīlestības zīmi. Tās ir augstas, starojošas būtnes, kuras jūs satiksiet, kad 

atgriezīsieties aizsaulē. Jo tās visus apvienos Tēva bezgalīgajā mīlestībā, kurā būtu jāapvieno visas 

reliģiskās kopienas uz zemes. Šīs pasaules būtņu sūtītie vēstījumi nāk kā balti putni, lai apmettos to 

cilvēku prātos, kurus sagatavojusi mīlestība un iedvesma. Cik daudzām no tām domām, iedvesmām vai 

vēstījumiem, kas nāca pie cilvēkiem eņģeļu veidā, bija jāatgriežas aizsaulē, jo viņi nezināja, kā tos saņemt. 

Tur, manās krūtīs, tās gaidīs, kad cilvēku sirdis sagatavosies, lai tās atkal sūtītu kā mīlestības elpu. 

33 Esiet gatavi, tauta! Neaizveriet savas sirdis, kad vēstījums atgriežas pie jums, kad viļņi atgriežas, 

kad putnu dziesma atgriežas līdz ar rītausmu, kad cerība atgriežas sirdīs, kas nogurušas no ciešanām un 

gaidīšanas. 

34 Mīlestība! Tie, kas nemīl, sevī nes dziļas skumjas, ka viņiem nepieder, ka viņi nejūt to, kas ir 

skaistākais un augstākais dzīvē. 

35 Tas bija tas, ko Kristus jums iemācīja ar Savu dzīvi un nāvi un ko Viņš jums novēlēja Savā 

dievišķajā Vārdā, kas apkopots teikumā: "Mīliet cits citu ar tādu mīlestību, kādu Es jums esmu mācījis!". 

36 Pienāks diena, kad tie, kas nav mīlējuši, atbrīvosies no sava rūgtuma un aizspriedumiem, nāks pie 

Manis un atpūtīsies pie Manis, kur viņi atgriezīsies dzīvē un dzirdēs Manu mīlošo Vārdu, pilnu bezgalīgas 

maiguma pilnības. Patiesi Es jums saku: Manā mīlestībā ir Mans spēks, Mana gudrība un Mana patiesība. 

Tā ir kā bezgalīgas kāpnes, kas izpaužas dažādās formās - no viszemākajām cilvēku būtnēm līdz 

visaugstākajām dvēselēm, kas sasniegušas pilnību. Mīliet, pat savā veidā, bet mīliet vienmēr. Neienīstiet, 

jo naids aiz sevis velk nāves pēdas, bet mīlestība liek jums piedot un aizmirst visas aizvainojuma sajūtas. 

37 Studējiet manu vārdu. Es vēlos, lai jūs runātu par Gara dāvanām, par mīlestību, par žēlsirdību. 

38 Ziniet, ka gudrība tiek sasniegta arī ar sirds jūtām. Šīs jūtas kļūst par vārdiem, kas ietver dziļas 

mācības, cildenas idejas, kuras iedveš mīlestība. 

39 Es dodu jums šo gaismu, lai jūsu dzīve tiktu pacelta un pārveidota, lai jūs varētu dot no šīs gaismas 

slimajiem, bērniem, trūkumcietējiem, jo šis ceļš jūs nenogurdinās. 

40 Kļūstiet par labestības apustuļiem, un jūsu garīgais vaigs kļūs tik skaists, ka tas atspoguļosies jūsu 

darbos. 

41 Ja esat noticējuši, ka esat sasnieguši debesis, jo klausāties manas mācību lekcijas, jūs maldāties. 

Tikai tas, kurš seko manai mācībai, sasniegs debesis. Ja jūs uzskatāt, ka dvēsele iegūs nepieciešamo mieru, 

piedaloties dažādu reliģisko kopienu rituālos, es jums droši saku: nē! Dvēselei ir miers tikai tad, ja 

sirdsapziņa to neapgrēcina. 

42 Mana mīlestība vienmēr meklē to, kam tā visvairāk vajadzīga. Tā Es tajā laikā kļuvu par cilvēku, 

lai veltītu Sevi cilvēkiem. Šī tauta dzirdēja Manu vārdu. Bet, lai gan viņi dzirdēja patiesību, viņi 

neatpazina Mani, un viņu aklums vainagojās ar Jēra nevainīgo asiņu izliešanu. 

43 Jeruzaleme! Jeruzaleme! ─ Zeme, kur beidzās mana sludināšana un upurēšana. Jūs nebūsiet 

vienīgais, kas izjutīs sāpes un karu. Tomēr jūs tiksiet smagi nomocīti. Taču karš būs arī citviet, jo cilvēki 

to rada ar savu domāšanu, un viņiem būs jāatrod savs gals. 

44 Ja cilvēki domā par karu, tad tas ir tāpēc, ka viņu sirdīs nav mīlestības. Bet es jums jautāju: Kāpēc 

jūs nevarat ne mīlēt, ne piedot? Vai jūs domājat, ka Es mazāk mīlu tos, kas Mani upurēja, nekā tos, kas 

raudāja par Mani? Ziniet, ka jūs joprojām krustā krustojat Mani ar savu mīlestības un sapratnes trūkumu. 

45 Jeruzaleme tagad ir sāpju vieta, un es jums saku: Sargieties no nevainīgu asiņu izliešanas vai Manu 

sūtņu apmelošanas, jo tad jūsu bērni izlies daudz asaru par visiem, kurus jūs atmaskosiet, un cietīs lielas 

sāpes par to, kam jūs radīsiet sāpes. Tas nebūs mans sods, bet jūsu sējas augļi. 

46 Raudi, tauta, ja tu nezini, kā mīlēt, raud, ja tu nezini, kā piedot, raud ar rūgtumu, kāds piemīt tam, 

kas raud par savu nāvi. Jo, kas nemīl, tas nevar nākt pie Manis. Tāpēc es jums saku: Raudājiet, esiet iekšēji 
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saviļņoti, jo, ja jūs jūtat, tad tas ir tāpēc, ka jums vēl ir dzīvība un jūs varat sevi nomazgāt šķīstībā ar 

nožēlas asarām. 

47 Visos laikos Es esmu uzrunājis Savas tautas bērnus, lai atgādinātu viņiem par derības līgumu, ko 

viņi ir noslēguši ar Tēvu, un lai pateiktu viņiem, ka viņi ir Mana miera vēstneši starp šo cilvēci, kas ir 

apmaldījusies grēka ceļos. 

48 Mana gaisma vienmēr ir izgaismojusi "Israēla" ceļu, lai tajā darītu Tā Kunga acīm tīkamus darbus. 

49 Manas dievišķības gaisma vienmēr ir spīdējusi uz cilvēkiem. Bet, kad viņi domāja, ka ir pamesti, 

viņi zaudēja savu garīgumu un ticību un krita elkdievībā. 

50 Tāpēc tās garīgais progress ir bijis lēns. Ja šī tauta jau no visagrākiem laikiem būtu atbrīvojusies no 

egoisma un nodevusi zemes tautām visu, ko Es tai devu un atklāju, tad Manu Likumu un Manu Doktrīnu 

ievērotu visa cilvēce. Bet paskatieties uz pasauli, kā tā iet bez mana Likuma, dzer ļoti rūgtu kausu un cieš 

badu un sāpes. 

51 Mani ļaudis nespēja novērst zemes applūšanu ar cilvēku asinīm. Miers nekad nenotika, jo tā 

vēstneši to paturēja sev sirdī, jo viņi šaubījās, vai ir spējīgi paveikt šo brīnumu. Jūs esat līdzīgi manam 

māceklim Tomam, kurš jums sniedza sāpīgu piemēru un parādīja sevi jums kā manu apustuli, kurš 

šaubījās par manu patiesību. Arī jūsu vidū ir tādi, kas šaubās. 

52 Ir šīs tautas bērni, kuru sirdis ir kļuvušas iedomīgas, līdz viņi domāja, ka viņi ir neuzkrītoši kungi 

uz zemes. Tās ir dvēseles, kurās valda pasaules materiālisms un sirds nepieciešamība izrādīties. 

53 Tie, kas ir aizmirsuši manu taisnīgumu un dvēseles nemirstību, ir tie, kas ir pārklājuši sevi ar 

tumšu pārsēju, kas neļauj viņiem saskatīt manas gaismas skaidrību. Bet mans taisnīgums un mana 

mīlestība šobrīd nolaižas pie šīs tautas locekļiem, kuri saskaņā ar manu gribu atkal ir iemiesojušies uz 

zemes, lai pastāstītu cilvēkiem, kā izplatīt manu mieru un svētības cilvēcei. 

Starp šiem cilvēkiem šeit ir tie, kurus Es sūtīju šajā laikā, lai viņi apliecinātu Manu jauno atklāsmi jūsu 

vidū un lai vēlāk liecinātu par to jūsu līdzcilvēkiem. 

Tagad jūs izjūtat dziļas sāpes, kad redzat, ka, lai gan esat tuvu savam Kungam, jūs viens otru nemīlat, 

neesat viens otru atzinuši, un jums ir brīži, kad jūtaties bez miera. 

54 Šobrīd jūs neredzēsiet Mani kā cilvēku, bet, lai gan neredzēsiet Mani savām acīm, jūs ticēsiet 

Manai parādībai. Jums būs jāatpazīst laiks, kurā atrodaties garīgi, un misija, ko Es jums esmu uzticējis. 

55 Šis atbildības laiks jūs apgrūtina. Lai gūtu panākumus cīņā, iepriekš izprast manu vārdu ar tādu 

sajūtu, it kā jūs klausītos Skolotāju upes krastā. Šajā laikā caur atjaunošanos jūsu dvēsele iegūs lielu tīrību 

un kļūs cienīga dalīties savās dāvanās ar citiem un cienīga būt manā klātbūtnē. 

56 Kad pasaule uzzinās, ka Es esmu bijis jūsu vidū un esat Mani dzirdējuši, tā meklēs šajā tautā 

tikumus, piemērus un mācības, kas spēs to pārliecināt. 

57 Ne tikai jūs darīsiet labu citiem. Es esmu Tas, kas sagatavo sirdis, lai darītu jums žēlastību, kad 

jums tā ir vajadzīga. Un jūs, kas esat gaišredzīgi, zināsiet, kam esat parādā šos labumus. 

58 Jo tā nebūs Mana griba, kas jūsu ceļā liks ērkšķus, jo Es jūs patiesi mīlu. Jūs sastapsieties tikai ar 

to, ko paši būsiet sējuši uz ceļa, un, ja tās būs sāpes, ja tas būs riebums, ja tās būs asaras, nevainot savu 

Dievu un nesodot, jo jūs esat gaismas bērni. 

59 Saprotiet, ka jūs visi esat manas valstības mantinieki. Bet, lai to saņemtu, jums ir jāveic lieliski 

pakalpojumi. 

60 Rīkojieties savā dzīvē saskaņā ar manu likumu, un tas jūs kā spoža zvaigzne aizvedīs pie 

"Apsolītās zemes" vārtiem. 

61 Esi pasaulē gaisma, ceļš, zināšanas. Aiciniet savus līdzcilvēkus nākt pie mana galda, kas jūs gaida. 

Tajā jūs baudīsiet mūžīgās dzīves maizi. 

62 Ēdiet, bagāti un nabagi, jo šis mielasts jums neko nemaksās. Bet jums ir jāsajaucas vienam ar otru, 

lai svētkos valdītu patiess prieks. 

63 Nāciet tuvāk, lai dzirdētu šo vārdu, jo drīz jūs to vairs nedzirdēsiet. 

64 Kad Es runāju par šīs manifestācijas tuvojošos galu, daži no jums nesaprot, kāpēc Es neļauju tai 

bezgalīgi turpināties cilvēku vidū. Uz to es jums atbildēšu, ka neviena no izpausmēm, kurās Dievs laika 

gaitā ir runājis ar cilvēkiem, nav bijusi mūžīga. Vienmēr jūsu Tēvam šajā procesā vajadzēja padarīt Sevi 
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cilvēcīgāku, un cik ļoti tas bija nepieciešams, lai jūs varētu tikt sadzirdēti, saskatīti un sajusti. Tāpēc fiziski 

uztverama izpausme nekad nebūs augstākais un pilnīgākais veids, kā jūs sazināties ar Kungu. 

65 Kad jūs būsiet sasnieguši savas dzīves pacēlumu caur garīgumu, kad taisnība, mīlestība un gaisma, 

kas ietverta Manā Doktrīnā, būs jūsu darbu norma, un jūsu cieņa pret Mani būs absolūti garīga, tad jūs 

atradīsieties laikā, kad notiks dialogs starp gariem, pilnīga komunikācija, kad Tēvs vairs nebūs spiests, kad 

Viņam vairs nebūs nepieciešams padarīt Savu Dievišķo "Vārdu" par cilvēku, lai runātu ar cilvēkiem caur 

cilvēku lūpām ─ kad Viņam vairs nebūs nepieciešams izmantot to balss nesēju neveiklo intelektu, kuriem 

Es esmu devis Savu aizbildniecību šajā Trešajā Laikā. 

66 Mans likums, kas iegravēts akmenī, ir mūžīgs savā nozīmē, bet tā ārējā forma ir pārejoša. Es liku 

pazust plāksnēm, uz kurām bija iegravēti baušļi. Jūsu Tēvs vēlējās, lai Bauslība paliktu rakstīta sirdīs. Es 

jums arī saku, ka pat Jēzus, apsolītais, svaidītais, Dieva Dēls, nebija mūžīgs uz zemes. Viņa vārds, mācība, 

darbi un priekšzīmīga dzīve patiešām bija neaizmirstami, tiem bija mūžīga būtība. Taču Viņa cilvēciskā 

dzīve uz zemes bija īsa. Jo pēc tam, kad Viņš bija izlējis Sevi gudrībā, mīlestībā un žēlsirdībā, nebija 

iemesla palikt ne mirkli ilgāk, kad Viņš bija pabeidzis Savu priekšzīmīgo darbu. Kristus balss ir Tēva 

Vārds, tā skanēja un mūžīgi skanēs visās dvēselēs. 

67 Tas pats notiks arī šoreiz, cilvēki. Šis veids, kādā Mans Gars jums atklājas caur balss nesēju 

smadzenēm, drīz beigsies, jo tas nav vispilnīgākais. Tomēr jēga, kas izriet no vārdiem, kuri nāk no balss 

nesēju lūpām, būs mūžīga, jo tā ir tā pati vārdu būtība, ko Es jums atnesu iepriekš, un tā pati būtība, kas 

satur Likumu, ko Es jums devu Pirmajā Ērā. 

68 Domājiet nopietni kā labi mācekļi, un jūs sapratīsiet, ka visu jūsu Tēva izpausmju ārējās formas, 

cilvēciskā vai materiālā daļa nevar būt jūsu vidū mūžīgi. Jo, ja tā notiktu, jūs nekad neatrastu ceļu no 

stagnācijas, jūs nekad neattīstītos. Tomēr jums jāsaprot, ka jūsu garīgais liktenis ir pacelties, sasniegt, 

iekarot, iepazīt. 

69 Tēva atklāsmes uz Sinaja kalna ārējā daļa bija akmens, kas kalpoja par līdzekli, lai tajā iegravētu 

Dievišķo likumu. 

70 Dieva ārējā daļa, kas caur Jēzu parādījās cilvēcei, bija Kristus miesa, viņa cilvēciskais veidols. Un 

pašreizējā laikā manas izpausmes ārējā daļa ir bijusi balss nesēja, tāpēc šī atklāsmes forma, tāpat kā 

iepriekšējos laikos, beigsies. 

71 Saprotiet, ka jūs esat garīgo cilvēku bērni, kuriem nav jābaro sevi ar formām, bet gan ar būtību. Ja 

jūs pareizi sapratīsiet Manu Vārdu, jūs nekad vairs nekrītat elkdievībā, nepieķersieties ārējiem pielūgsmes 

aktiem, formām, pārejošajam, jo jūs vienmēr tieksieties pēc būtiskā, mūžīgā. 

72 Apzinieties, ka visā esat saistīts ar materiālo. Es esmu redzējis, kā, kādam no jūsu mīļajiem aizejot 

no šīs pasaules, jūs pieķeraties viņa nedzīvajam ķermenim, vēloties dot tam jaunu dzīvību vai aizturēt to, 

neaizdomājoties, ka tas nav tas ķermenis, tā forma, ar kuru jums jāpaliek vienotiem, bet gan tā dvēsele, kas 

no šī brīža uz jums raugās no pasaules, kurā ir vairāk gaismas, nepametot jūs, nemulsinot un neaizmirstot, 

nepārraujot mūžīgās saites, ar kurām jūs visi esat saistīti. 

73 Tas, kurš raud par miesas nāvi, jo domā, ka tādējādi redz mīļotās būtnes galu, ir "miris cilvēks", 

kurš raud par citu mirušu cilvēku, ir nezinošs cilvēks un bez gaismas, kurš ir aizvēris savu sirdi tam, kas 

viņu apcer no gaismas. 

74 Ja cilvēks aprobežotos ar mācīšanos un dzīvi saskaņā ar Manas Doktrīnas mācībām, nevis 

sarežģītām reliģijām, jūsu pasaulē būtu vairāk gaismas, dvēselēs būtu miers. 

75 Lieliska ir liecība, ko Dievs ir ielicis jūsu rokās. Bet jūs vēl nezināt, kas jums pieder. Tāpēc jūsu 

planēta joprojām ir asaru ieleja. 

76 Ja tā vietā, lai sapņotu par derības šķirsta, kurā bija Bauslības plāksnes, atklāšanu un gribētu 

iemūžināt Dievišķā Skolotāja tēlu dažādos attēlos, cilvēki pievērstos tikai Dievišķā likuma un mācības 

nozīmes izpratnei, viņi patiešām apvienotos un iestātos miers. 

77 Es jums to visu saku tāpēc, ka jums, kas esat saņēmuši kādu no lielajām atklāsmēm šajā laikā, 

draud briesmas pieķerties ārējai daļai, tas ir, formai, lai mēģinātu to saglabāt sevī uz visiem laikiem. Tiem, 

kam tā jārīkojas, būs "mirušie", kas sargā savus mirušos, jo visas formas pāriet, un no tām paliek tikai 

būtiskais, garīgais, mūžīgais. 

78 Izmantojiet savu intelektu, lai saprastu, un savu gribu, lai rīkotos. 
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Mans miers lai ir ar jums! 



U 225 

90 

Instrukcija 225 
1 Mīļotie mācekļi: Mana mīlestība un miers ir ar jums. Ar savu dievišķo pamācību Es mācu jums 

aizmirst zemes labumus, lai jūsu dvēsele varētu atdalīties un apvienoties ar Skolotāju aizsaulē. 

2 Katrā sirdī ir bēdas, sūdzības, ko jūs cenšaties noslēpt no Mana skatiena. Jūs nācāt, lai mācītos no 

Manis, bet negribat parādīt Man savas bēdas. Bet tu esi Mana caururbjošā skatiena priekšā, kas iedziļinās 

tavas sirds dziļumos un izjūt līdzi tavām sāpēm. 

3 Pirms Es došu jums Savus norādījumus, Es uz jūsu brūcēm uzklāju Savu balzāmu, piepildīšu jūsu 

dvēseli ar mieru. Es vēlos redzēt jūs spēcīgus, sajust jūs tuvu Man. Ik dienu saites, kas pastāv starp jums 

un Tēvu, kļūs arvien ciešākas, lai ķēdes, kas saista jūsu sirdi ar zemi, pārtrūktu un jūsu dvēsele kļūtu brīva. 

Es esmu mācījis jums paklausīt garīgajiem un cilvēciskajiem likumiem, lai jūs neiekristu materiālismā vai 

garīgajā fanātismā. 

4 Jūs esat daudz cietuši, lai nonāktu līdz manai trešajai atklāsmei un atkal dzirdētu manu Vārdu. 

Starp jums ir tādi, kas, lai gan ir Mani dzirdējuši, nav brīvi no ciešanām, jo viņu dvēsele nav spējusi 

atbrīvoties no cilvēciskām vajadzībām. Bet Es nāku kā pacietīgs un mīlošs Skolotājs, lai palīdzētu jums ar 

Savām pamācībām, lai jaunpienācēji varētu virzīties uz priekšu savos klejojumos. 

Dzīves pārbaudījumi ir daļa no Manas mācības, tie veido un padara jūsu dvēseles izturīgas pret 

jauniem pārbaudījumiem, kas nāks. Sāpes ir bijis līdzeklis, ar kura palīdzību jūs esat nākuši pie Manis. 

Tas pats notika Otrajā laikmetā. Tie bija aklie, trūcīgie, paralizētie, apsēstie, nedzirdīgie ─ tie, kuriem bija 

brūkošas brūces ne tikai uz miesas, bet arī uz "sirdīm" ─ tie, kas liecināja par Mani. 

5 Mīlestības un žēlsirdības darbi, ko Es darīju jūsu vidū un kurus jūs saucat par brīnumiem, 

aizdedzināja šo siržu ticību, un caur tiem daudzi citi nāca pie Manis. Tā bija Mana Griba darīt šos darbus, 

lai liktu drebēt sirds un dvēseles dziļākajām stīgām, lai cilvēks varētu tieši piedzīvot Jēzus spēku ─ šī 

pārdabiskā cilvēka, kurš darīja darbus, kurus citiem cilvēkiem nebija iespējams paveikt ─ darbus, kas bija 

pārāki par zinātni un visu, ko Kunga vēstneši bija darījuši iepriekšējos laikos. Tas vēl nebija laikmetu 

pilnība, un tādēļ Tēvs, tā kā Viņš ir Gars, nāca pie cilvēkiem apslēpts Jēzus miesā, lai visi Viņa darbi būtu 

redzami un Viņa vārdi dzirdami. 

6 Tāpēc es daudzkārt vispirms dziedināju fiziski slimus cilvēkus, lai visneticīgāko acīs tiktu sniegts 

pierādījums un materializētos. Jo, ja es šos brīnumus būtu darījis tikai uz dvēseles, cilvēki tos nebūtu ne 

redzējuši, ne ticējuši. 

7 Laiki ir mainījušies. Ja jūs nebūtu tādi paši, Es atkārtoju šos brīnumus jūsu vidū, lai liecinātu par 

Mani. Bet jūs bijāt Mani liecinieki tajos laikos. Jūs ne tikai bijāt liecinieki Manai žēlastībai, bet arī 

saņēmāt to. Cik daudzi no jums ir sajutuši Jēzus glāstu, Viņa rokas maigo spiedienu uz savas galvas. Cik 

daudzi no jums ir dzirdējuši šī vārda skaņu, kas piepildīja jūsu ķermeni un dvēseli ar dziedinošo spēku un 

mīlestību. 

8 Šodien es nāku tieši pie jūsu dvēseles, jo esmu atklājis, ka dažos tā ir akla, citos - nespējīga, vēl 

citos - kurla dievišķajai balsij, bet vēl citos - grēka un netikumu dēļ aptraipīta. Tāpēc Es esmu jūs aicinājis 

nākt pie Manis labprātīgi un mierīgi. Bet jūs bijāt nocietināti sirdī. Tikai tad, kad sāpes bija ļoti stipras, jūs 

devāties pie Manis. 

Pirms tam jūs klauvējāt pie vienām durvīm pēc otrajām, vēloties mieru, veselību vai komfortu. Bet, 

kad jūs nekur neatradāt šos labumus, jūs pazemīgi noliecāt savus kaklus, lai nāktu Manā Klātbūtnē. Jūs 

visi esat nonākuši šādā ceļā. Neviena sirds, neviena dvēsele nav atnākusi pie Manis, kurai nebūtu 

vajadzīga Mana žēlastība, tādēļ Es jums vēlreiz saku, ka šo ceļu jūs esat atraduši caur sāpēm. 

9 Daži savā neticībā pieprasīja no Manis brīnumu, lai noticētu. Tad es viņus pārbaudīju, nepiešķirot 

viņiem brīnumu, ko viņi pieprasīja. Jo, kas tic Man un mīl Mani, tas nekad neizvirza Tēvam nekādus 

nosacījumus. Citi, neraugoties uz ticības trūkumu, turpināja klausīties Manu mācību, līdz viņu sirdis 

pakļāvās, un tas izraisīja brīnumu, kas notika ar viņiem. Kad viņi atvēra acis, pilni ticības savam Kungam, 

viņi ar bezgalīgu prieku saprata, ka ir atguvuši veselību un mieru. Un vēl citi, kas tāpat neatlaidīgi 

klausījās Manā Vārdā, aizmirsa savas fiziskās sāpes un pacēla savas dvēseles, līdz paši svētīja savas 

ciešanas, jo bija starp tiem, kas pietuvojās Man. 

10 Esiet svētīti, jo esat sapratuši, ka šādā veidā Es esmu pārbaudījis jūsu ticību un mīlestību un ka ar 

savām ilgām pēc pestīšanas jūs esat saņēmuši Manu žēlastību un dāvanas. 
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11 Es esmu bijis Skolotājs, Es esmu bijis Tēvs, Ārsts un Tiesnesis. Es esmu augstākā mīlestība. 

Vienmēr meklējiet Mani kā Tēvu un kā Skolotāju. Neslimojiet, lai jūs nemeklētu Mani kā Ārstu, un 

neapstrīdiet Manu taisnīgumu, lai Es nebūtu ar jums kā Tiesnesis. 

12 Tikumības, tikumības un garīguma praktizēšana atbrīvos jūs no ķermeņa slimībām un sirdsapziņas 

pārmetumiem. 

13 Es jums vēlreiz saku, ka šodien neesmu nācis pie cilvēces, lai atkārtotu Savus otrās ēras brīnumus. 

Jo Es esmu atnācis pēc jūsu dvēseles, bet neaizmirstot par jūsu miesu, jo arī tā ir Mans radījums. Es esmu 

tuvojies, lai piepildītu jūsu sirdis ar mieru un liktu jūsu sejai smaidīt šī laika pārdzīvojumu un sāpju vidū. 

14 Es esmu izgaismojis jūsu sirdis ar ideāla gaismu, kas ir realitāte, jo šis ideāls esmu Es, ceļa mērķis, 

uz kura jums vienmēr būs Mana klātbūtne, Mana palīdzība. Tajā es būšu modinātājs, draugs, ārsts un 

sargs, kas aizsargās jūsu miegu. 

15 Jūsu dvēsele tagad atklāj savu pasauli, lai gan tā joprojām dzīvo uz zemes. Tagad tā iepazīst savu 

svētvietu, tā ir atradusi ceļu, un no tās redz savu īsto tēvzemi pie apvāršņa. 

Jūs savā sirdī jautājiet Man, kuri no tiem viņu sasniegs, un Es jums atbildēšu: Visi. Taču nākotnē tās 

nebūs sāpes, kas jūs vadīs, un pārbaudījumi, kas jūs piespiedīs. Tā būs jūsu mīlestība, gaisma, kas jūs 

vedīs pie Manis. Ceļa pārbaudījumi kalpo tikai tam, lai jūs atmodinātu no materiālisma. 

16 Kad vētras un viesuļvētras beigsies, jūsu sirdīs iestāsies miers un klusums. Tad jūs sasniegsiet savu 

savienību, un Tēvs jums sacīs: Tagad jūs esat gatavi. Tagad domājiet par citiem, tagad jums ir tiesības 

pamācīt savus līdzcilvēkus, jo tagad jūs varat rādīt labu piemēru. 

17 "Jaunā Jeruzaleme" atvērs savus vārtus. Tajā paliks sargi, un no tās sūtņi dosies pie tautām, lai 

nestu svētību un liecību. 

18 Tavs vārds gāzīs elkus no to pjedestāliem, un gaisma, kas no tevis izstarosies, kliedēs tumsu. 

19 Lai gan jums šķiet, ka tā ir pārāk liela atbildība, es jums saku, ka jūs varat paveikt šo uzdevumu. Jo 

jūsu dvēsele jau sen ir sākusi savu evolūcijas ceļu. 

20 Pirmajā laikmetā Izraēla paturēja Derības šķirstu tikai sev. Bet, kad Jēzus sludināja uz zemes, Viņš 

šķērsoja Jūdejas robežas un sūtīja savus apustuļus pie citām tautām, lai izplatītu mīlestības sēklu. 

21 Šodien Es nāku kā Svētais Gars, un Mana Universālā Mācība ietver visus, nešķirojot rases, 

izglītotus un nezinošus, bagātus un nabadzīgus. Tajā apvienosies visi Visuma iedzīvotāji, kas dzīvos 

bezgalīgi daudzās pasaulēs. 

22 No šīs "tautas" celsies garīgais templis, kurā Es dzīvoju mūžīgi ─ iekšējais templis, kurā celsies 

mīlestības altāris Manai Dievišķībai ─ svētnīca, kas netiks celta no akmeņiem, bet no lūgšanām, 

žēlsirdības darbiem un patiesām liecībām. Šajā templī būs Mans tēls ─ nevis tas, ko radījusi cilvēka roka, 

bet tas, ko Es radīju "pēc sava tēla un līdzības": cilvēks, apveltīts ar dvēseli un apgaismots ar Gara gaismu. 

23 Tevī ir Dievišķā atspulgs, Es patiesi esmu tevī. Inteliģence, griba, spējas, maņas un tikumi, kas 

jums piemīt, liecina par augstāko dabu, kurai piederat, un ir dzīvs apliecinājums Tēvam, no kura esat 

nākuši. 

24 Reizēm jūs ar nepaklausību un grēku aptraipāt un aptraipāt tēlu, ko jūs nesat Manī savā būtībā. Tad 

jūs neesat līdzīgi Man, jo nepietiek ar cilvēka ķermeni un dvēseli, lai būtu Radītāja tēls. Patiesa līdzība ar 

Mani ir jūsu gaismā un jūsu mīlestībā pret visiem jūsu tuvākajiem. 

25 "Augt un vairoties," Es saku jūsu dvēselei šajā Trešajā Laikā, kā Es teicu cilvēces tēviem, kad liku 

viņiem apdzīvot zemi ar cilvēkiem. Augiet un vairojieties, mīļie ļaudis, bet augiet garīgumā un vairojieties 

tikumos. 

26 Esiet gaisma starp tik daudz tumsas, kas valda šajā laikā. Esi lūgšana un manna, esi balzāms un 

glāsts, tad tu saskanēsi ar cilvēkiem, kas Mani mīl, ar dvēselēm, kas Mani pielūdz. 

27 Uz zemes jums ir patvēruma vieta, kas ir jūsu mājas ─ šī iestāde, kas ir Visuma tēls, lai tās klēpī 

jūs varētu gūt spēku dzīves cīņai. 

28 Rūpējieties par to, lai jūsu mājās būtu kaut kas līdzīgs svētvietai, lai tās būtu kā maza valstība, kā 

oāze jūsu dzīves sausajā un naidīgajā tuksnesī. Uzmanieties par savu māju tikumu, bet nekrītiet egoismā 

ambiciozu centienu pārpilnības dēļ, jo tad tā vairs nebūs līdzīga Visumam, jo tajā trūks viesmīlības, 

mīlestības un žēlsirdības. Lai jūsu jumts ir viesmīlīgs un jūsu galds brālīgs. 
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29 Tikai mīlestības ceļā jūs Mani sasniegsiet un iepazīsiet. Tāpēc Es esmu jūs pamācījis, kā dzīvot 

saskaņā ar šo mācību. Jo tā iedvesmo jūs ar patiesu mīlestību. 

30 Mans Vārds būs jūsu ceļvedis šajā Trešajā Laikā un izlauzīs jūs cauri šķēršļiem, "bezdibeņiem" un 

"tumsām", jo tajā ir Mani norādījumi. 

31 Atcerieties, ka es vienīgais esmu jūsu pestīšana. Mans Likums ir bijis, ir un būs jūsu dvēseļu ceļš 

un ceļvedis gan pagātnē, gan tagadnē, gan nākotnē. 

32 Svētīgi tie, kas balstās uz manu likumu, jo viņi nekad nenokļūdīsies krustcelēs. Viņi nonāks 

Apsolītajā zemē un dziedās triumfa dziesmu. 

33 Mīļotie ļaudis: Katru jūsu soli uz priekšu ceļā Es svētīju un tādējādi piepildīju jūsu dvēseli ar 

mieru un paļāvību kā pamudinājumu, lai jūs neapstātos un nepadotos aizmigušiem, kā tas bija agrāk. 

34 Neesiet apmierināti un apmierināti ar saviem iepriekšējiem darbiem. Apzinieties, ka mērķis vēl ir 

tālu, un, lai to sasniegtu, jums vēl daudz "klīst", jāapgūst jauni nopelni un jāpieliek pūles, lai sasniegtu 

savu pacēlumu. 

35 Dvēseles pilnību nevar izmērīt ar laiku uz zemes - gadsimtiem vai gadsimtiem. Dvēseles 

pilnveidošanai un attīstībai ir mūžība kā tās darbības lauks. Bet, tā kā tev priekšā ir mūžība, tu nedrīksti 

neņemt vērā savas zemes dzīves dienas vai minūtes, domādams, ka, atstājot tās neizmantotas, tev vēl ir 

daudz iespēju tās aizstāt. 

Jūs neesat apzinājušies, ko jūsu dvēsele cieš, ja tā ir palaidusi garām kaut vienu soli savā attīstības ceļā 

vai ja tā ir atpalikusi "uz mirkli". Ir nepieciešams, lai jūs apzinātos katra savas eksistences mirkļa vērtību, 

lai jūs dzīvotu nomodā un izmantotu to sava fiziskā un garīgā pilnveidošanās labā. 

36 Es zinu, ka ne visi no jums var virzīties uz priekšu šajā ceļā ar vienu un to pašu soli. Tāpēc es saku 

tiem, kas jau ir spējuši staigāt ar drošu un stingru soli: Neaizmirstiet tos, kas nāks pēc jums. Atzīstiet, ka 

daži nāk noguruši, citi ir apstājušies, bet vēl citi uz īsu brīdi zaudē ticību. 

37 Es dodu jums uzdevumu rūpēties par tiem, kas paklupa un krīt ceļā, lai jūs varētu atrast iespēju 

īstenot savu brālību un pierādīt to, ko esat iemācījušies no Manas mācības. 

38 Ja kāds vēlas paturēt savas zināšanas, ticību un dāvanas sev, jo baidās, ka citi izmantos un baudīs 

to, ko viņš ir izstrādājis, tad viņš nāks pie Manis viens un tukšām rokām. Viņš dāvinās Man savu sēklu, bet 

ne savu ražu, jo viņš nekad nav sējis, bet ir apmierināts ar to, ka saņem sēklu un izmanto to sev. 

39 Tas, kurš aizmirst sevi, lai dotu saviem līdzcilvēkiem no tā, ko viņš nes savā dvēselē, un kura 

lielākais prieks ir palīdzēt savam tuvākajam pacelties kalna virsotnē, kur ir garīgais mērķis, ieradīsies ar 

lielu ļaužu pulku sev līdzi, svētīts no saviem garīgajiem brāļiem un māsām, ar dvēseli, kas pilna gaismas, 

pildot savu misiju. 

40 Nāciet pie Manis, mācekļi, skolēni un atkritēji. Par mācekļiem Es saucu tos no jums, kuri ir 

studējuši Manu Mācību kopš brīža, kad Es jums atklāju, ka tagad ir Trešais Laiks, kad cilvēka dvēselei ir 

jāpaceļas un jāsasniedz liels augstums, lai tā būtu harmonijā ar Tēvu. 

Un jums, kas uzskatāt sevi par mācekļiem, Es patiesi saku, ka šī nav pirmā mācība, ko esat no Manis 

saņēmuši. Jau sen, citos laikos, Es runāju ar jums, un kopš tā laika jūs zināt Bauslību, un arī kopš tā laika 

Es gaidu, kad jūs to pildīsiet. 

Jums, kurus Es esmu nosaucis par atkritējiem, Es saku, lai jūs nebrīnieties, ka Es daru Sevi zināmu 

jūsu vidū, jo jums bija pareģots, ka Es atgriezīšos pie cilvēkiem. 

41 Klausieties Mani, jūs visi, un sagatavojiet savu dvēseli, jo Es jums dodu dvēseles barību, maizi bez 

rauga, kā Es jums teicu Otrajā Laikā. Tikai no Manis jūs varat saņemt šo maizi, kas ir Mana Gara būtība 

un mīlestība uz katru radību. Barojiet sevi ar to no šodienas, lai nevienam no Maniem bērniem netrūktu šīs 

barības. Nemirstiet no bada, jo Es, Tēvs, tagad jums saku, ka nekad neesmu bijis jums tik tuvu kā tagad. 

42 Es esmu apsolījis jūs atbalstīt un aizsargāt, jo jūs esat mani bērni. Nešaubieties vairs, nejūtieties 

izsalkuši vai pamesti no šīs mīlestības un sajūtiet manu Klātbūtni katrā posmā, kurā atrodaties. 

43 Es gribu, lai jūs zinātu to augļu garšu, kurus es jums piedāvāju, lai jūs netiktu maldināti. Jo tuvojas 

Manas parādīšanās beigas, un pēc šī laika izredzēto tautu sagaida briesmas un slazdi. Tie, kas rūpīgi 

neiedziļinās mācībā, ko viņi saņem, varēs krist kārdinājumos. Tikai tie mācekļi, kas paliek modri un 

lūdzas, redzēs sevi brīvus no kļūdām, nesīs tīru sēklu un zinās, kā to nodot tālāk saviem līdzcilvēkiem. 

44 Es esmu atzīmējis savas atklāsmes trīs laikmetos: No pirmā cilvēka līdz Jēzus piedzimšanai bija 

laiks, kas veidoja pirmo cilvēces laikmetu. Tas bija ilgs laiks, pilns pārbaudījumu, cīņu un pieredzes pilns 
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laiks jūsu dvēselei, kas bija pilnīgā attīstībā. Jēzus iezīmēja otrā laikmeta sākumu, un cilvēks pētīja 

mācību, ko Viņš viņam deva ar Savu piemēru, un viņš tika satriekts, kad sajuta, ka "Vārds", Tēva Emisārs, 

tuvojas. 

Viņa uzturēšanās šajā pasaulē bija īsa; pēc neilga laika Viņš atgriezās pie Tēva, no kurienes bija nācis, 

apmācījis un sagatavojis izredzētos, lai Viņa Vārds tiktu nests līdz zemes malām. No tā laika līdz 1866. 

gadam, kad parādījās zīmes, kas vēstīja par jaunā laikmeta sākumu, notika tas, kas bija ietverts otrajā 

periodā. 

Pēc šī laika cilvēcei ir atvēries jauns cikls, trešais, un mans Gars savā pilnīgajā iedarbībā ir devis jums 

norādījumus pāriet no viena perioda uz nākamo un saņemt sēklu, gaismu un žēlastību, kas atbilst šim 

laikam, lai jūs varētu atpazīt evolūcijas pakāpi, ko esat sasnieguši, un soli pa solim varētu tuvoties 

garīgumam. 

45 Laika posms, kurā Es dodu jums Savus norādījumus ar cilvēka starpniecību, ir noteikts, un tam, 

tāpat kā ikvienam Manam rīkojumam, ir jāpilnveidojas. Pēc tam jūsu ticība, intuīcija un paļāvība uz Mani 

jums pateiks, ka Es esmu jums tuvu, un jūs jutīsiet, kā Es dziļi jūsu dvēselē vadu jūsu soļus, vienmēr 

norādot uz kalna virsotni un palīdzot Maniem bērniem sasniegt pilnību, kas ir dvēseļu gaidītais mērķis. 

46 Svētītas sievietes: Arī jūs piederat manai apustulībai. Starp šī cilvēka garu un jūsu garu nav nekādu 

atšķirību, lai gan fiziski jūs esat atšķirīgi un arī uzdevumi abās pusēs ir atšķirīgi. 

47 Pieņemiet Jēzu par sava gara kungu un sekojiet Viņam pa Viņa mīlestības iezīmēto ceļu. Padariet 

Viņa vārdu par savu un pieņemiet Viņa krustu. 

48 Es runāju uz jūsu garu ar tādiem pašiem vārdiem, ar kādiem runāju uz cilvēkiem, jo jūs esat garīgi 

vienlīdzīgi. Tomēr, ja jūsu sievišķā sirds meklē piemēru, kam līdzināties, ja jums ir vajadzīgi ideāli 

piemēri, lai jūs atbalstītu, pilnveidojot sevi dzīvē, atcerieties Mariju, vērojiet Viņu visā viņas dzīves laikā 

uz zemes. 

49 Tā bija Tēva griba, lai Marijas pazemīgo dzīvi pierakstītu mani mācekļi, kuri viņu pazina un 

sarunājās ar viņu visā viņas kalpošanas laikā. 

50 Šī dzīve ─ pazemīga tiem, kas to zina ─ bija spoža no dzimšanas līdz pat tās beigām pasaulē. 

Marija ar sava gara pazemību, ar savu bezgalīgo maigumu, ar savu sirds tīrību, ar savu sirds tīrību, ar savu 

mīlestību pret cilvēci, ko viņa pauda vairāk ar klusēšanu nekā ar vārdiem, zinot, ka Tas, kam bija jārunā ar 

cilvēkiem, bija Kristus, uzrakstīja daudzas mīlestības pamācības lappuses. 

51 Marijas gars bija pati mātišķā mīlestība, kas izstaroja no Tēva, lai sniegtu cilvēcei perfektu 

pazemības, paklausības un lēnprātības piemēru. Viņas pastaiga pa pasauli bija kā gaismas taka. Viņas 

dzīve bija vienkārša, majestātiska un tīra. Viņā piepildījās pravietojumi, kas vēstīja, ka Mesija piedzims no 

jaunavas. 

52 Tikai viņa bija spējīga nēsāt Dieva sēklu savās miesās, tikai viņa bija cienīga palikt kā cilvēces 

Garīgā Māte pēc tam, kad bija izpildījusi savu uzdevumu Jēzus priekšā. 

53 Tāpēc Marija ir jūsu ideālais piemērs, sievietes. Bet vērsieties pie Viņas un ņemiet Viņu par 

paraugu Viņas klusumā, pazemības darbos, bezgalīgajā pašaizliedzībā, ko viņa dara no mīlestības pret 

trūkumcietējiem, Viņas klusajās sāpēs, līdzjūtībā, kas visu piedod, un mīlestībā, kas ir aizlūgšana, 

mierinājums un salda palīdzība. 

54 Jaunavas, laulātie, mātes, meitenes bez vecākiem vai atraitnes, vientuļas sievietes, jūs, kam sāpju 

caururbta sirds, sauciet Mariju par savu mīlošo un gādīgo Māti, piesauciet Viņu savās domās, pieņemiet 

Viņu savā garā un sajūtiet Viņu savā sirdī. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 226 
1 Mācītājs jūs svētī, cilvēki. Es sagatavoju jūs, lai jūs atsvaidzinātos manā klātbūtnē un saņemtu 

spēku izturēt garīgos, morālos un materiālos pārbaudījumus, kas joprojām pastāv jūsu vidū. 

2 Es bieži esmu jums runājis par pārbaudījumiem, kas šajā laikā piemeklēs pasauli. Ja atvērsiet acis, 

redzēsiet, ka viņi jau ir ieradušies. Lielāki nāks rīt. Jums, kam ir pretlīdzeklis pret tiem, tiks dota iespēja 

iemantot cieņu. Ja jūs sekosiet maniem norādījumiem, jūs varēsiet pavēlēt dabas spēkiem, kas tad 

apstāsies un nekaitēs jūsu mīļajiem, un viņi jums paklausīs kā paklausīgi kalpi. Tavs spēks neattieksies 

tikai uz nelielu cilvēku grupu, bet veseli reģioni un tautas saņems atvieglojumu savās bēdās caur "Israēla 

tautas" lūgšanu. Bet bēdas jums, ja jūs nepaliksiet "nomodā" un lūgšanā, jo tad jūsu misijas piepildījuma 

trūkums apgrūtinās jūsu dvēseli, un jūs jutīsieties pārāk vāji, lai stātos pretī nelaimēm. 

3 Šajā pārdomu un misijas pildīšanas laikā jums ir jāsagatavojas pabeigt misiju, ko esat sākuši 

pagātnē. Labojiet kļūdas, ar mīlestību atdodiet savai dvēselei tās tīrību. Jūsu šaubas ir lielas, jo jūs kā 

Manis sūtņi neesat nodevuši tālāk visu, ko Es jums esmu uzticējis cilvēces labā. 

4 Svētīgs tas, kam ir ticība, bet Es svētīju arī to, kas nāk pie Manis un lūdz Man šo dārgo dāvanu. 

"Ticība jūs glābs," es vienmēr esmu jums teicis. Nopietnās krīzēs, lielos pārbaudījumos ikviens, kas lūdz 

un uzticas, tiks glābts. Kāpēc jūs dažkārt krītat izmisuma un bezcerības bezdibenī, lai gan jūs zināt, ka Es 

jūs mīlu un ka jūs bauda Manu pilnīgu aizsardzību? Ja jums nav enerģiskas ticības, meklējiet to sevī, un, 

kad esat to atraduši, nēsājiet to līdzi kā lukturi, lai apgaismotu savu ceļu. Tad jūs būsiet stiprs, pacietīgs un 

vienisprātis ar savu likteni. 

5 Es jums mācīju lūgties, un šajā lūgšanā mēs bijām domu kopībā. Jūs esat Mani aicinājuši savās 

ciešanās un miera stundās. Pat tad, kad esat grēkojuši, jūs esat meklējuši Manu klātbūtni, lai kopā ar Mani 

raudātu par saviem pārkāpumiem un tādējādi nomierinātu savu dvēseli. Mana mīlestība un pacietība ir 

bezgalīga un atklājas jums nepārtraukti. 

6 Tuvojas noteiktais datums manai aizbraukšanai. Tad mans vārds beigsies, bet es palikšu garā savu 

mācekļu sirdīs. Līdz tam laikam jums jau bija jāiemācās meklēt Mani savas būtnes iekšējā templī. Tā 

godība būs jūsu dvēseles ticībā, mīlestībā un pacēlumā. Neviens nespēs šo svētnīcu sagraut, ja tu to būvēsi 

ar nelokāmu ticību. Neatlaidīgi sekojiet Manai mācībai, lai jūs vienmēr atpazītu uzdevumu, ko Es esmu 

uzticējis jūsu dvēselei. 

7 Meklējiet Mani Bezgalībā ar savas dvēseles jūtīgumu, bet neprasiet Mani redzēt. Jūsu acis nevar 

redzēt manu Garu. Jānis, mans otrās ēras māceklis, savā lielajā vīzijā neredzēja manu Garu visā tā godībā. 

Es parādīju viņa garīgajām acīm tikai alegorijas, kurās bija ietverts liels noslēpums, ko viņš visā savā 

pacilātībā nespēja izskaidrot. Viņš pateicās Man par to, ko Es viņam biju dāvājis, un pierakstīja 

nākamajām paaudzēm to, ko viņš redzēja un dzirdēja šajā lielajā sejā. 

8 Šī laika pravieši: ar cieņu ieejiet Bezgalībā, un Es jums jūsu sagatavošanas labad piešķiršu skaistas 

vīzijas, kas iedrošinās cilvēkus un pasludinās viņiem nākamos notikumus. Pat bērni liecinās par to, ko viņi 

redzējuši; Es viņiem dāvāšu lielas vīzijas. Mana gudrības gaisma apspīdēs jūs. 

9 Vārdam, ko Skolotājs nodod šajā laikā, ir tas nopelns, ka tas atklāj cilvēkiem nezināmas mācības 

caur sagatavotu cilvēku, kurš savu uzdevumu kā balss nesējs pilda ar patiesu izpratni. Šī žēlastība 

vienlaikus māca jums caur manām izpausmēm izprast evolūciju, ko dvēsele ir sasniegusi Trešajā 

Laikmetā. 

10 Mana gaisma ir ļāvusi jums skaidri saskatīt šo patiesību, tā caurstrāvo visu jūsu būtību. Tas ir 

kristāldzidrs ūdens nogurušai dvēselei, lai remdētu slāpes. Sirdij tas ir iedrošinājums cīņā pret postu un 

kārdinājumiem, kuriem tev jāpretojas dienu pēc dienas. Šīs zināšanas ir spēks, kas jūs iedrošina, ir 

žēlastība, kas atjauno manus mācekļus. 

11 Lai atpazītu kaut ko vairāk no dvēseles un dzīvības, kas jūs ieskauj, jums bija jāattīstās dažādās 

zemes dzīvēs. Jūs esat iegājuši gaismas laikmetā, kas ļauj jums atpazīt Manas Doktrīnas mācības to 

patiesajā nozīmē, nevis tā, kā jūs tās iedomājāties. Tas ļauj jums atpazīt ceļu, kas ved uz mūžīgo dzīvi. Cik 

daudz atklāsmju cilvēks uzzinās, pateicoties šai gaismai, un cik daudz pagātnes kļūdu viņam nāksies 

nožēlot, kad viņš tās atklās! Jo tagad ir atmodas stunda, ir gara un domas brīvības laikmets. 

12 Kad cilvēks atbrīvosies no materiālisma, pateicoties savai jaunajai sagatavotībai, visas liekās 

paražas, ko cilvēks vilka līdzi kā ķēdes, no viņa nokritīs. 
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13 Jums būs jāpaaugstina sava balss, lai pasaule to sadzirdētu. Jums ir jābūt šīs Labās vēsts paudējiem 

kā patiesiem lieciniekiem, kas prot izskaidrot to, ko viņu ausis dzirdēja un prāts uztvēra, apliecinot to ar 

saviem mīlestības un žēlsirdības darbiem. 

14 Ja līdz šim jūsu darbībā nav bijis pilnības, tad tas ir tāpēc, ka jūs neesat vēlējušies pārveidoties, 

izmantojot manu mācību. Jums ir pietrūcis gribas, pašaizliedzības un pūļu. Bet jūsu dvēsele vēlas pacelties 

vēlmē tuvoties Man un izpildīt savu uzdevumu. 

15 Ja zinātnieki trumpo par savas zinātnes diženumu, tas ir tāpēc, ka viņi ir par to pārliecināti. Lai 

varētu runāt par manu darbu, arī jums ir jāiegremdējas tajā, līdz esat pārliecināti par tā patiesumu. 

16 Saprotiet: jūs nevarat runāt vai apstiprināt to, ko nezināt, jo baidāties nonākt maldos vai kļūdās. 

Savukārt, ja jūs esat gatavi, ja jūsos ir zināšanas un dziļa ticība, tad jūs iemantosiet patiesības gaismu. 

17 Atcerieties, ka mana mācīšana neaprobežojas tikai ar jūsu idejām un izpratni. Manai dievišķajai 

gudrībai nav robežu. Neviens nevar apgalvot, ka ir zinājis vai sapratis kādu no Manām atklāsmēm, pirms 

Es viņam tās atklāju. 

18 Kamēr zinātnieki cenšas visu izskaidrot ar savām materiālajām zināšanām, Es atklāju 

pazemīgajiem Garīgo Dzīvību, patieso Dzīvību, kurā ir visa esošā cēlonis, iemesls un izskaidrojums. 

19 Jūsu sniegtās zināšanas radīs priekšstatu par manu darbu. Daudzi no neizpratnes dēļ spriedīs par 

Manu Doktrīnu pēc jūsu neuzkrītošā izskata, gluži tāpat kā "otrajā laikmetā" Jēzu, Kristu, tiesāja pēc Viņa 

pieticīgā izskata un vienkāršā apģērba, jo arī tie divpadsmit, kas Viņam sekoja, bija vienkārši apģērbti. Bet 

Es jums patiesi saku, ka viņi nebija tērpušies lupatās un ka viņi bija atteikušies no zemes tukšībām tikai 

tādēļ, ka, pateicoties Manai pamācībai, bija sapratuši, kur ir patiesās dvēseles vērtības. 

20 Es jums saku, mācekļi: kad cilvēki sāks pētīt Manu Darbu un jūs meklēs un iztaujās, nekrītiet 

kārdinājumā, domādami, ka esat pārāki to zināšanu dēļ, ko esat saņēmuši no Manis. Jo pazemīgāks būsiet, 

jo cēlāks un uzticamāks jūs uzskatīs par viņiem. 

21 Šādā veidā gaisma, kas izšķīdina fanātismu un atbrīvo dvēseli, pakāpeniski virzīsies no cilvēka uz 

cilvēku. Un tie, kas sevi dēvē par kristiešiem, bet tādi nav, caur šo gaismu iepazīs un interpretēs patieso 

Kristus mācību. Jo tā sniegs viņiem pacilājošu priekšstatu par Garīgo dzīvi, par kuru Jēzus runāja Savā 

mācībā. 

22 Mācekļi, klausieties Mani, jo Tas, kas jums mācīja pazemību un aicināja jūs par brāļiem Savā 

mīlestībā, ir tas pats, kas runā uz jums šodien, šajā laikā. 

23 Mana slepenā dārgumu krātuve atveras mācekļu priekšā, lai pārvērstu viņus par meistariem. 

Klausieties Mani un studējiet Manu Vārdu, lai Es varētu jūs sūtīt uz provincēm un tautām izplatīt Manu 

mācību. 

24 Šajā laikā Es runāju uz jums no Saviem "troņiem", un Mana balss jūsu pasaulē tiek dzirdēta caur 

Manis apveltītu personu. 

25 Tāpat kā Mesijas atnākšana tika pasludināta Pirmajā Laikā, arī Es pasludināju Savu atgriešanos pie 

jums. Un tagad es esmu šeit! 

26 1866. gadā pravieša un celmlauža Elijas Gars atklājās, lai sagatavotu Tā Kunga ceļus, iedegtu 

gaismu "pirmo" sirdīs, pasludinātu viņiem manu gaidāmo atnākšanu un sagatavotu balss nesējus, vīriešus 

un sievietes bez izglītības, caur kuriem mans Svētais Gars varētu parādīties. 

27 Caur šiem mutvārdiem Es esmu darījis Sevi zināmu, lai Manu Vārdu dzirdētu arī ieceltie Dieva 

kalpi uz zemes, lai visi tie, kas jebkādā veidā pārkāpj Manus likumus, atturētos no turpmākas to 

zaimošanas un mācītu cilvēkiem patieso ceļu, kas ved pie Manis. 

28 Atkal sacelsies rakstu mācītāji un farizeji, lai spriestu un pārbaudītu Mani ─ tagad jūsos. Bet Es 

jums saku: esiet pazemīgi ar to pazemību, ko Es jums mācu, lai jūs atzītu par Maniem mācekļiem. 

29 Izraēlas tauta vēl nav vienota. Jo, lai gan daži ir "garā", citiem joprojām ir zemes ķermenis. Kamēr 

daži ir izglābti, citi atrodas uz bezdibeņa malas. To vidū ir tie, kas domā, ka mīl Tēvu, bet patiesībā 

pielūdz zelta teļu. Bet tuvojas laiks, kad šī tauta būs vienota un sagatavota. 

30 Jūs, kas Mani dzirdat un esat daļa no šīs tautas, esat starp tiem, kas ir sekojuši Mana aicinājuma 

skaņām, kas ir kā melodiska zvana zvanīšana. Jūs saņemsiet atlīdzību par savu paklausību un labo gribu, 

kad dzirdēsiet "Dievišķo Vārdu" ─ to pašu, kas runāja Jēzū, rabī no Galilejas. 
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31 Es mācu jums necenzēt savu līdzcilvēku ticību un pielūgsmes aktus viņu dažādajās reliģiskajās 

kopienās. Mana Doktrīna, kas ir visaptveroša, māca jums cieņu pret katru ticību. Jūs zināt, ka Es esmu 

visos - gan šķīstajā, gan grēka aptraipītajā. 

32 Es mīlu visus un nevienu nesodu. Tā ir mana taisnība, kas labo un pilnveido dvēseles. 

33 Dievišķais Gars ir pilns mīlestības, Viņā nav dusmu. Ticiet tam: Ja Tēvs kaut uz mirkli izjustu 

dusmas par jūsu apvainojumiem un pārkāpumiem, ar to pietiktu, lai jūs iznīcinās. 

34 Tāpēc Es esmu nācis "uz balta mākoņa", lai jūs dzirdētu Manu Vārdu, lai novērstu jūsu ļaunumu, 

atvērtu jūsu garīgās acis patiesībai un parādītu Sevi jūsu dzīves tuksnesī kā palmu, kuras ēnā jūs esat 

atpūtušies. 

35 Es neesmu jums devis materiālas bagātības, jo, ja jūs saņemtu visu, jūs pagrieztu Man muguru. Ko 

jūs darītu, ja kļūtu bagāts? Bet patiesi Es jums saku: Tas, ko es jums tagad dodu, ir vairāk nekā 

dārgakmens ─ tas ir dārgums. 

36 Kur dvēseles dodas pēc fiziskās nāves? Jūsu sirds nezina, tā nepazīst šīs pasaules. Bet jums ir 

jākāpj augšup pa šauru garīgās attīstības ceļu, lai jūsu dvēsele nenonāktu tumsas ielejā. 

37 Celieties, lai dzīvotu jaunu dzīvi, miera dzīvi. Es vēlos, lai jūs "vērotu" un lūgtos, jo cilvēcei draud 

iznīcība. 

38 Daži netic Manai klātbūtnei, jo iebilst pret šo pulcēšanās vietu nabadzību un pieticību, kā arī pret 

to balss nesēju neuzkrītošumu, caur kuriem Es daru sevi zināmu. Taču, ja šādi šaubīgie pētītu Kristus 

dzīvi, viņi saprastu, ka Viņš nekad nav meklējis izrādīšanos, godbijību vai bagātību. 

39 Šīs vietas var būt tikpat nabadzīgas un zemas kā stallis un salmi, uz kuriem es toreiz piedzimu. 

40 Mācekļi, jūs esat bijuši pie mana debesu galda, pie tā esat ēduši un dzēruši manas mīlestības maizi 

un vīnu. 

41 No Mana "troņa" Es sūtu Savu staru, lai jūs iepriecinātu ar Mana Vārda koncertiem. 

42 Es esmu gaidījis jūsu atnākšanu kā iepriekšējos laikos. 

43 Sēdieties pie Mana galda un ieskaujiet Mani. Ja esat izsalcis un izslāpis, šeit ir ēdiens: Pasniedziet 

sev un ēdiet. Kad jūs jūtaties skumji vai slimi, šeit ir mana klātbūtne, lai sniegtu jums veselību un 

mierinājumu. 

44 Vienmēr lolojiet cerību, ka jūs mūžīgi dzīvosiet kopā ar Mani. Tāpat kā Es esmu piepildījis Savus 

apsolījumus attiecībā uz pasauli, Es piepildīšu arī Savus apsolījumus attiecībā uz garīgo dzīvi. 

45 Dariet nopelnus uz zemes, un jūs nekad nenovirzīsieties no ceļa, kas ved pie Manis. 

46 Šajā laikā jūs ejat cauri jaunam tuksnesim, kurā neesat gājuši bada nāvē, jo tajā ir noticis mana 

Vārda brīnums, kas ir pabarojis jūsu dvēseli, tāpat kā jūs tuksneša tuksnesī barojāties ar mannu un vēlāk 

ēdāt no Jēzus brīnuma maizes un zivīm ─ arī tuksnesī. 

47 Šodien tas nav karsts smilšains tuksnesis, ko jūs šķērsojat, un tā nav zemes maize, ko Es jums 

piedāvāju. Tagad jūs kāpjat kalna virsotnē, un mūžīgās dzīvības maize jūs baro. Jūsu dvēsele lieliski izprot 

pārnesto nozīmi, kādā Es jums runāju, jo jūsu garīgā attīstība ļauj jums iedziļināties Manas mācības 

būtībā. 

48 Tagad jūs soli pa solim kāpjat kalnā zem sava krusta svara. Kad jūs nogurstat, piesauciet Mani, un 

tūlīt Skolotājs kā jūsu krusta nesējs palīdzēs jums nest jūsu nastu, lai jūs varētu turpināt savu Izpirkšanas 

ceļu līdz galam. Jums visiem ir misijas un pienākumi, tādēļ es esmu kopā ar visiem ─ gan ar bērniem, gan 

ar jauniešiem un pieaugušajiem. Bet, ja Es esmu iezīmējis jūsu likteni un uzticējis jums krustu, tad tas ir 

tāpēc, ka Es zinu, ka jūs varat darīt taisnību savam Tēvam. 

49 Neviens nespēs noteikt ne savu garīgās attīstības līmeni, ne arī savu līdzcilvēku eksistences līmeni. 

To varu novērtēt tikai es. 

50 Es esmu atnācis, lai salauztu ķēdes, kas jūs saista ar pasauli, lai dotu jums garīgo brīvību pacelties, 

lai tiektos pēc Gaismas, kas ir Patiesība. 

51 Neviens nevēlas būt pēdējais, jūs visi vēlaties būt pirmie. Tāpēc iegūstiet nopelnus, strādājiet. 

Laistiet laukus ar mīlestību, dariet tos auglīgus un sējiet tajos Skolotāja sēklu. Tad paaudzes, kas nāks pēc 

jums, pēc jūsu zīmes atpazīs, ka jūs mācījis Tēvs. 

52 Aizsargājiet savus laukus ar gaismas zobenu, ko Es jums esmu devis, lai kārdinājums neizpostītu 

jūsu sēklas. 
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53 Es jums esmu piedāvājis Debesu Valstību kā atlīdzību par jūsu garīgo darbu. Tajā jūs būsiet kopā 

ar savu Radītāju, kurš šajā laikmetā nāk pie jums kā Tēvs un Skolotājs, lai jūs mierinātu un apgaismotu. 

Šeit ir Mana mācība, kurā jūs redzēsiet atklātu Manu mīlestību, Manu sirsnību, Manu taisnīgumu un arī 

Manu padomu, ar kuru Es vēlos jūs vest uz gudrību. 

54 Visos laikos Es esmu atklājis Sevi cilvēkam vienkāršā veidā, lai viņš varētu Mani saprast, Es 

vienmēr esmu to darījis jūsu intelekta un sirds izpratnes robežās. Es esmu nācis pie jums, lai sniegtu jums 

pazemības piemēru, kad Es pazemoju Sevi līdz jūsu nožēlojamai dzīvei, lai jūs paceltu uz labāku dzīvi. 

55 Es jums jautāju, kādā veidā jūs vēlētos, lai Es ar jums runātu, un jūs Man atbildējāt, ka jūs atzītu 

Mani jebkurā formā, kādā Es to darītu. Nepakļaujiet Mani pārbaudījumam. Tas, kas jums jādara, ir 

jācenšas sevi garīgi pilnveidot, lai jūs varētu labāk interpretēt Manas izpausmes un tādējādi pilnībā 

apliecināt Manu Doktrīnu ar patiesas mīlestības darbiem. 

56 Es vienmēr esmu nesis jums gaismu un rādījis augšupceļu. Šodien Es jūs sagatavoju, lai ar savu 

lūgšanu jūs varētu krist vēl lielākā sajūsmā un ieraudzīt garīgo dzīvi tuvumā, un ieraudzīt savu Tēvu visā 

Viņa godībā virs Viņa radības. 

57 Mans Gars pašlaik aicina ikvienu dvēseli, prātu un sirdi, lai barojas ar Mani, jo jūs esat izsalkuši. 

Jūs neesat zinājuši, kā baroties ar Maniem vārdiem, jūs neesat izmantojuši mācības, ko Es jums esmu 

devis agrāk. Dzīvības Grāmata, kurā ir Bauslība un baušļi, tiek glabāta, bet pašreizējā pasaule to ir 

aizmirsusi. 

58 Es esmu atnācis garā, un mana Klātbūtne ir jūs uzmodinājusi. Mana gaisma ir sasniegusi jūs, un 

jūsu sirdsapziņa jums ir atgādinājusi par visiem jūsu darbiem. 

59 Es aicinu jūs sākt jaunu dzīvi un sasniegt lielāku dvēseles pacēlumu. Es esmu ļāvis jums garīgi 

attīstīties cauri gadsimtiem, lai šodien jūs saprastu Manas atklāsmes un, uzklausījuši Mani, ar savu dvēseli 

uzņemtos katru atbildību, kas jums nāk, un ar mīlestību uzņemtos savu misiju. 

60 Kā jūs mudināsiet cilvēci sasniegt garīgumu tik lielas materializācijas un prāta apjukuma laikmetā? 

Apzinieties, ka jūsu darbs ir grūts, ka jums ir jābūt stipriem un pacietīgiem, lai to paveiktu. Jums ir 

jāpieliek lielas pūles, lai labotu nepareizo interpretāciju, kas ir dota Manam Likumam, kā arī nepilnīgo 

veidu, kādā jūs Man kalpojat. Bet jums jāpatur prātā, ka jūs nevarat vienā mirklī mainīt dievkalpojuma 

idejas un formas, bet, lai to panāktu, jums ir jāapbruņojas ar pacietību un labo gribu un ar saviem darbiem 

jārāda mīlestības piemērs. 

61 Pirmajā reizē jūsu piedāvājumi bija materiāli. Jūsu upuri bija nevainīgas būtnes: Jēri vai putni, arī 

sēklas un labība, ar ko jūs domājāt, ka iepriecināsiet Mani. Jūs vēl bijāt ļoti nenobrieduši un neredzējāt 

tālāk par savu pasauli. Es jums piešķīru vienu laika posmu pēc otra, vienmēr gaidot jūsu atmodu. 

62 Otrajā Laikā jūs saņēmāt manu Vārdu caur Jēzu, un Viņš jums iemācīja vispilnīgāko mīlestību, 

kādu bērns var izrādīt savam Tēvam. Viņš pavēra cilvēka dvēselei jaunu pasauli, atstājot jums gudrības 

dārgumu, kuru jūs joprojām neesat sapratuši. 

Šodien, Trešajā Laikmetā, Es jums atveru Dzīvības Grāmatu, un tajā Es jums atklāju jaunas mācības, 

kas runā par Mana Gara tuvumu, par Miera Laikmetu, kas sagaida cilvēku pēc viņa attīrīšanās un garīgās 

pacelšanās. 

63 Visas šīs mācības dzīvo jūsu dvēseles dzīlēs. Šodien Es jūs mācu, lai rīt jūs būtu jauno paaudžu 

vadītāji un skolotāji un rūpētos par viņu dvēselēm, lai tajās neiesakņotos nevajadzīgas tradīcijas vai viltus 

zināšanas. Nesiet savā dvēselē Bauslību un Manu Vārdu. Māciet ar to un vediet cilvēci, kas sāk atdzimt, 

uz droša ceļa. 

64 Es neesmu sūtījis Mozu vai praviešus, lai nestu jums šo vēsti. Es esmu atnācis pats, lai sagatavotu 

jūs izšķirošam solim garīgajā ceļā. 

65 Vērojiet un lūdzieties, vienmēr esiet apdomīgi un rīkojieties saskaņā ar Maniem norādījumiem, lai 

jūs varētu apjaust šīs Trešās Ēras atklāsmes varenību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 227 
1 Mīļotā tauta: Es atkal uzklausu jūsu lūgšanu, kurā jūs lūdzat Mani jūs mierināt, jo jūs pārdzīvojat 

smagus pārbaudījumus, kas liek jums līt asaras. 

2 Es redzu pāragri izliektus ķermeņus, pāragri sirmus tempļus, novecojušas bērnu un jauniešu sejas. 

Es neredzu ne prieku cilvēku sirdīs, ne mieru viņu dvēselēs. 

3 Pat jūs, kas esat izredzētā tauta, nebaudāt pilnīgu laimi, jo jūs labāk nekā citi zināt, ka dzīvojat 

cīņu, izpirkšanas un pārbaudījumu pasaulē, ka miers valda citās, augstākās pasaulēs par šo un ka, lai 

paceltos, ir jāiegūst nopelni. 

4 Es esmu devis šai cilvēcei nelielu atpūtu tās cīņas vidū, lai tā varētu gūt jaunus spēkus un uz brīdi 

atpūsties savā ceļā. 

5 Cilvēks veltīgi meklē labklājību, mieru, varu un zemes slavu. Visu laiku viņš ir piedzīvojis tikai 

paklupšanu, vilšanos, sāpes. 

6 Ak, ja vien viņš pazemīgi pieņemtu savu likteni un saprastu savu būtību kā gara dvēsele, kas 

apveltīta ar spēku un varenību. Viņa dzīves cīņa būtu citāda un viņa ieguvums - reāls, viņa centieni - dāsni 

un viņa uzvaras - patiesas. 

7 Tomēr nedomājiet, ka tas, ko es jums saku, nozīmē, ka cilvēce, kuras daļa esat, atrodas bezdibenī. 

Es soli pa solim vedu viņus uz gaismu, uz pestīšanu, jo visiem ir lemts dzīvot pie Manas labās rokas, un Es 

esmu viņu vadītājs. 

8 Šī cilvēce ir zeme, kas alkst un slāpst pēc zināšanām un garīguma. Patiesi Es jums saku: grēks 

neuzvarēs, bet uz zemes valdīs labais un iestāsies miers. 

9 Cilvēka dvēsele ir attīrījusies sāpēs, pārbaudījumos un tagad ir gatava Mani dzirdēt, redzēt un 

saprast. 

10 Daudziem no jums mana mācība šķiet neiespējama, un tas ir tāpēc, ka jūs esat materializējušies un 

iekrituši maldos. Bet tie no jums, kas ir pazemīgi, kas ir ļāvuši, lai sāpes viņus nogurdina, kas ir noliekuši 

kaklu Manā priekšā un kam nav nekā cita, kā vien vēlme pacelties pie Manis, tie ir atraduši Mana Vārda 

ievērošanu par iespējamu un ar prieku ir redzējuši savas sējas pirmos augļus. 

11 Jūs nākat no dažādiem ceļiem. Bet es nedaru starp jums nekādas atšķirības atkarībā no šķiras, titula 

vai rases. Jūs visi esat vienoti kā mācekļi un veidojat vienu kopienu. Es atklāju jūsu vidū lielas dvēseles, 

kas slēpjas zem nabadzīga un neuzkrītoša aizsega, un, ja tās netiek atpazītas, tad tikai tāpēc, ka tās ir 

pazemīgas un bez izglītības. Bet viņi Mani mīl, apliecina un saprot. Es izveidoju Savu jauno apustuļu 

pulku no visiem tiem, kas šajā laikā ir ticējuši Manam Vārdam, un Es šai cilvēcei pierādīšu, ka Mana 

mācība ir mūžīga, ka Mana mācība ir mūžīga. 

12 "Otrajā laikmetā" mani neatzina visi. Kad Es parādījos jūdu tautai, kas Mani jau gaidīja, jo redzēja, 

ka praviešu dotie vēstneši piepildījušies, Mana klātbūtne daudziem, kas nesaprata, kā pareizi interpretēt 

praviešus, radīja apjukumu un gaidīja redzēt savu Mesiju kā varenu ķēniņu, kas gāzīs savus ienaidniekus, 

pazemos ķēniņus, apspiedējus un piešķirs īpašumus un zemes labumus tiem, kas Viņu gaidīja. 

13 Kad tie cilvēki redzēja Jēzu nabadzīgu, bez kājām, ar vienkāršu drēbju apmetni, dzimušu kūtī un 

vēlāk strādājošu par vienkāršu amatnieku, viņi nespēja noticēt, ka Viņš ir Tēva sūtītais, apsolītais. 

Skolotājam vajadzēja darīt redzamus brīnumus un darbus, lai viņi Viņam ticētu un saprastu Viņa dievišķo 

vēsti. 

14 Patiesi, patiesi Es jums saku: Es nenācu lejā tikai tādēļ, lai aklajiem dotu redzi, ne lai šķīstītu 

triekas, ne lai atdzīvinātu mirušos. Mans darbs bija gudrības un mūžības pilnā Dieva darbs, kurš nāca, 

vēloties pēc guļošās cilvēku dvēseles, lai paceltu tās uz patiesu Garīgo Dzīvi. 

15 Šie brīnumi bija tikai pierādījums tam, ka to, ko es paveicu, citi nespēja izdarīt, un tādā veidā 

pamodināt un aicināt dvēseles, kas bija iegrimušas dziļā miegā. 

16 Kas Mani atpazina tajās dienās? Grēciniekiem, kuriem Es piedodu; tiem, kas alka un slāpēja pēc 

taisnības, tiem, kas ilgojās pēc patiesības, garīguma un mūžības. 

17 Kas Mani neatpazina? Varenajiem, teologiem, farizejiem un daudziem, kas neticēja, Mans Vārds 

radīja apjukumu. 

18 Daudzi sacīja: "Tas, ko šis cilvēks sludina, nevar piepildīties." Bet jūs zināt, ka divpadsmit vīri 

sekoja Man tieši un mācījās no Manis, un Es viņiem teicu: turiet Manu mācību, rīkojieties un māciet. Es 
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drīz aiziešu projām, bet Es nebūšu tālu, Es būšu jūsu sirdīs, un Es turpināšu liecināt par Mani. Ko es esmu 

darījis jums, dariet arī jūs savam līdzcilvēkam. 

19 Tie cilvēki, kurus sagatavoja pravieši, nespēja Mani saprast. Bet Mana sēkla tagad tika iesēta un 

caur šiem divpadsmit mācekļiem aiznesta tautām un provincēm. Kamēr izredzētā tauta tos noraidīja, vajāja 

un tiesās notiesāja, pagānu tautu ļaudis pieņēma Manu sēklu, un tā nesa augļus. 

20 Pagānu Roma saņēma manus mācekļus un ar viņiem arī manas mācības sēklu. Šī tauta, kas sāpju 

dēļ kļuva auglīga un nogurusi no baudām, ar prieku pieņēma manu mācību un kļuva garīgi stipra. No tā 

radās jauni apustuļi, kas nesa manu mācību citām tautām. 

21 Tie cilvēki, kuri nespēja Man sekot, kuri uzskatīja, ka nav iespējams sekot Manai mācībai, - kur 

viņi ir tagad? Es jums saku, ka, sadalījušies daudzās daļās, viņi atkal ir uz zemes: vieni ir kļuvuši vareni ar 

zemes spēku, virzot šīs pasaules likteņus; citi ir kopā ar Mani kā liecinieki Manai jaunajai izpausmei; un 

pārējie, atkal iemiesojušies, gaida Mani. 

22 Jūs pārstāvat to tautu, kas sekoja Man, kurā ir slimie, grēcinieki, tie, kas alkst taisnīguma. 

23 Šodien Es esmu atnācis ne tikai atkārtot Savu Otrā Laika mācību, bet dot jums vēl vienu mācību, 

lai liktu jums spert soli uz priekšu. Sēklu, ko es jūsos sēju, es kopju, lai pēc tam novāktu augļus. 

24 Piepildiet sevi ar garīgumu un turpiniet saņemt manus labumus, lai jūs varētu nest cilvēcei manas 

mācības augļus. Sajūtiet manu klātbūtni. Es nāku pie jums kā gaismas stars, kas, ienākot jūsu sirdī, kļūst 

par maizi, mierinājumu un glāstu. 

25 Es neparādos kā tiesnesis, lai atklātu jūsu pārkāpumus jūsu brāļu un māsu acu priekšā. Mans 

mīlestības Vārds ir tur, lai labotu un nogludinātu sirdis. 

26 Neviens uz zemes nemāca Manu Doktrīnu ar tādu patiesumu, ar kādu Es to esmu atklājis. Taču ir 

arī tādi, kas to ir slēpuši. Tāpēc Es esmu nācis uz šo pasauli šādā izpausmes veidā, lai cilvēce atkal 

ieraudzītu spožo zvaigzni, lai avarējušais kuģis varētu atrast glābšanas laivu. 

27 Es esmu devis izstumtajiem mantojumu, Es esmu dziedinājis slimos un pēc tam padarījis viņus par 

dziedniekiem, lai viņi parādītu pasaulei manu spēku. Jo, saskaroties ar šādiem darbiem, pat zinātniekam 

nāksies pamosties un apzināties laiku, kurā viņš dzīvo. 

28 Es mācu jums kontrolēt savu ķermeni un padarīt to par paklausīgu jūsu garīgās misijas 

līdzstrādnieku. Bet Es arī mācu jūsu dvēselei atbrīvoties no miesas apvalka, kad tā saprot, ka ir nogurusi, 

lai izplestu spārnus un, atbrīvojusies no važām, mīlestības pilna darbotos "garīgajā ielejā" un, atgriežoties, 

nestu sirdij cerības un iedrošinājuma vēsti. 

29 Tāpēc Es jums saku, ka jūs būsiet pasaules gaisma, jo jūs esat garīguma apustuļi. Bet izmantojiet 

manu palikšanu jūsu vidū, jo tuvojas 1950. gads. Es vairs nerunāšu ar jums šādā formā, un es vēl neredzu 

jūs gatavus. 

30 Mans Likums un Mans Vārds šajā Trešajā Laikā ar tā atklāsmēm, pravietojumiem un žēlastības 

dāvanām veido Jaunās Derības šķirstu, kurā cilvēku dvēseles saplūdīs un apvienosies. Taču pirms tam tas 

būs jānoraida un pret to jācīnās. 

31 Jūs būsiet tie, kas aizstāvēs Jauno telti, jaunie mana Kara kareivji, kuri netiks sakauti kaujā, jo 

mana Klātbūtne un mans Vārds ir padarījis jūs stiprus. 

32 Jūs neslēpsieties pārbaudījumu dienās, jo nebūtu taisnīgi, ja jūs ─ lai gan Es esmu nācis jums dot 

gudrību un varu ─ slēpt savas dāvanas no tiem, kam trūkst jūsu žēlastības. 

33 Redziet Skolotāju, kuru atkal ieskauj mācekļi. Es atklāju Sevi gudrībā, un jūsu dvēseles drebēs, jo, 

pārdzīvojušas pārbaudījumus, kuriem Es tās esmu pakļāvis, tās izjutīs vēlmi piesātināt sevi ar gaismu un 

stiprināt sevi. Tas ir Manas gaismas stars, kas sasniedz tā cilvēka smadzenes, caur kuru Es izpaužos ─ tā ir 

iedvesma, caur kuru Es jums sūtu Savu vēstījumu. Šādā veidā es jums atklāju garīgo dzīvi, tādējādi vēlreiz 

izgaismoju ceļu, ko Jēzus iezīmēja savā mācībā. 

34 Ciktāl jūs pakāpeniski uzklausīsiet Manu Vārdu, jūsu būtība kļūs vieglāka un slāpes pēc 

taisnīguma mazināsies. Tad jūsu sirdsapziņa apgaismos jūsu ceļu, un jūs būsiet pietiekami sagatavoti, lai 

ziedotu Man darbus, kas ir saskaņā ar Manu likumu. 

35 Kad tu tuvojaties Man, tu tiecies ne tikai pēc dvēseles, bet arī pēc miesas glābšanas, un, kad Tēvs 

redz tavas pūles, Viņš dod labumu vienam vai otram, kā Viņš vēlas. 
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36 Dvēsele ir jūsu būtības daļa, kuras dzīvei nav robežu. Tā pastāvēja pirms jūsu zemes ķermeņa. Es 

runāju ar jūsu dvēseli, jo tā pieder citai pasaulei. Tomēr es runāju arī ar ķermeni un glāstu to. Jo, ja tās 

sirdī ir miers un klusums, tad cilvēks spēs labāk Mani uzņemt. 

37 Ja esat pārāk aizņemts ar fiziskajām vajadzībām, jūs novēršat savas dvēseles uzmanību un attālināt 

to no tās pienākumiem. 

38 Joprojām ir tādi, kas, dzirdot Mani, jautā sev: "Vai tā ir taisnība, ka Skolotājs dara Sevi zināmu 

caur cilvēku? Ka Dievs, lai gan Viņš ir Visvarenība, Radītājs, sazinās ar Sevi caur smadzenēm, kas nav 

cienīgas paust Viņa godību pazemīgā pulcēšanās vietā?" Es jums saku: Neskatieties uz šo pulcēšanās vietu 

bagātīgo iekārtojumu vai nabadzību, lai gūtu priekšstatu par savu Dievu. Vai ir nepieciešams, lai jūs 

vienmēr vēlētos viltus rituālu krāšņumu, lai ticētu manai klātbūtnei? Neaizmirstiet pazemības un 

materiālās nabadzības piemēru, ko Jēzus jums parādīja no vietas, kur Mesija piedzima, līdz pat vietai, kur 

Viņš nomira. Pazemībā ir jūsu Skolotāja diženums. Dieva Valstības pamatā ir patiesi mūžīgais, nevis varas 

spožums. Saprotiet Manu patieso diženumu, pazemību un žēlsirdību, lai jūs vairs nebrīnītos, ka Es daru 

Sevi zināmu ar izpratnes spēju, ko jūs uzskatāt par necienīgu, ─ pulcēšanās vietā, kurai nav materiālas 

nozīmes. Par šī darba nozīmīgumu nevar spriest arī pēc tā, cik maz ir to, kas šodien ir ap Mani, jo tas, ko 

Es jums esmu atklājis, būs derīgs savā laikā un pārsteigs pasauli. 

39 Patiesi Es jums saku: jūsu dzīve un jūsu darbi liecinās, ka esat Mani mācekļi. 

40 Mīliet Mani visā, ko Es esmu radījis, un noraidiet domu, ka Dievs varētu būt kaut kādā veidā 

ierobežots. Cilvēce dažādos veidos ir radījusi Manas tēlu, lai sajustu, ka Es esmu kopā ar viņiem. Kāpēc 

jūs nemeklējat Mani Manos darbos? Es esmu jums ļāvis apcerēt visus brīnumus, kas jums apkārt, lai jūs 

tajos varētu atpazīt Manu radošo spēku - no tikko pamanāmiem radījumiem līdz majestātiskai karaliskajai 

zvaigznei. Bet es jums nesaku, ka es esmu daba un ka tā ir Dievs. Es jums arī nesaku, ka saule ir Mans 

Dievišķais Gars, jo tie visi ir tikai atomi Radītāja darbā. 

41 Ja jūs aprobežotos ar šiem uzskatiem, jūs atdarinātu savus senčus ─ tos, kas Mani pielūdza saulē. 

Taču jūs nedrīkstat slikti vērtēt savus senčus, jo tā laika cilvēks diez vai spēja atpazīt Dieva radošo spēku 

šajā dabas spēkā. Jo tajā viņš atrada siltumu, gaismu un dzīvību. Atcerieties, ka viņi nebija tālu no 

patiesības. 

42 Kad Es izpaužu Sevi caur cilvēku, Es jums nesaku, ka šis cilvēks ir jūsu Dievs. Tomēr Man sevi 

jāierobežo tikai tādēļ, lai jūs varētu Mani uzņemt un dzirdēt Mana Vārda būtību, kas ir vienāda visiem 

balss nesējiem, pat ja mainās izpausmes forma. Ar vienu intelektu nepietiek, lai visiem darītu zināmu to, 

kas Man jums jāatklāj. 

43 Šādā vienkāršā veidā Es esmu jums devis Savu Mācību, lai jūs varētu atrast ceļu, kas jūsu dvēseli 

aizvedīs pie miera un pilnības, pēc kuras tā ilgojas. Tāpēc es jums iesaku atteikties no tukšībām un sliktām 

tieksmēm. Es mācu jūs mīlēt un darīt labu saviem līdzcilvēkiem ar patiesu brālību un apziņu par saviem 

pienākumiem pret viņiem. 

44 Es esmu jums mācījis, ka jūsu ķermenis sadalās un izdzīvo tikai dvēsele. Pēc šīs dzīves tā celsies 

tur, kur to vedīs tās nopelni. No turienes tā turpinās cīnīties, lai arvien vairāk un vairāk celtos un tuvotos 

pilnībai, kas nozīmē tuvināšanos Dievam. 

45 Lai to panāktu, Es šobrīd mācu jūs, kā lūgt un kā meklēt Mani. Un es gribu, lai jūs pamāca savus 

līdzcilvēkus ar patiesu tuvākā mīlestību, tāpat kā es pamācu jūs. 

46 Tāpat kā es neesmu nosodījis jūsu nepilnības, es nevēlos, lai jūs nosodītu savu līdzcilvēku 

nepilnības. 

47 Rādiet viņiem tikai to, ko Es jums esmu mācījis. Kas ir sagatavots, tas jūs sapratīs. 

48 Sējiet, pat ja jūs šeit nesaņemat ražu. 

49 Apzinieties Manu Vārdu, Mani bērni. Jo šajos pēdējos trijos gados, kad jūs Mani vēl dzirdēsiet, jūs 

no mācekļiem kļūsiet par mācekļiem. 

50 Jūs nāksiet pa perfektu ceļu, kas ved pie jūsu Glābēja. Un atkal, tāpat kā iepriekšējos laikos, 

Izraēla nāk cilvēces priekšā. Jums ir zināšanas par garīgo dzīvi, un jūs esat atbildīgi par Likumu. 

51 Atpūtas un inerces laiks ir beidzies: Tu esi cēlies, lai pildītu savu misiju, un esi slēpis savu sirdi 

pasaules kārdinājumiem. 

52 Jūs esat jaunā reinkarnācijā, tas ir, jaunā ķermeņa apvalkā, lai jūsu dvēsele varētu pabeigt savu 

likteni uz zemes un nākt pie Manis šķīsta, lai saņemtu to, ko Es tai esmu sagatavojis aizsaulē. 
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53 Jūs esat jaunie mācekļi un esat līdzīgi tiem divpadsmit mācekļiem Otrajā Laikā, kuri reizēm 

aizgāja no Skolotāja, lai pierādītu saņemtās dāvanas un mācības, un pēc tam atgriezās skumji, jo ticības 

vai mīlestības trūkuma dēļ nebija paveikuši brīnumus. 

54 Toreiz es viņiem mācīju līdzību par sinepju sēkliņu un stāstīju, ka ticība var pārcelt kalnus. Viņi 

redzēja, kā Es uzmodināju mirušos, atbrīvoju apsēstos no apjukušajiem, dziedināju nedziedināmos un 

glābju grēciniekus. Bet pēc tam, kad Skolotājs bija aizgājis, viņi pamodās patiesai ticībai savām dāvanām, 

lai ar pilnību turpinātu apgūto mācību un ar mīlestību mācītu to saviem līdzcilvēkiem. 

55 Tagad arī jūs gaida manu aiziešanu, lai varētu doties ceļā un dalīties ar Labo vēsti. 

56 Apgūstiet Manu Vārdu, mācieties no Manis, lai jūs drīz kļūtu par labiem apustuļiem, kas ar saviem 

mīlestības darbiem liecinātu par Svēto Garu. 

57 Es esmu kalna virsotnē. No turienes Es runāju ar jums un iespiežu Savus vārdus jūsu sirdīs ─ 

cerībā, ka jūs zināsiet, kā pareizi izmantot savu gribas brīvību, lai jūs noraidītu pasaules tukšumu un 

apzināti pildītu Manu Voli, kas ir pilnīga. 

58 Nemēģiniet saprast manu vārdu tikai ar prātu, pārdzirdot sava gara balsi, kurā atklājas slepenās 

dārgumu krātuves gudrība. 

59 Es esmu aicinājis grēciniekus, lai padarītu viņus par tikumīgiem cilvēkiem. Mans kā Skolotāja 

uzdevums ir nemitīgi mācīt, līdz dvēseles tiek pilnveidotas. Daudzi jūsu līdzcilvēki gatavojas jums sekot, 

ņemt jūs par piemēru, jo viņi zina, ka jūs esat mani mācekļi. Vai jūs jau esat gatavi Mani saņemt? Vai tu 

jau esi mācījies no Manis? Es jums saku, ka tikai jūsu garīgo un zemes pienākumu izpilde dos jums 

tiesības saukties par Maniem mācekļiem. 

60 Ja jūs strādāsiet cilvēces atjaunošanai, jūs beidzot ieraudzīsiet "jaunās dienas" rītausmu un 

sajutīsiet manu mieru. 

61 Mans Vārds jūs māca, bet tas jūs neuzspiež. Es esmu jums devis gribas brīvību, lai jūs justos savu 

darbību meistari un pārliecinoši pildītu likumu, lai jūsu nopelni būtu patiesi. 

62 Zeme atkal ir iekrāsojusies asiņaini sarkanā krāsā, karš ir aptumšojis cilvēku dvēseles. Atmosfēru 

piepilda bēdas, ciešanas un bailes. Tomēr šī haosa vidū Es esmu parādījies un kļuvis redzams vieniem un 

dzirdams citiem. No sāpēm, ko piedzīvo pasaule, Mans kauss ir pilns. Tas ir tas, ko jūs Man piedāvājat 

šajā laikā, un Es to pieņemu. 

63 Mana mācība nes gaismu ikvienai dvēselei. Es jūsu sirdī ievietoju mieru, harmoniju. Neklausieties 

manas balss, kas ir Tēva balss, kurš jūs mīl. 

64 Turiet manu vārdu, jo jau tuvojas 1950. gads, un mana griba ir, lai tajā laikā tiktu iespiestas manas 

mācības, lai tās būtu barība jūsu dvēselēm. Tad jūs sagatavosieties dot šos rakstus cilvēkiem lasīšanai, un 

jūs atcerēsieties tos laimes mirkļus, ko piedzīvojāt, klausoties Skolotāju. 

65 Trešās ēras cīnītāji, jūs, kas izplatāt manu vārdu: Esi nenogurstošs. Jūs steidzieties sagatavoties, jo 

tuvāk pienāks laiks, kad Es jūs atstāju bez sava Vārda. Pamazām jūs esat piesātinājušies ar spēku, ko satur 

mana Doktrīna. 

66 Ne visi, kas Mani dzirdēja Otrajā Laikā, Man ticēja. Ir bijis nepieciešams atgriezties pasaulē, lai 

sniegtu jums jaunus pierādījumus. Arī pašreizējā laikā ne visi, kas Mani klausījās, Man ticēja. Ķermenis 

kā biezs plīvurs neļauj dvēselei saņemt Dievišķo Gaismu. Taču šis plīvurs pazūd, kad cilvēks izprot manu 

mācību, lai dotu iespēju dvēseles impulsiem atbrīvoties no materiālisma un tuvoties savam Radītājam. 

Ja daži, kas Mani klausās, nav sajutuši šo pacēlumu savā būtībā, Es jums saku, ka pienāks laiks, kad 

viņi ieraudzīs šo gaismu. Citi, kas Mani uzticīgi klausās, nav guvuši zināšanas par garīgajām atklāsmēm, 

jo viņiem trūka nepieciešamās sagatavotības, lai saprastu pamācības. 

67 Ja daudzu cilvēku attīstība pasaulē ir apstājusies, tad tas ir tāpēc, ka viņi ir kļūdījušies savu uzskatu 

elkdievībā. Viņi nespēj aptvert augstas idejas, jo ir ļāvuši savai garīgajai uztverei atrofēties. 

Manā darbā jūs esat sajutuši, ka augstākais tuvojas jums, lai jūs ieskautu miera atmosfērā. Pat jūsu 

ķermenis ir piedalījies šajā mierā, jo arī tas ir Kunga radījums, kas radīts pilnībā. 

Ideāls ir gan garīgais, gan materiālais. Tādējādi jūs varat atpazīt dievišķo visvarenību pat atomā un 

šūnā. Un, ja jūs pētīsiet garu, jūs atklāsiet tajā vienkāršo dabu - augstākās dzīves atomu. Tad jūs 

sapratīsiet, ka nav nekā, kas būtu atdalīts no Dievišķā. 

68 Viss manā daiļradē ir kustība, harmonija un kārtība, kas ved uz pilnību. Lai cilvēks pamostos un 

viņa gara balss vadītu viņu uz realitāti, viņš nedrīkst raudzīties uz radību tikai tās ārējā izskatā un tādējādi 
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nepievērst uzmanību tās būtībai. Cilvēks bez ticības garīgajai dzīvei ieslīdēs materiālismā, jo par vienīgo 

dzīvi viņš uzskatīs šīs pasaules dzīvi. Bet kad viņš beidzot nogurs no saviem priekiem vai izmisīs savās 

ciešanās ─ kas ar viņu notiks? Daži zaudēs garīgo līdzsvaru, citi apvainosies uz savu dzīvi. 

69 Ne visiem cilvēkiem ir vienāds izpratnes līmenis. Kamēr vieni atklāj brīnumus ik uz soļa, citiem 

viss šķiet nepilnīgs. Kamēr vieni sapņo par mieru kā pasaules garīguma un morāles virsotni, citi sludina, 

ka tieši kari ir cilvēces attīstības dzinējspēks. 

70 Uz to es jums saku: Karš nav nepieciešams pasaules attīstībai. Ja cilvēki tos izmanto saviem 

ambicioziem un savtīgiem mērķiem, tad tas ir tāpēc, ka tie, kas tos atbalsta, ir materializējušies. Daži no 

viņiem tic tikai uz eksistenci šajā pasaulē, nezinot vai noliedzot garīgo dzīvi, bet cilvēku vidū viņi tiek 

uzskatīti par zinātniekiem. Tāpēc ir nepieciešams, lai visi iepazītu šo atklāsmi. 

71 Kamēr tie, kas savā reliģiskajā fanātismā sagaida tikai elles sodu pēcnāves dzīvē, pieturēsies pie šī 

viedokļa, tik ilgi viņi paši radīs savu elli, jo dvēseles apjukums ir līdzīgs cilvēka prāta apjukumam, taču 

daudz spēcīgāks. Tagad jūs jautājat: "Skolotāj, vai tiem ir glābšana?" Es jums saku, ka glābšana ir 

pieejama visiem, bet miers un gaisma šajās dvēselēs iestāsies tikai tad, kad melu tumsa būs izkliedēta. Vai 

jums kādreiz ir bijis žēl cilvēka, kura apjukušais prāts liek viņam saskatīt lietas, kas neeksistē? Cik daudz 

lielākas būtu jūsu sāpes, ja jūs redzētu aizsaulē tās maldīgās būtnes, kas redz savu iedomāto elli! 

72 Kurš cilvēks, kurš zina, kas ir miesas nāve un patiesa izpirkšana, varētu nonākt apjukumā nāves 

stundā? 

73 Mana mācība par perfektu mīlestību un gudrību nav tikai šī laika vai Otrā laikmeta jautājums. 

Visos laikos Es jums esmu runājis par šīm mācībām. Taču nepareiza atklāsmju interpretācija ir novedusi 

cilvēkus pie fanātisma un apjukuma. 

74 Kad materiālisma sāpes kļūs neizturamas apjukušajai dvēselei, šīs sāpes pamodinās to uz gaismu. 

Tad tā dziļi nožēlos savu kļūdu. 

75 Māciet šīs mācības saviem līdzcilvēkiem, lai cilvēkos pieaugtu ilgas tiekties pēc pilnības pasaules, 

kurā dvēseles caur savu pilnību sasniedz Tēva krūtis. 

76 Es esmu gaisma, kas jūs visus apvieno Manī. Lai dotu jums šo vārdu, es izmantoju vienu no jums, 

kuram ir tikpat maz nopelnu kā jums visiem. Redziet tajā Manu mīlestību un Manu žēlastību. 

77 Tuvojas 1950. gads, un tā beigās es no jums atvadīšos. Tas būs sāpīgi, un jums pietrūks Mana 

Vārda. Bet tas tiks saglabāts rakstiski, un tur visi atradīs Skolotāja mācību. Tad jūs teiksiet: "Cik mīlošs 

bija viņa norādījums! 

Tam laikam Es sagatavošu prātus un lūpas, kas ar jums runās caur iedvesmu. Citi lasīs Manas mācības, 

un tad jūs atkal sajutīsiet to spēku, ko saņēmāt, kad Es atklāju Sevi. Tā es būšu jūsu vidū, jūsu dvēselē un 

jūsu prātā, harmonijā un brālībā. 

78 Es jums visiem esmu devis vairāk gaismas jūsu dzīvēm. Ja jūs ik uz soļa sastopaties ar ērkšķiem, 

tas ir tāpēc, ka cilvēka ceļš ir ērkšķains. Lūdzieties, un jūsu ticība atbalstīs jūs ilgā ilgā pēc Mūžīgās 

dzīvības. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 228 
1 Kalna virsotnē, kur atrodas Skolotājs, ir arī Marija, Visuma Māte, kas "Otrajā laikmetā" kļuva par 

sievieti, lai "Dievišķā Vārda" inkarnācijas brīnums kļūtu par realitāti. 

2 Cilvēks bieži ir tiesājis un pētījis Mariju, kā arī veidu, kādā Jēzus nāca pasaulē, un šie spriedumi ir 

saplēsuši tās Mātes Gara šķīstības drēbes, kuras Sirds lika Viņa Asinīm plūst pār pasauli. 

3 Šajā laikā Es esmu noņēmis nezināmā plīvurus, lai novērstu neticīgo šaubas un sniegtu viņiem 

zināšanas par garīgajām mācībām. 

4 Cilvēki no manas patiesības, kas ir kā ceļš, ir izveidojuši daudz ceļu, pa kuriem viņi lielākoties 

apmaldās. Lai gan vieni lūdz Debesu Mātes aizbildniecību, bet citi Viņu aplam novērtē, Viņas mīlestības 

un maiguma apmetnis mūžīgi apņem viņus visus. 

5 Jau no paša sākuma Es atklāju, ka pastāv Garīgā Māte, par kuru runāja pravieši, vēl pirms Viņa 

nāca pasaulē. 

6 Dažreiz Es jūs pārmetu Savā Vārdā, bet Manos pārmetumos ir gaisma, cilvēki. Es nebūtu perfekts 

Meistars, ja neļautu jums uzzināt visu, kas jums jāzina. Es nebūtu Tēvs, ja nedotu jums zināt, kad esat 

apmaldījušies. 

7 Es negribu, lai jūsu dvēsele tiktu aptraipīta, nedz arī mirtu attiecībā uz patieso dzīvi. Tāpēc Es jūs 

meklēju ar Savu taisnību, kad Es redzu, ka jūs nododaties kaitīgām baudām un izklaidēm. Tavai dvēselei 

jānāk pie Manām krūtīm tīrai, kā tā no tām izaugusi. 

8 Visi tie, kas atstāj savus ķermeņus zemē un atsvešinās no šīs pasaules, nomāktībā pamostas, kad 

ierauga Manu Klātbūtni, kas atklājas mūžības gaismā, kas apgaismo garu, ─ no dziļā miega rūgtu asaru un 

pašapvainojumu izmisuma pārņemti. Kamēr bērna sāpes turpinās, lai atbrīvotos no savām ciešanām, tik 

ilgi cieš arī Tēvs. 

9 Nešaubieties, ka Es daru Sevi zināmu caur cilvēka intelektu, lai "pēdējie", dzirdot zvana skaņu un 

Kunga aicinājumu, ieraudzītu Svētā Gara gaismu, kas tiem dāvās pestīšanu. 

10 Tajā laikā es nemeklēju ne baznīcas, ne sinagogas. Tā kā Es piedzimu stallī Otrajā Laikā, Es 

parādīju Sevi šodien caur cilvēku, pat ja viņš ir grēcinieks. Līdzekļus, ar kādiem Es Sevi parādīju, raksturo 

nabadzība un pazemība. Bet nebrīnieties, ņemot vērā, ka tolaik Es dzīvoju kopā ar nabadzīgajiem un 

izrādīju Savu pazemību pat apģērbā. 

11 Savā mīlestībā pret cilvēkiem, kas nezina, kā Mani meklēt, pret pazudušajiem un visiem, kam Es 

esmu vajadzīgs, Es esmu meklējis veidu, kā jums pieiet, lai jūs varētu Mani redzēt, dzirdēt un sajust. 

12 Šodien Es jums dodu Savu Vārdu zem šo māju pieticīgā jumta, kas ir ekvivalents tām vietām, kur 

Es kādreiz jūs pulcēju: upes krastos, kalnos vai tuksnesī. 

13 Bet, ja notikumi atkārtojas ─ vai jums atkal ir Mani sist krustā un sāpīgi caurdurt Marijas sirdi ar 

septiņiem dunču dūrieniem? 

14 Kad Jēzus mira pie krusta, Viņu uz brīdi ieskauj tumsa un bezgalīga pamestības sajūta. Tajā pašā 

stundā Marija sajuta neizmērojamu pamestību savas mātes sirdī. Iemesls tam bija tas, ka Dēls tajā brīdī 

jutās cilvēku nesaprasts. 

15 Nāciet pie Manis, cilvēce, Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība, Es esmu Mīlestības Meistars, kas 

pārveido cilvēka dvēseli. Jūs, slima un nogurusi cilvēce, es jūs pieņemu un svētīju, un, svētījot jūs, es 

remdēju jūsu sāpes. 

16 Nāciet ar bērnišķīgu paļāvību, lai atpūstos pie Manis un saņemtu jums vajadzīgās pamācības. Es 

esmu Tas, kas tevi uzņem, lai iepriecinātu tavu sirdi. Telpa ir piepildīta ar žēlabām, sāpju saucieniem, 

vecām un jaunām ciešanām. 

17 Jūs, kas dzirdat šo vārdu vai atkārtojat to rīt ─ kad saņemsiet tā nozīmi, atstājiet aiz muguras visas 

savas problēmas, vājības un vēlmes, lai veltītu sevi pārdomām par Dievišķo, ko Es jums nesu. 

18 Arī dvēselei ir problēmas, un jums ir jācenšas tās atrisināt. Kādā veidā? Ļaujot gudrībai iekļūt 

jūsos ─ tā sēkla, kas ar manu gādību un jūsu pūlēm dīgst un attīstīsies, līdz kļūs par mūžīgās dzīvības 

koku. Tad jūs dāvāsiet pasaulei labus augļus, kas tai tik ļoti vajadzīgi. Tā būs mana Darba īstenošana jūsu 

vidū. 

19 Es jums sacīju: "Celieties un staigājiet!" Bet šodien Es to pateicu jūsu dvēselei vienkāršos vārdos, 

parādot tai ceļu, kas ved uz patieso paradīzi, uz mūžību. 
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20 Es vēlos jūs izvest no jūsu skumjās letarģijas, lai jūs varētu uzzināt visu, kas ir paredzēts dvēselei, 

un vēl vairāk, lai iemācītu jums to iemantot. Gadi, laikmeti un gadsimti ir pagājuši pāri šai planētai, bet 

cilvēce turpina nezināt patiesību, joprojām noliedzot Kristu. Jo cilvēkiem eksistē tikai materiālo ķermeņu 

un formu šķietamā dzīve, tikai tām viņi piešķir nozīmi, neņemot vērā dvēseles spējas un neuztverot tās. 

21 Cilvēks, kas radīts ar dvēseli un miesu, aizmirst, cik svarīga ir dvēseles dzīve, kurai viņam 

vajadzētu būt vissvarīgākajai, un pievērš uzmanību tikai cilvēciskajai daļai, meklē materiālajā tās laimi, 

baudas, apmierinājumu un kaislības, un, kad es runāju ar viņu par dvēseli, viņš beigās saka, ka šīs mācības 

ir tikai viena no daudzām. Tas ir iemesls, kāpēc viņš paliek apātisks savā ceļā. 

22 Savukārt tas cilvēks, kurš ilgojas pēc garīguma, šķīstī savu sirdi un prātu, mazgā sevi grēku 

nožēlas ūdenī, atsakās no ambicioziem materiāliem mērķiem un jūt, ka viņa dzīves soļus apgaismo Dieva 

gaisma. Šis cilvēks zina, ka tie, kuri savā dvēselē sasniedza diženumu, ciešanu tīģelī pārveidoja sevi, 

kļūstot par cilvēces vadoņiem uz zemes un vēlāk par apgaismotām būtnēm garīgajā telpā, cilvēku 

aizbildņiem, iedvesmotājiem un aizbildņiem. Šīs dvēseles ir savienotas ar cilvēci caur mīlestību, un tāpēc 

tās spīd aiz redzamā debess debesskrāpja, jaukā garīgajā dzīvē, un apgaismo šo cilvēci ar savu gaismu, 

nekad no tās neatsakoties. 

23 Ir nepieciešams, lai jūs pamostos, lai jūsu dvēsele apzinātos ilgas izpausties caur savu materiālo 

ķermeni. Ziniet, ka ar saviem darbiem jūs varat paust savas dvēseles attīstības pakāpi. Sāciet ar iecietību 

pret citu vājībām. Atcerieties, ka, ja jūs jau esat izgājuši grūtus ceļus un izlabojuši savas kļūdas, ir citi, kas 

vēl nav izgājuši tos ceļus, tāpēc jums jābūt saprotošiem pret savu tuvāko un jāpalīdz viņam pacelties no 

kritieniem, dodot viņam savas pieredzes gaismu. 

24 Patiesi es jums saku: jūsu vecākie brāļi un māsas, kas agrāk mēroja ceļu, pa kuru jūs šodien ejat, ir 

uzkāpuši garīgos augstumos, jo viņi, būdami labdari, ārsti un skolotāji uz zemes, dzīvoja, mīlēdami savus 

tuvākos. Tāpēc es jums saku: Ja tu būtu paklausījis savas dvēseles impulsiem, tavs stāvoklis būtu labāks. 

Un, ja jūs neizmantosiet to, ko Es jums piedāvāju šajā mācībā, vēlāk garīgajā pasaulē Es jums pārmetīšu, 

ka neesat bijuši paklausīgi. Tāpēc nepalaidiet garām šo iespēju, strādājiet ar mīlestību un paļaujieties uz 

Manu Vārdu. 

25 Kas noliedz mīlestību savam līdzcilvēkam, noliedz to Kristum. Kad tu redzi, ka tavs tuvākais cieš, 

raud un ir vajadzīgs, kāpēc tu viņam nekalpo? Iemesls ir tāds, ka jūs esat materializējuši pat viscēlākās un 

vissmalkākās savas jūtas. 

26 Pārveidojiet savu būtību un dzīvi, dematerializējiet to, ko esat materializējuši. Spiritualizējiet savas 

jūtas, domas un darbus. Arvien vairāk apzinieties garīgās dvēseles misiju, tad caur šo pārvērtību jūs vairs 

nebūsiet nevajadzīgi un kļūsiet noderīgi, un jūsu dzīve liecinās par manu patiesību. 

27 Visiem pienāks brīdis, kad dvēsele izjutīs dedzīgu vēlmi triumfēt pār ķermeni, iznīcināt egoismu, 

atklāt mīlestību, ko tā saņēmusi no Tēva, un gudrību un spēku, ko tā saņēmusi kā mantojumu. Kad dvēsele 

ieņems savu īsto vietu cilvēkā, viņš būs līdzīgs Kristum. Vārds "Kristus" nozīmē mīlestību, spēku un 

gudrību, patiesību un dzīvību. 

28 Taču vēl dažas paaudzes paies šajā pasaulē, un cilvēce nesapratīs Kristus lielo nozīmi. Kristus ir 

pazudis kā cilvēks un parādījies kā triumfējošs gars bez miesas, pilnībā kā mīlestība. Viņš ir nemitīga 

dievišķās žēlastības izpausme cilvēcei. 

29 Ziniet, ka Man ir patīkami redzēt jūs noderīgus un gatavus kalpot saviem līdzcilvēkiem. Man ir 

patīkami redzēt jūs slimnieku nometnē. Es priecājos, kad redzu jūs sējot Manas mācības sēklu, glāstot, 

mierinot un palīdzot tiem, kam tas ir nepieciešams. Atcerieties: Kad Es biju pasaulē, Es atstāju Savu 

Mācību, kas balstīta uz šī dievišķā augstākā baušļa pamatiem: "Mīliet cits citu". Bet ir pagājuši gadsimti, 

un es joprojām gaidu, kad jūs sajutīsiet šo bausli savā sirdī. 

30 Sagatavojiet savu sirdi, savu prātu un savu dvēseli, jo jūs klausāties manu debesu vārdu. 

31 Jūs nedrīkstat kļūt par kļūdas upuri, jo Es runāju ar jums pilnīgi skaidri un caur dažādiem balss 

nesējiem. 

32 Es nāku arī pārmeklēt jūsu sirdis, lai pārdomātu, ko jūs esat sapratuši no manas mācības. Es 

meklēju jūsu ticības gaismu. 

33 Ieklausies sava gara balsī. Meditējiet, lai jūs varētu piepildīt visu, ko esat apsolījuši savam Tēvam. 

34 Mana Bauslība ir apgānīta uz šīs zemes, bet Es vienmēr esmu jums uzticējis to sargāt un aizstāvēt. 

35 Neaizskariet likumu, nemiegojiet, nematerializējiet savas dvēseles. Darbs! 
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36 Padomājiet, ka jūsu dvēsele ir tāda pati kā tā, kas citos laikos nav paklausījusi Tēva baušļiem, un 

ka šodien tai ir jauna iespēja tikt pestītai, ko jūsu Kungs tai dod no mīlestības. 

37 Es zinu, Israēl, ka, neraugoties uz Manu lielo mīlestību pret jums, pūļi celsies kā otrajā laikmetā, 

lai Mani aizskartu un izsmietu. Es zinu, ka starp jums slēpjas Iskariots. Bet Mana izpausme caur cilvēka 

intelektu nebūs veltīga, tā nebūs veltīga, jo Es esmu atlauzis sesto zīmogu. 

38 Mana atnākšana jūsu vidū ir bijusi, lai jūs glābtu caur atjaunošanu un labošanu, novēršot jūs no 

netīrības un grēka un tā vietā piedāvājot jums ceļu uz mieru un labklājību. 

39 Svētīgs tas, kas šķīstās un sagatavojas, jo viņš uzvarēs pārbaudījumos. 

40 Tiek izvērsti kara un iznīcināšanas elementi. Jūs apdraud bads un mēris ar savām nezināmajām un 

neārstējamām slimībām. Tāpēc vērojiet un lūdzieties. Strādājiet savā misijā, un pārbaudījums pāries. 

41 Es esmu Kristus, tas pats, kas atklājās Jēzū Otrajā Laikā. Man ir paticis darīt Sevi jums zināmu 

šādā formā. 

42 Šajā laikā visām zemes tautām ir jājūt Mani. 

43 Mans Vārds ir pamācības grāmata, ko Es esmu ielicis jūsu rokās, lai jūs to studētu. Pastāvēs sektas 

pret sektām, reliģijas karos ar citām reliģijām un doktrīnas pret doktrīnām. Saskaroties ar šo dvēseļu 

haosu, es vēlos, lai jūs rādītu piemēru un būtu aizsargājoša aizsardzība. 

44 Nekļūstiet iedomīgi, jo esat Mani izredzētie. Pēc tam, kad būsiet uzņēmušies šo atbildību, jūs 

nedrīkstat "gulēt", jo tad jūs atkal kritīsiet bezdibenī, ko esat atstājuši aiz sevis, un tad, kad ceļā jūs 

sagaidīs bēdas un sāpes, jūs jautāsiet sev: "Kā tas ir iespējams, ka mums, kas bijām starp tiem, kuri 

dzirdēja Skolotāja mācību, bija jādzer tik rūgta kausa?" 

45 Atcerieties manus priekšzīmīgos darbus un iemācieties mīlēt garīgo vairāk nekā materiālo un 

patiesi rūpēties par savas dvēseles labklājību pēc tās zemes dzīves. No šī brīža veidojiet tai gaismas un 

miera pilnu dzīvi. Jo līdz šim jūsu miesas labklājība, tās mantas un drēbes jums bija svarīgākas nekā 

dvēsele, kas iet bojā no bada un slāpēm un kuras drēbes ir saplēstas. 

46 Nekļūdieties. Ķermenis ir dvēseles tērps, un dvēselei ir jāceļas pie Manis. Ķermenis ir putekļi, un 

tas atgriezīsies putekļos kopā ar savu zemes īpašumu. Ļaujiet savai dvēselei iegūt garīgos dārgumus, jo tos 

tā ļoti labi paņems līdzi mūžībā. 

47 Tiem, kas ir bagāti ar zemes labumiem, es neeksistēju, viņu bagātība viņiem ir viss. Viņi Mani ir 

aizmirsuši. Ko viņiem rūp pasaules posts un sāpes? Ko viņiem rūp citu bēdas? Viņi ir aizvēruši ausis 

sirdsapziņas balsij, kas viņus tiesā katrā gadījumā un ik uz soļa runā viņiem par Manu spēku. 

48 Patiesi Es jums saku: Šādā veidā viņi izaicina manu taisnīgumu. 

49 Bet viss mainīsies, izmitināšana beigsies, un vara, ko Es esmu piešķīris noteiktiem cilvēkiem, lai 

nestu cilvēcei labu vai ļaunu, tiks pakļauta spriedumam. 

50 Cik daudzi jau būtu iepazinuši manu darbu, ja jūs būtu izgājuši un aicinājuši trūkumcietējus ēst no 

mana galda maizes! 

51 Atcerieties, ka tas, ko Es jums esmu devis, ir domāts jūsu līdzcilvēkiem. 

52 "Mīliet cits citu," es jums mācīju jau tajās dienās. Ir pagājuši gadsimti, Es turpinu jums runāt par to 

pašu mācību, bet jūs joprojām savā sirdī nejūtat šo cildeno bausli. 

53 Es jautāju jums, lai jūs varētu sev iekšēji atbildēt: Kas var mīlēt savtīgos? Saprotiet, ka Es jums 

runāju par tiem, kas domā tikai par sevi, kas nesniedz kalpošanu, nedāvina maizes klaipu un nevienam 

nesniedz mierinājumu. Es vienīgais saprotu viņu rakstura trūkumus un tādēļ varu viņus mīlēt un saprast. 

54 Tiklīdz jūs saprotat, ka esat nākuši uz šo pasauli, lai gūtu pieredzi un īstenotu dievišķo mīlestības 

un žēlsirdības likumu pret savu tuvāko, jūs esat iekļāvušies šīs dzīves harmonijā. No manām atklāsmēm 

jūs jau zināt, ka ikvienam, kas neievēro manus likumus, ir jāatgriežas šajā pasaulē, līdz dvēsele izpilda tai 

uzticēto uzdevumu. 

55 Jūs esat kā tūkstošgadīgi koki, kuros redzamas daudzas plaisas, kas liecina par to cīņu ar laiku un 

vētrām, lai gan cilvēkā viņa dvēseles gaisma nav pilnībā atspīdējusi. Es jūs ļoti mīlu, tomēr dabas spēku 

vardarbība turpinās skart cilvēci, jo tā ir izaicinājusi cilvēci, un tās sekas būs postošas. Tas ir karš, ko 

izvērsīs materiālistiski noskaņotais cilvēks, un tas nesīs postījumus tautām, kuras rūgti raudās. Bet kas 

varēs viņus mierināt? 
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Dzirdēt: Cilvēce saņems vienu modinātājzvani pēc otra, izplosītās stihijas nāks pār planētu un izpostīs 

veselas zemes platības. Tad jūs sapratīsiet, ka neesat piepildījuši Garīgo darbu, ka neesat neko darījuši. Es 

runāju uz visu kristīgo pasauli. 

56 Cilvēki raudās par jūsu prāta stāvokli, jo tas ir ciets kā granīts un auksts kā kapa akmens. Kā jūs 

viņus mierināsiet? 

57 Ja jūs būtu auglīga zeme, sēkla jau būtu sadīgusi jūsos. Bet jūs esat neauglīga zeme, kas nenes 

augļus. Cilvēce pievērsīs savu skatienu jums. Bet kā jūs sniegsiet tai nepieciešamo mīlestības pilno 

iedrošinājumu, ja jūsu sirdis izstaro tikai nicinājumu, pārmetumus un rupjību? Kas dzirdēs to cilvēku 

raudas, kuru sirdis ir satrauktas? Kas būs vairogs tiem, kas cieš? Ar manu balss nesēju starpniecību man 

būs jābūt tam, kas mierina tos, kuri cieš. 

Tomēr es saku kristīgajai pasaulei: atveriet savu sirdi, lai jūs vismaz saskatītu cilvēku raudas. 

Centieties novērst karu un nelaimju sekas. Patiesībā tas, kas ir noticis līdz šim, ir maz salīdzinājumā ar to, 

kas vēl tikai gaidāms. Cilvēka sāpes vēl nav sasniegušas savu augstāko pakāpi, un jums, kristiešiem, par 

kādiem sevi uzskatāt, ir jāpierāda, ka esat. Ja jūs necentīsieties būt par to tagad ─ kad jūs sāksiet pildīt 

savu misiju? 

58 Telpā atskan jūsu līdzcilvēku izmisīgie sāpju saucieni. Ja tu ieraudzītu to, kas ir nonācis līdz šim 

brīdim, tu nožēlotu savu pienākuma trūkumu un tad tu darītu kaut ko tuvākā labā. Garīgajā pasaulē ir 

būtnes, kas izlej asaras šo cilvēku dēļ un aizlūdz par tiem, kuri ir akli sava egoisma dēļ, kā arī par tiem, lai 

vētra, kas plosās pār šo pasauli, tiktu mazināta. Tāpat kā viņi, arī es vēlos redzēt, kā jūs pārvēršaties par 

dziedinošu balzāmu, par glāstu, par gaismu, par līdzjūtību. Noņemiet no savām sirdīm vienaldzību, kas 

attālina jūs no cilvēku dzimtas, un padomājiet, ka nāve pāries pāri šai pasaulei un aiznesīs lielāko daļu tās 

iedzīvotāju. Dvēseles un ķermeņa slimība. Ir ķermeņi, kurus izveseļo materiālie medikamenti, un ir tādi, 

kas nevar izveseļoties, jo slimo dvēsele. 

59 Mācekļi, vai jūs nevēlaties dziedināt ne tikai miesas, bet arī dvēseles slimības? Patiesi, es jums 

saku: jūs to varat. Bet kad sāksiet savu darbību? Kad jūs izbeigsiet savu materiālismu? Kad jūs sāksiet 

jauno garīgo dzīvi? 

60 Pārveidojiet sevi caur manu mācību, sajūtieties kā jauni cilvēki, praktizējiet manus tikumus, un 

gaisma parādīsies jūsu garā, un Kristus parādīsies jūsu ceļā. 

61 Mani vēstījumi ir spēks, kas atdzīvina zemi, tie ir kā saule, kas dod siltumu un dzīvību, tie ir ūdens, 

kas apūdeņo. Es runāju par jūsu sirds augsni, kas paliek neauglīga, neskatoties uz maniem nemitīgajiem 

pasludinājumiem. 

62 "Cilvēki, cilvēki, celieties, laiks steidzas, un, ja jūs to nedarīsiet šajā "dienā", jūs nepamodīsies šajā 

zemes dzīvē. Vai jūs vēlaties turpināt gulēt, neskatoties uz manu vēstījumu? Vai tu gribi, lai miesas nāve 

tevi atmodina ar dvēseles nožēlas uguns, kas izdzēš bez jebkādas nozīmes? 

63 Esiet sirsnīgi, nostājieties Garīgās Dzīves priekšā, Patiesības priekšā, kur nekas nevar attaisnot jūsu 

materiālismu, kur jūs patiesi ieraudzīsiet sevi lupatās ─ aptraipītas, netīras un saplēstas ─ kuras jūsu 

dvēsele valkā kā apģērbu. Patiesi, es jums saku, tur, redzot savu postu un izjūtot tik lielu kaunu, jūs 

sajutīsiet milzīgu vēlēšanos nomazgāties tīri dziļas grēku nožēlas ūdeņos, zinot, ka tikai tīri jūs varat doties 

uz Gara svētkiem. 

Paskatieties pāri cilvēciskajam egoismam ar visām tā vājībām, kas pašlaik ir jūsu lepnums, jūsu 

apmierinājums, un pastāstiet Man, vai jūs esat līdzjūtīgi izjutuši cilvēku sāpes, vai jūsu sirdīs atbalsojas 

sieviešu raudas vai bērnu kliedzieni. Sakiet man: Kas jums ir bijis cilvēkiem? Vai tu esi bijis viņu dzīve?" 

64 Vai pēc tam, kad esat veikuši pašpārbaudi savas sirdsapziņas gaismā, jūs neesat gatavi, lai 

parādītos mans Dievišķais Gars un atbrīvotu jūs no važām, ko esat radījuši ar savām kļūdām? Apņemieties 

sasniegt garīgumu, lai lupatas nokristu no jūsu dvēseles. Es jums palīdzēšu iepazīt sevi iekšēji tādus, kādi 

esat. 

65 Bet jūs, kas ar lielu interesi lasīsiet rakstus, kas izplatīs Mana Vārda būtību, - jūs būsiet iekšēji 

aizkustināti, jo jūs zināsiet, ka Es jūs mīlu, tāpat kā visi tie, kas Mani klausās tieši tagad. 

66 Jau ilgu laiku Skolotājs jūs gaida dzīves ceļā, un, pat ja paies mūžs, Es turpināšu jūs gaidīt. 

Apzinieties, ka neviens nenāk pie Tēva citādi, kā tikai pa Kristus iezīmēto ceļu. Taču tagad nāc, kaut arī 

esi aptraipīts, noplucis un netīrs. Es attīrīšu jūsu prātu un sirdi, Es atjaunosim jūsu "drēbes" un aizvedīšu 
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jūs uz "muižu", kur Es svinēšu garīgu mielastu. Tur jūs atradīsiet izsmalcinātus gudrības un mīlestības 

ēdienus, tur jūs dzirdēsiet harmonisku slavas dziesmu, ko viss Visums sūta Man. 

67 Es gribu, lai jūs mācītos mīlēt, lai jūsu mīlestība, pārvērsta līdzjūtībā, aizvestu jūs pie slimajiem un 

liktu jums meklēt tos, kas ir zaudējuši ticību. Es gribu, lai jūs svētītu visu, lai nebūtu nekā, ko jūs nevarētu 

svētīt, lai, garīgi garīgi pilnveidojoties un pilnveidojoties, jūs pakāpeniski tuvotos cildenuma izpratnei. 

68 Lielāko daļu cilvēces ir pārņēmis materiālistiskais egoisms, un dvēsele gadsimtiem ilgi ir gaidījusi 

iespēju sevi atklāt. Patiesi es jums saku: Ja tas būtu atļauts, akmeņi, Mana Vārda būtības satriekti, 

kustētos, lai parādītu jūsu garīguma trūkumu, un jūs redzētu, kā tie paceļas un kliedz: "Kristum ir 

taisnība." Ja tas būtu atļauts, akmeņi, Mana Vārda būtības satriekti, kustētos, lai parādītu jūsu garīguma 

trūkumu. Bet es beidzot jūs uzvarēšu ar mīlestību. Pat ja pasaule no tevis kaunēsies, es tevi nepametīšu. 

Kad viņi tevi nežēlīgi nosodīs, Es tevi aizstāvēšu un atjaunošu tavos kritienos. 

69 Tevī ir materiālā daļa, kas ir no zemes, un garīgā daļa, kas ir no debesīm. Ir laiks, kad cilvēks jūt 

sevi kā matēriju, un laiks, kad viņš jūt sevi kā garīgu. Kad atstāsiet šo zemes ķermeni un pāriesiet garīgajā 

stāvoklī, jūs sapratīsiet to, ko līdz šim neesat sapratuši. Jūsu ķermenis paliks šeit, jo tas pieder zemei. Bet 

jūsu dvēsele pacelsies uz augstajiem reģioniem, kur jūs turpināsiet dzīvot, lai turpinātu savu garīgo 

attīstību. 

70 "Svētīgi tie, kas sēro, jo viņu ir debesu valstība." "Svētīgi tie, kas raud, jo viņi tiks mierināti." 

Tagad es piebildīšu: "Svētīgi tie, kas garajos teikumos saprot apslēptās un neredzamās lietas, jo viņiem būs 

gudrība." 

71 Ikviens, kurš mīl, būs bagāts, jo jutīsies mīlēts. Mīliet pat tad, ja neesat mīlēti. Esi kā Jēzus. 

Mīlestība ir svarīgāka par sīkumiem. 

72 Man nebija jānāk, lai ciestu jūsu vidū. Bet Es jums saku, ka Mana mīlestība ir saistīta ar jūsu 

likteni. Es zināju, ka Es jums esmu vajadzīgs, un Es nācu pie jums. Bet Es jums nekad neesmu teicis: 

Mīliet Mani, lai Es jūs mīlētu. 

73 Vai jūs zināt, ka daži tiek mīlēti, kaut arī nav to pelnījuši? Tā es tevi mīlu. Dodiet Man savu krustu, 

dodiet Man savas bēdas, dodiet Man savas neizdevušās cerības, dodiet Man savu smago nastu, ko nesat: 

Es tiksim galā ar visām sāpēm. Jūtieties brīvi no nastas, lai jūs būtu laimīgi; ieejiet Manas mīlestības 

svētnīcā un klusējiet Visuma altāra priekšā, lai jūsu gars varētu sarunāties ar Tēvu skaistākajā - mīlestības 

- valodā. 

Miers ar jums! 
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Instrukcija 229 
1 Mīļotie mācekļi, Es parādos jūsu svētnīcā, Skolotāja mājoklī, kas jūsu dvēselē ir atvērts caur jūsu 

paaugstināšanu. 

2 Daži no jums ir klausījušies Mani daudzas reizes, citi dzird Manu Vārdu pirmo reizi un ir 

pārsteigti. Bet patiesi Es jums saku: daži, tāpat kā citi, ir dzirdējuši šo balsi citā laikā. 

3 Es esmu mīlestības Vārds, kas nes mierinājumu tam, kurš cieš ─ nomāktajam, raudošajam, 

grēciniekam un tam, kurš mani meklē. Mans Vārds ir dzīvības upe tajās sirdīs, kur tās remdē slāpes un 

nomazgā savas netīrības. Tas ir arī ceļš, kas ved uz mūžīgās atpūtas un miera mājām. 

4 Kā jūs varat domāt, ka dzīves cīņa ─ tās upuri, nelaimes un pārbaudījumi ─ beidzas ar nāvi bez 

taisnīgas atlīdzības mūžībā? Tāpēc mans likums un mana mācība ar tās atklāsmēm un apsolījumiem ir 

stimuls, glāsts un balzāms jūsu sirdīs jūsu ikdienas darba laikā. Tikai tad, kad jūs novēršaties no manas 

mācības, jūs jūtaties izsalkuši un vāji. 

5 Es jūs baroju ar mīlestību, lai jūs justos ar to piesātināti un nestu to kā perfektu sēklu sirdīm, kas 

guļ, un tiem, kas alkst pēc tās. 

6 Miers būs starp jums, ja jūs mīlēsiet cits citu. Atcerieties, ka Es esmu miera Gars. 

7 Garīgā ziņā jūs esat cilvēki, kas vienmēr ir izvēlēti, lai rādītu cilvēcei ceļu. Tagad Es esmu atnācis, 

lai jums pateiktu: jums ir jākļūst par savu līdzcilvēku glābšanu. Smaga ir jūsu krusta nasta, tauta! Agrāk 

jūs veidoja ciltis, bet tagad jūs veidojat garīgu ģimeni. Kā svešinieks es nemitīgi klauvēju pie jūsu durvīm, 

lai jūs iedrošinātu, lai jūs piepildītu savu likteni un būtu piemērs cilvēcei, kuru Es mīlu tikpat ļoti kā jūs. 

8 Tu esi pirmdzimtais starp zemes tautām ─ tas, kurš pirmais pamodās Gara gaismā. Tāpēc tagad jūs 

esat Svētā Gara mācekļi. 

9 Savas atbildības priekšā nejūtiet ne bailes, ne šaubas. Jo, lai gan jūs esat bagāti garā, jūs jutīsieties 

trūkumā, ja sāksiet šaubīties. 

10 Šajā laikā, tāpat kā pagātnē, cilvēcei ir kontakts ar manu Dievišķību ar jūsu starpniecību. Caur 

jums Es esmu padarījis šo ceļu redzamu citiem, un rīt visas sektas un reliģiskās kopienas viena pēc otras 

nāks uz to. Cilvēki apvienosies garīgi, jo ir tikai viens Dievs, un jūs visi būsiet vienoti Viņā. 

11 Cilvēki atrodas dažādos garīgajos līmeņos. Bet tikai es varu zināt, cik attīstīta ir katra no tām. 

12 Visi ir nākuši, lai izpirktu savus pārkāpumus un ar saviem nopelniem iegūtu paaugstinājumu. 

Visiem man ir gaisma, jo es mīlu visus. 

13 Šodien jūs atrodaties oāzē. Tomēr jūs nezināt, kādus ceļus esat mērojuši. 

14 Nedalieties atkal. Atcerieties, ka Es liku jūsu "tautai" izaugt no viena vīra, un tas vīrs, kurā Es 

atradu dievbijību, bija Jēkabs, ko Es saucu par "stipru Izraēlu". Viņa sirdī bija Mana Dievišķības svētnīca, 

un Es viņu atalgoju, dodot viņam divpadsmit dēlus, kas kļūs par Tā Kunga tautas priekštečiem ─ tās tautas 

saknes, kas Man sekoja cauri gadsimtiem. 

15 Es nevēlos, lai jūs turpinātu maldīties. Apzinieties, ka jūs nesat Manu gaismu kā zīmogu savā 

dvēselē. Tā ir derība, ko esat noslēguši ar Mani, lai vienmēr sekotu Manai gaismai un būtu uzticīgi Man. 

16 Šeit ir Mans galds, pie kura es ļauju visiem apsēsties, neizšķirot ciltsrakstus vai rases. Visiem es 

piedāvāju to pašu maizi. 

17 Tā Es jūs modinu kā Lācaru, kad sacīju viņam: "Celies, vairs neguli!" 

18 Tas ir progresa ceļš, uz kura jums nekad nedrīkst apstāties. Jo tad, kad jūsu krusta smagums jūs 

nomāc, dievišķais Krusta nesējs nāk jums palīgā un saka: "Neapstājieties!". 

19 Tāpat kā Es atklāju Sevi tavai dvēselei, Es arī tavam ķermenim ļauju sajust Manu klātbūtni dabā, 

lai abi, veidojot vienu būtni, varētu pacelties kalna virsotnē. 

20 No Manis jūs nācāt, un Manā klēpī jums jāatgriežas. Es esmu sākums un gals, Alfa un Omega. 

21 Jūsu cilvēcisko apstākļu pieticība jums nebūs svarīga, ja zināsiet, ka varat sasniegt dvēseles 

diženumu kā nenovērtējamas vērtības dārgakmeni. 

22 Neaizveriet savu roku trūcīgajam un neuzskatiet viņu par necienīgu jūsu žēlastības dēļ tā, ka viņš, 

iespējams, ir bezdievīgs. Aplūkojiet manu galdu šajā laikā: ap mani ir daudzi, kas agrāk gremdējās 

netīrumos. Šodien viņi ir mani mācekļi. 

23 Tā šodien Skolotājs ir runājis ar jums. Es piedodu un svētīju jūs. 
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24 Mana gudrības gaisma ir ar jums. Es remdēju jūsu dvēseles slāpes ar kristāldzidru savas mīlestības 

ūdeni, kas ir mierinājums un balzāms. Es esmu piedošana. Kas stingri apņemas laboties, tas izjutīs manas 

piedošanas saldumu brīdī, kad izlīgst ar savu sirdsapziņu. Pasaule alkst pēc garīgām zināšanām. 

Pierādījums tam ir tas, ka cilvēce cenšas izzināt radīšanas noslēpumu. Tomēr dvēsele joprojām ir 

nepilnīga. Tāpēc tā meklē Dieva klātbūtni, lai kopā ar Viņu šķīstītos. 

25 Pamodusies dvēsele meklē gaismu un ceļu, bet cilvēciskā būtnes daļa to bieži vien neapzinās. Tad 

dvēseles materiālā daba darbojas pret to, pretojas tās garīgās attīstības ceļam. Tāpēc Es jums izskaidroju 

noslēpumus caur Savām atklāsmēm un daru tos saprotamus cilvēkam, atklājot Sevi neapšaubāmi un pats 

uzrunājot tā maņas. Un tomēr cilvēks bieži vien pretojas pieņemt to, kas ir tikpat skaidrs kā gaisma. 

26 Cik ļoti dvēselei bija jācīnās pret ķermeņa pretestību! Cilvēks bieži vien sasniedz lielu attīstību un 

progresu zinātnēs un cilvēka dzīvē, bet dvēselē nekāds progress nav vērojams. Reliģijas viņu nepamodina 

no šīs garīgās letarģijas, kurā viņš atrod tikai mistifikācijas un fanātismu. 

27 Tad prāts atsakās iedziļināties garīgajā, baidoties atklāt noslēpumu, kas atklāj tā garīgās atpalicības 

iemeslu un tā 

Cilvēks pats sev rada veidu, kā apklusināt savas sirdsapziņas kliedzienus, pielāgojot likumu savām 

ērtībām, saviem uzskatiem, savai dzīvei. Šādā veidā viņš jūtas mierīgs un attaisnojis savu rīcību. Šādā 

veidā viņš var izlikties žēlsirdīgs, līdzjūtīgs un žēlsirdīgs, lai gan ir tālu no tā, lai to izjustu. Viņš var 

nostāties pie krāšņajiem altāriem, ko cilvēks ir radījis, un izlikties mīlošs un ticīgs, ko viņš pat nepazīst. 

28 Es nāku Trešajā Laikmetā, lai nestu gaismu pasaulei. Bet jums, mācekļi, Es patiesi saku: nekļūstiet 

fanātiķi Manā mācībā. Apzinieties, ka Es esmu jūs sagatavojis, atbrīvojot jūsu dvēseli no vecajām 

tradīcijām, lai ļautu tai attīstīties. Uzņemieties atbildību labot savu līdzcilvēku kļūdas. Noliedziet savai 

sirdij un savām lūpām jebkādu kritiku, lai jūs varētu bez sašutuma spriest par visu, kas jūsu ceļā nonāk 

jūsu priekšā. 

29 Jūs atklāsiet, ka cilvēki joprojām tic to vietu svētumam, kur viņi pulcējas, lai svinētu savus 

rituālus, un ka viņi par svētiem uzskata pat tur esošos priekšmetus, un ka viņu pārstāvji uzskata sevi par 

augstākiem un taisnīgiem. 

30 Bet jums Es saku: vai jūs esat Man ļoti tuvi tādēļ, ka esat Mani dzirdējuši ar dzīvu balsi un ka Es 

esmu jūs apveltījis ar dāvanām? Vai jūs jūtaties pārāks par saviem līdzcilvēkiem? Līdz šim jūs esat ļāvuši 

savam intelektam tikai tiktāl, lai saprastu Manu Vārdu. Kad to esat sapratuši, varat strādāt pie savas 

dvēseles attīstības, zinot, ka viss, ko darāt labā un tuvākā labā, ir jūsu nopelns un veicinās jūsu dvēseles 

attīstību. 

31 Mana Doktrīna jūs māca, lai jūs varētu mūžīgi attīstīt to gaismas būtni, kas ir jūsos, kas radīta ar 

pilnību un gudrību, kas ir dvēsele, lai jūs varētu attīrīt un attīrīt traipus, ko uz tās atstājušas zemes 

kaislības, vienu pēc otra, līdz jūs sasniegsiet sākotnējo tīrību. 

32 Patiesi es jums saku, pirms manas aiziešanas būs tik daudz gaismas jūsu prātos, ka jūs skaidri 

redzēsiet to, ko pirms tam varēja saprast tikai ar grūtībām. Tad jūsu zināšanas un ticība būs lielākas, un jūs 

būsiet iemācījušies atklāt sava Tēva spēku ar garīgo pacēlumu lūgšanā. Jūs vairs nešaubīsieties un 

neizrādīsiet neapmierinātību, kā jūs dažkārt darāt, kad esat Man teikuši: "Skolotāj, es esmu gatavojies, es 

esmu lūdzis, es esmu licis dziedinošo balzāmu uz trūkumcietējiem, bet es neesmu saņēmis to, ko lūdzu." 

Uz to es jums varu atbildēt: kāpēc jūs šaubāties? Vai ne jūsu ticībai vajadzētu jūs glābt? Vai es neesmu 

jums mācījis, ka ne viss, ko jūs lūdzat, ir jums labs? Jūs pat nezināt savu līdzcilvēku materiālo dabu. Ko 

jūs zināt par viņu garīgo dabu? Ko jūs zināt par to, kas šai dvēselei nepieciešams tās attīstībai, attīrīšanai 

un pilnveidošanai? 

33 Es mācu jums un vienkāršoju mācības: Mīliet, esiet žēlsirdīgi, lūdziet un lūdziet par saviem 

līdzcilvēkiem, un tad ļaujiet Man pildīt Manu gribu, un jūs jau būsiet izpildījuši savu pienākumu. Šādā 

veidā jūs iemācīsieties pieņemt visu kā ieguvumu, pat to, ko iepriekš uzskatījāt par pretrunā ar savu 

veselību vai ticību. 

34 Jūsu pavadonis būs ne tikai padevība, bet arī apziņa, ka viss, ko jūs saņemat no Manis, ir jūsu labā. 

Bet, ja Es apmierinu jūsu lūgumu, jo tas jums ir ļoti labi, priecājieties un vēl vairāk iededziniet savu ticību. 

35 Es esmu Skolotājs no seniem laikiem, kas jūs no jauna pamāca, Kristus nāca kā pilnīga dvēsele, lai 

atklātu Sevi starp cilvēkiem. Viņa žēlsirdība bija bezgalīga, jo Viņš kļuva par cilvēku un no mīlestības pret 

cilvēci uzņēmās uz Sevi upurējošu nāvi. Jēzus ir žēlsirdības paraugs. Ņemiet Viņu par piemēru. 
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Neaizmirstiet, ka katrai radībai ir uzdevums, kas tai jāizpilda, kura dēļ tā būs pakļauta pārbaudījumam, kas 

jums jāpieņem ar tādu pazemību, ar kādu Jēzus pieņēma savas ciešanas. 

36 Mīļotie mācekļi: Saprotiet jau tagad, kad jūs esat sākuši sagatavošanās laiku, ka tuvojas nozīmīgais 

brīdis, kad beigsies mans Vārds šajā formā. 

37 Skolotājs neguļ, un jūs arī neguļosiet, jo Es gatavoju Savas izpausmes beigas caur cilvēka 

smadzenēm. Mans Gars neatkāpsies no jums, bet jūs sajutīsiet Mani vēl tuvāk caur savu garīgumu. 

38 Kas nesagatavojas un ļauj manai mācībai iet garām, nesaprotot to, tas pēc manas aiziešanas jutīsies 

kā bārenis, un viņš jutīsies kā mans prombūtnes cilvēks. 

39 Labie mācekļi nebūs ne skumji, ne sarūgtināti, jo viņi dziļi sapratīs manus priekšrakstus un tad 

redzēs, ka viņu gara priekšā atvērsies horizonts bezgalībā, no kurienes viņi saņems lieliskas iedvesmas no 

Tēva, kas vairs nebūs ierobežotas, kā tas ir balss nesēja gadījumā, jo tās nāk tieši no Svētā Gara. 

40 Pēc manas Dievišķības noteiktās dienas jūs vairs nedzirdēsiet manu vārdu. Bet tas paliks iegravēts 

jūsu prātā, sirdī un grāmatās. 

41 Tas, kurš tad parādās kā balss nesējs un piesauc manu staru, nezina, kādu spriedumu viņš pats sev 

piespriež. Es vēršu jūsu uzmanību uz to, lai jūs neklausītu viltus praviešiem, viltus balss nesējiem un viltus 

Kristum. Es jūs modinu, lai jūs izvairītos no apjukuma laikiem un novērstu tumsas dvēseļu ielaušanos jūsu 

vidū. Uzmanieties, jo jums būs jāatbild Man par šīm mācībām, ja nebūsiet gatavi. 

42 Tas, kurš jau ir tam noskaņojies, baudīs lieliskas iedvesmas, sarunāsies ar Mani un priecāsies Mani 

dzirdēt, lasot Manas mācības, kuras Es jums atstāju kā mantojumu. Viņa ceļš nebūs nedrošs, viņa misijas 

izpilde viņam būs viegla, viņš jutīs Manu klātbūtni pārbaudījumos. 

43 Pēc tā es sapratīšu, ka esat spēruši soli uz priekšu. 

44 Tas notiks tad, kad jūs sāksiet pierādīt Manas mācības tīrību un cildenumu, jo jūs nepieļausiet savā 

vidū nekādus ārējus kultus, fanātismu vai elkdievību. 

45 Ar savām domām, vārdiem un darbiem jūs liecināsiet par manu Garīgo Darbu. 

46 Kamēr jūs nesapratīsiet manu mācību un nebūsiet sagatavojuši savas sirdis un dvēseles, Es 

nevarēšu jūs izmantot kā Labās Vēsts vēstnešus, un jūs redzēsiet, ka jūsu soļu priekšā parādīsies šķēršļi, 

kas stāsies jūsu ceļā. Bet, ja māceklis dzīvo manu darbu un jūt to savā dvēselē, tad es pavērsu ceļus un 

aizvedīšu viņu pie zemes svētceļniekiem, kam vajadzīga dvēsele, lai viņš varētu viņus iepazīstināt ar manu 

mācību. 

47 Priecājieties, jo balss, kas jūs modina, ir mans mīlestības vārds. Bet vērojiet, lai tā nebūtu cita 

balss, kas jūs pamodina, un šī balss rīt būs zemes tiesa. 

48 Cilvēkiem ar jums būs jārēķinās. Tur būs taisnīguma un tiesību zinātnieki, teologi un teozofi, 

zinātnieki. Viņi nāks ar dažādiem nodomiem, bet viņi jūs meklēs un pārbaudīs. Neslēp savu dzīvi un savus 

darbus, rādot tiem tikai manu likumu. Nepārklājiet savas nepilnības ar mana Vārda pilnību, kas ierakstīta 

jūsu grāmatās. 

49 Ja cilvēces vēsturē ir slikti piemēri, tos nedrīkst ņemt par paraugu. 

50 Agrāk es ar jums tā nerunāju. Pirmajā laikmetā Likums izgaismoja cilvēka garu. Otrajā laikmetā 

Kristus apgaismojis cilvēka sirdi ar mīlestības gaismu. Šodien Svētā Gara gaisma apgaismo jūsu garu, lai 

paceltu to pāri visam cilvēciskajam. 

51 No viena un tā paša Dieva jūs esat saņēmuši šos trīs vēstījumus, un starp tiem visiem ir pagājis 

gadsimts ─ laiks, kas nepieciešams gara attīstībai, lai tas varētu saņemt jaunu vēstījumu vai jaunu 

pamācību. 

52 Tagad jūs varat saprast, kāpēc Es jūs esmu nosaucis par Svētā Gara mācekļiem. 

53 Viss, kas radīts, godina Mani - no atoma līdz vislieliskākajām zvaigznēm, no visatpalikušākās 

cilvēciskās būtnes līdz visaugstāk attīstītajai dvēselei. Jūs, kas esat pazīstami ar visu, kas eksistē jūsu 

pasaulē, redzat, kā katra būtne un ķermenis veic savu uzdevumu un piepilda savu likteni. Ar šo 

piepildījumu viņi apliecina cieņu Man. Tā ir viņu harmonijas ar kopumu izpausme. Patiesi es jums saku, 

visas radītās lietas priecājas par sevi, pat klints, kas jums šķiet nejūtīgs vai miris, jo tās cietība un 

nekustīgums. Jo Dieva Gars, kas ir visā, ko Viņš radījis, ir dzīvība. 

54 Redziet, kā karaliskā zvaigzne sūta savu gaismu, kas ir enerģija, dzīvība un siltums, cik tālu vien 

sniedzas tās spēks. Tās siltums ir tas, kas liek jūras ūdeņiem pacelties un, pārvēršoties mākoņos, vējam tos 
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aiznest un kā auglīgs lietus nokrist uz sausajiem laukiem, kas tad apaug ar zaļumu, ziediem, augļiem un 

lapotni pilniem kokiem, kuru zari kalpo par mājvietu putniem, kas savā valodā raida savas dziesmas 

bezgalībā. Kamēr viss dīgst, viss aug un vairojas, viss sevi rotā, nemitīgi godinot Tēvu, Radītājs priecājas 

par Savu darbu un ļauj visām radībām priecāties par Viņu. 

55 Bet jūs ─ kas jūs esat radīšanas vidū? Arī jūs esat radības, kas pilda kādu uzdevumu. Taču jūs 

nepiederat tikai materiālajai dabai, jūs esat apveltīts arī ar dvēseli, kurai piemīt sirdsapziņa, intuīcija, 

inteliģence, atklāsme, griba, brīvība, saprāts un jūtas. Tāpēc starp visām šīs planētas radībām jūs esat 

augstākas būtnes, kuru rīcībā ir viss, kas jums kalpo kā instruments, kā kalps, kā ēdiens, atspirdzinājums 

un elements jūsu garīgajam un cilvēciskajam progresam. 

56 Tā kā jūsu dvēsele padara jūs augstāku savā attīstībā, atcerieties, ka arī jūsu reliģiskajai praksei 

jābūt augstākai, un tā ir dvēseles prakse. Es jums to esmu atklājis visos laikos. 

57 Cilvēce jau no pašiem pirmsākumiem ir meklējusi veidu, kā piedāvāt Man garīgu pielūgsmi. 

Intuitīvās zināšanas par Manu eksistenci ir mudinājušas viņus meklēt Mani un iedziļināties aizsaulē. Un, 

kad Es ieraudzīju cilvēkā šo nemieru, Es atklāju Sevi viņam. Tas, ko es viņam atklāju, ir garīgais ceļš, kas 

ved dvēseli uz pilnību. Bet, lai šī cilvēce sasniegtu garīgumu, ko tā vēl nav sasniegusi, Man bija jāpanāk, 

lai jūs izietu cauri smagiem pārkāpumiem un lielām grūtībām, cauri milzīgiem ciešanu un pārbaudījumu 

ceļiem, cauri gaismas un tumsas laikiem, līdz nonāktu pie gara laika vārtiem, kas ir tas, kurā jūs tagad 

dzīvojat. 

58 Cieņa, ko tava dvēsele Man izrādīja augstā un tīrā veidā, materializējās tavā sirdī, kad tava miesa 

to izrādīja Man, prātā formulējot lūgšanu un lūpām to izrunājot; kad tu Man piedāvāji dabas augļus, it kā 

tie būtu tavi darbi; kad tu atsvaidzināji savas maņas ar ceremoniju krāšņumu, kamēr tava dvēsele Man 

parādījās kaila, izsalkus, netīra un stulba, jo tai piederošo uzdevumu bija piesavinājusies miesa. 

59 Trešajā Laikā mana garīgā mācība dos garam brīvību izplest spārnus. Un pacelties pie Tēva, lai 

Viņam apliecinātu patiesu pielūgsmi. 

60 Taču arī cilvēkam kā cilvēciskai būtnei ir jāpateicas Radītājam. Un šī cieņa ir pildīt savus 

pienākumus uz zemes, paklausot cilvēku likumiem, izrādot morāli un labu prātu savā rīcībā, pildot tēva, 

bērna, brāļa, drauga, kunga un kalpa pienākumus. 

61 Kas tā dzīvo, tas mani godinās uz zemes un ļaus savam garam pacelties, lai mani slavētu. 

62 Dvēseles mīlestība nedrīkst aprobežoties tikai ar jūsu bērniem un zemes brāļiem un māsām. 

Garīgajai mīlestībai ir jābūt universālai, lai tā mīlētu bez sociālās šķiras vai dvēseles attīstības pakāpes 

atšķirības. 

63 Dvēselei ir jābūt stiprai, saskaroties ar materiālās dabas vājībām, kas vilina to uz fanātismu un 

elkdievību. Tai ir jāatbrīvojas no aizspriedumiem un kaislībām, lai tā varētu piešķirt saprātu tam, kam tā 

pieder, un pieņemt patiesību, kurā viņš dzīvo. 

64 Tad jūs būsiet miera ļaudis, kas ar savu dzīvi sekos Manam sacītajam: "atdot Dievam, kas pieder 

Dievam, un ķeizaram, kas pieder ķeizaram", un nedāvinās Tēvam to, kas pieder pasaulei, un pasaulei to, 

kas pieder Dievam, bet spēs saskaņot visus likumus, lai tos pareizi piepildītu, jo viņi atzīst, ka ikviens 

dievišķais mīlestības un taisnīguma likums ir nācis no Manis. 

65 Otrajā laikmetā Jēzus uzrunāja jūs ar vislielāko pilnību. Tagad es runāju ar jums ar vislielāko 

skaidrību un vienkāršību. Bet daudz ko no tā, ko Es jums atklāju tajā laikā, Es jums toreiz nedāvināju, jo 

jūs to vēl nespējāt saprast. 

66 Katrs, kurš ir aicināts uz manu mācību adresi un kuram ir uzticēts kāds uzdevums, ir tāpēc, ka viņš 

ir gatavs saprast šīs mācības. Es jums vēlreiz atkārtoju, ka šī nav pirmā reize, kad jūsu dvēsele apmeklē šo 

planētu, un tā nav arī pirmā reize, kad viņa saņem dievišķās atklāsmes gaismu. Taču tās pagātne pašlaik ir 

apslēpta aiz matērijas plīvura. Jūsu dvēsele to zina, un, kad tā dzird manu Vārdu, tā mostas un jūt, ka 

patiešām ir atnākusi no tālienes, no gara, ļoti gara ceļa, kurā tā ir daudz redzējusi un piedzīvojusi. 

67 Lai dzirdētu šīs mācības, jums bija ilgi "klīst". Bet jūsu dvēsele nav zaudējusi dvēseli, nav 

novecojusi, jo dvēseli neietekmē vecums, sabrukums un nāve, bet gan attīstība, pieredze un attīstība, kas 

nozīmē cīņu, un pārbaudījumi piešķir tai briedumu un tuvina to Mūžīgās Dzīvības pilnībai. 

68 Jums ir bijušas labklājības un prieka, krāšņuma un prieka pilnas dzīves, citas - nelaimes un 

neveiksmes. Daži ir bijuši, lai izpirktu grēkus, citi - lai gūtu pieredzi, daži - lai attīstītu prātu, citi - lai 

attīstītu emocijas, un tagadējā eksistence ir domāta dvēseles pacelšanai. 
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69 Jūs visu esat zinājis un jums viss ir piederējis. Tāpēc, ja šodien redzat, ka jums nav ne bagātību, ne 

krāšņu dzīves apstākļu, ne titulu, neskumstiet par to un atcerieties, ka, lai stingri ietu šajā laikā un 

sasniegtu garīgo pilnveidošanos, jums nācās zaudēt visu lieko un nevajadzīgo, lai sasniegtu garīgo 

izaugsmi. 

70 Tā kā jūs esat dziļi garīgas mācības nesēji, jūs nevarēsiet to parādīt pasaulei ārējās kulta formās. Jo 

ar savu pretrunīgumu jūs tikai izraisītu aizdomas un izsmieklu. 

71 Miera valstība tuvojas, un, lai gan jūs nezināt, cik ilgs laiks līdz tam ir pagājis, Es esmu sācis Savu 

morālās un garīgās atjaunošanas darbu. Kad šis laiks pienāks, šī pasaule, kas līdz šim ir bijusi grēku 

izpirkšanas un asaru ieleja, kļūs par mājām attīstītām dvēselēm. 

72 Es joprojām esmu ar jums. Paļaujieties uz Mani, jo jūs vēl nevarat pārāk paļauties uz sevi. Bet 

esiet neatlaidīgi, līdz sasniegsiet garīgo sagatavotību, ko Es no jums prasīju, lai jūs varētu paļauties uz 

sevi. 

73 Drīz jūs redzēsiet cilvēkus, kas interesējas par garīgajām dāvanām, daži uzdodot jautājumus, bet 

citi par tām diskutējot. 

74 Es sniedzu jums savu glāstu un dziedinošo balzāmu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 230 
1 Es redzu jūs, kas nākat no dažādām vietām, jūs nākat, lai atspirdzinātos Tēva jumta ēnā. Jūs esat 

sapulcējušies kopā, un tādēļ Tēva sirdī ir prieks. Jo, kad pat divas sirdis ir samierinātas, es svinu svētkus. 

2 Jūs pārdzīvojat pārbaudījumu laiku, kuru nozīmi jūs vēl neesat sapratuši, lai gan jums ir Mana 

Vārda gaisma. Tomēr, tā kā laiks ir dārgums, kuru jums nevajadzētu izšķiest, Es nāku kā Skolotājs, lai 

mācītu jums, kā to izmantot, atklājot jums jūsu likteni un uzdevumu. 

3 Izmantojiet šos brīžus, jo drīz es no jums aiziešu. Tad Mans dievišķais Vārds, ko Es jums tik 

daudzus gadus esmu devis caur cilvēka prātu, beigsies uz visiem laikiem. 

4 Vēl ir atlicis īss laiks, kurā es jums sniegšu visus savus norādījumus un uzrakstīšu visu savu 

grāmatu. 

5 Tādēļ Es steidzīgi nāku pie jūsu siržu durvīm, lai pateiktu bērnam, ka viņš ir pārāk pieradis pie 

Mana Vārda, lai viņš pamostos no dziļā miega, lai viņš ņemtu rokās kapli un lāpstu, raktu un apstrādātu 

laukus un mīlētu tos kā savu dzīvi; lai viņš dalītos ar saviem līdzcilvēkiem savos laukos un savā ūdenī, lai 

viņa acis raugītos laipni, lai viņš izstieptu savu labo roku kā draudzības zīmi un lai viņa sirds būtu brīva no 

savtības, lai viņš būtu patiess strādnieks Kunga laukos. 

6 Negaidiet, ka cilvēku sirdis tiks aizkustinātas, lai panāktu mieru uz zemes. Celieties un strādājiet! 

Nevēlieties, lai vieni ciestu sakāvi, bet citi uzvarētu, lai būtu miers un brīvība. Uzvarēt vajadzētu 

taisnīgumam, brālībai un mīlestībai. 

7 Cilvēki nebūs tie, kas radīs patiesu mieru uz zemes. Miers šajā pasaulē nāks no Manas valstības, 

kad jūs būsiet ieguvuši patiesu garīgo sagatavotību. 

8 Gaisma, kas jūs apgaismo šajā laikā, ir Sestā zīmoga gaisma, un, ja kāds apgalvo, ka tas ir cits 

zīmogs, kas ir atbrīvots, viņš maldās. Sestais svečturis tagad deg kā neizdzēšama gaisma, ar savām 

atklāsmēm apgaismojot dzīvos un mirušos un ar saviem jaunajiem pravietojumiem modinot dvēseles. 

Taču nedomājiet, ka šī gaisma apgaismo tikai to, kurš dzird šo Vārdu. Patiesi es jums saku: pat zinātnieki 

un teologi ir zem šīs gaismas. 

9 Kāpēc jūs necenšaties studēt manu mācību, lai Skolotājam nebūtu fiziski jākļūst dzirdamam, lai 

izskaidrotu to, kas jums būtu jāsaprot ar interpretācijas palīdzību? 

10 Apvienojiet zinātnes augļus ar dvēseles mīlestības augļiem, un jums būs laba garša mutē. 

11 Atpūtieties, klejotāji, baudiet šī koka vēsā ēnā un ēdiet no tā augļiem. 

12 Ar jums ir Tēvs, kurš vienmēr ir bijis jūtams jūsu ceļā. 

13 Es pieņemu jūs kā visas cilvēces pārstāvjus un redzu, ka esat gatavi saņemt un sajust manu garīgo 

klātbūtni. 

14 Jūs vienmēr esat meklējuši Manu Dievišķību. Kad jūs jutāt, ka neesat Mani atraduši, jūs steidzāties 

pie jūsu roku radītajiem attēliem, lai sajustu Mani tuvu. Tā šobrīd dzīvo liela daļa cilvēces. Tā meklē un 

pielūdz Mani tēlos, kamēr Es runāju ar pasauli šīs manifestācijas laika kulminācijas laikā. 

15 Šobrīd es modinu cilvēkus caur sapņiem ─ simboliskiem un pravietiskiem sapņiem, kuriem cilvēki 

ticības un sagatavotības trūkuma dēļ nepievērš uzmanību un neinterpretē tos, tāpēc viņi aizmirst šo sapņu 

seju, nezinot, ka tā ir dievišķa vēsts. 

16 Cik tālu no patiesā ceļa ir cilvēce! Pasaule dzīvo savas brīvās gribas varā un dzenas pēc baudām un 

zemes kaislībām. 

17 Dvēsele ir aizmigusi, intelekts vēl nav pamodies patiesības gaismai, un tā nepazīst patieso dzīvi. 

18 Cilvēks joprojām nav devis savai sirdsapziņai iespēju runāt un spriest. Joprojām ir tādi, kas domā, 

ka viņi ir nekļūdīgi un brīvi no kļūdām, lai gan viņu sirdīs ir tumsa. 

19 Bet tagad cilvēki no tā ir noguruši, un tādēļ Es tuvojos viņiem, lai parādītu ceļu, lai piepildītu viņu 

dvēseli ar gaismu, lai liktu viņiem saprast savas kļūdas un zaudēto laiku un izvērstu cīņu starp gaismu un 

tumsu cilvēka būtībā. 

20 Daudzos veidos Es atklāju Sevi Saviem bērniem, vienmēr ar bezgalīgu mīlestību, lai viņu dvēsele 

nepazustu. 

21 Ja esat iegājuši šajos neuzkrītošajos lūgšanu namos, tad tas nav noticis pēc jūsu brīvas gribas. Tā 

bija mana žēlastība, kas jūs aicināja šeit, lai sniegtu jums garīgu barību un parādītu jums pestīšanas ceļu, 
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pa kuru jūs varat ieiet manā klātbūtnē. Jums nav jānāk ne nomāktiem, ne augstprātīgiem, bet gan 

cienīgiem un pazemīgiem. 

22 Es jums piedāvāju mūžīgo mieru, tāpat kā Pirmajā Laikā piedāvāju jums Kanaāna zemi. Jūs 

nevarat novirzīties no ceļa, jo tas ir iezīmēts ar Manām asinīm. Manas asinis ir patiesība, ir mīlestība un 

mūžība. Uzmanieties, jo cilvēki ir viltojuši Manu patiesību, kas atklāta Manā mācībā, un dažas atklāsmes 

ir apslēptas. 

23 Mani un manu apustuļu piemēru ne visi, kas centās man sekot, ņēma par piemēru. Daudzi ir 

kļuvuši par kungiem, nevis kalpiem. Viņu sirdis piepildīja pārākuma un augstprātības sajūta, un viņi tiecās 

tikai pēc bagātības, greznības un goda. Šajā procesā viņi aizmirsa par nabadzīgo vajadzībām un kļuva 

vienaldzīgi un bezkaislīgi pret citu cilvēku postu un ciešanām. Tāpēc cilvēki dodas no vienas konfesijas uz 

citu, lai meklētu patiesību. Tāpēc viņiem ir garīga vajadzība radīt jaunas sektas, lai brīvi mani meklētu. 

24 Tos, kas kādreiz tika uzskatīti par svētajiem un pusdieviem, vīlusies cilvēce tagad noraida. 

25 Cilvēki vairs necenšas vērsties pie sprediķotāja, lai atbrīvotu viņus no grēku nodarījumiem, jo 

uzskata, ka tas nav viņu cienīgi. Un mūžīgās elles uguns draudi grēcinieka sirdi vairs neiedvesmo un 

nebiedē. 

26 Izmantojot šo garīgo dezorientāciju, vilks slēpjas aiz dzīvžoga. 

27 Katram Manas dievišķības kalpam un pārstāvim ir uzdevums radīt mieru starp cilvēkiem. Taču 

šobrīd viņi rīkojas tieši pretēji. Katrs domā, ka viņš ir pirmais, katrs grib būt spēcīgākais, un aizmirst, ka 

vienīgais spēcīgais esmu Es, kas esmu visā. 

28 Tagad jūs varat paši sev paskaidrot, kāpēc Es jums apsolīju nākt atkal Otrajā Laikā. Tagad jūs 

saprotat, kāpēc es jūs mācu no jauna. Jo tikai Mans Vārds var noņemt tumšo gara apsēju, tikai Mana 

mīlestība spēj jūs izpirkt no jūsu grēkiem. 

29 Jūs esat aicināti un izredzēti, lai rādītu ticības piemēru manai atnākšanai, uzticības un paklausības 

manam vārdam. Bet negaidiet, kamēr tie, kas nākuši pēdējie, jums rādīs piemēru, kā labi pildīt Manu 

Bauslību, jo tad jūsu sāpes būs ļoti lielas. Bet, kad jūs redzēsiet, ka viņi dodas ceļā, šķērso robežas un 

ierodas citās tautās kā Mana Vārda vēstneši, jūs sapratīsiet savu nolaidību un nepateicību. 

30 Padomājiet par to, un, ja vēlaties būt uzticams, sāciet ar labu piemēru mājās. Es vēlos, lai jūs, lai 

gan agrāk jūs cits citu noraidījāt cilšu atšķirību dēļ, šodien mīlētu viens otru kā viena ģimene. 

31 Tas ir Mans skaidrais vārds. Ja es ar jums runātu citā "valodā", tas nebūtu pareizi. 

32 Es gatavoju jūsu sirdis, lai tajās dzīvotu. Arī pasaule sagatavosies, miera sēkla sadīgst cilvēka 

prātā, un jūs, kas to būsiet izkaisījuši pa visiem zemes nostūriem, priecāsieties, kad redzēsiet sava darba 

augļus. Jo, sekojot Skolotājam, jūs esat mācījuši dzīvot labestībā un esat lūguši par visiem. 

33 Visās tautās tiks runāts par izlīgumu, brālību un mieru, un tas būs sākums vienotībai. 

34 Es esmu jūs sagatavojis un pajautājis, vai esat jau gatavi doties ceļā pie saviem līdzcilvēkiem, lai 

parādītu viņiem gudrību, ko Es jums esmu devis kā Vārda iedvesmu, un apmierinoši atbildētu uz viņu 

jautājumiem. Lai nevienam nešķiet neiespējami izpildīt šo misiju. Uzskatiet, ka zināšanas, ko Es jums 

esmu devis, ļauj jums saprast savu misiju. 

35 Lai izplatītu Manu Doktrīnu, jums visiem nebūs jāapmeklē tautas, kuras jūs saucat par "svešām". 

Pietiek pacelt savas domas lūgšanā un šķīstīt savas sirdis, lai jūsu dvēseles no tālienes parādītos jūsu 

līdzcilvēkiem un justu līdzi viņiem, lai kur viņi atrastos. Un tos pamodinās gaismas būtnes. 

36 Jums vajadzētu apvienoties ar garīgo pasauli un izveidot ar to aizsargmūri, kas novērš jaunus karus 

un jaunas ciešanas. Jums jāturpina lūgties par tiem, kas cenšas ar spēku iegūt garīgo varu. Jūs būsiet 

pārsteigti, un pasaule būs pārsteigta, kad cilvēki sapratīs, ka vardarbība nav uzvarējusi saprātu, brālību un 

taisnīgumu. 

37 Sargieties no tā, ka darāt to, kas šķiet labdarība, lai gan jūsu sirdī ir egoisms. Dariet tik daudz laba, 

cik vien varat, bez jebkādām savtīgām interesēm. Dariet to no mīlestības, kas ir likums, kuru Es jums 

esmu mācījis, un tad jūs būsiet nopelnījuši nopelnus savai dvēselei. Sniedziet manu mācību tā, kā es jums 

to esmu devis. Tas ir tas pats, ko Es esmu mācījis Saviem praviešiem un apustuļiem citos laikos. 

38 Cilvēks savā materiālismā ir atradis vienošanos, kā izmainīt vārdu, ko Es jums devu pagātnē. Bet 

Mans darbs ir pilnīgs, un tā saknes nav zemes vārdos. Sagatavojieties, un jūs vienmēr atklāsiet Manu 

patiesību. Tad jūs redzēsiet, ka Es jums vienmēr esmu bagātīgi devis Savu sēklu, lai arī jūs to šādā veidā 

varētu nodot tālāk. 
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39 Jums nebūs nepieciešams nevienu pārsteigt ar rituāliem vai ārējām pielūgsmes formām. Tavas 

sirds templis kļūs redzams, un tajā tavi līdzcilvēki ieraudzīs savu svečturi un savu altāri. 

40 Iemācieties jau tagad sajust Mani gan savos darbos, gan tad, kad jūs cīnāties, lai atstātu aiz sevis 

netīrumus, kad esat nokrituši. 

41 Es esmu jūs mācījis meklēt patiesību vienkāršībā. Cik nožēlojams ir cilvēka prāts, kad tas meklē 

patiesību sarežģītās doktrīnās, ko pats ir izdomājis. 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? 

42 Es dzīvoju kopā ar cilvēkiem Otrajā laikmetā, daloties ar jums maizi un jumtu. Taču Kristus 

diženums sakņojas Viņa pazemībā. 

43 Tā Es jūs mācu, lai jūs zinātu, kā nošķirties no materiālām lietām mīlestības pret savu tuvāko dēļ. 

Bet vispirms jums ir jāattīrās, jo tas ir likums, ka jūs attīstāties, un, tā kā viss attīstās pēc likuma, notikumi, 

kas vēl tikai gaidāmi, nedrīkst jūs satraukt. Tas, ko redz jūsu acis, varētu jūs tikai piepildīt ar prieku, kad 

sapratīsiet, ka visu pārvalda vispilnīgākais likums un ka tas, kas notiek šodien, nevarēja notikt agrāk, jo 

viss tuvojas savai pilnībai. 

44 Ne tikai uz zemes var strādāt cilvēces progresa labā. Tā ir arī cita pasaule, kurā cilvēks lūdzas un 

strādā, lai to glābtu un attīstītu - tā ir garīgā pasaule. Tādēļ Es jums saku, ka garīgā sēkla nesīs augļus pēc 

lielām cīņām visu reliģisko kopienu klēpī. 

Ja cilvēki teiktu, ka tā ir jauna reliģija, kas sēj nesaskaņas, jums vajadzētu atbildēt, ka spirituālisms ir 

doktrīna, ka tā ir tāda pati kā pirmā un vienīgā, kas pārvaldīja dvēseles. Taču šai balsij jānāk no jūsu sirds, 

kur ir jūsu jūtu saknes. Tās atklāsies, kad tu izliesi asaras par kāda cita sāpēm, pat tad, kad tu raudāsi no 

prieka par sava tuvākā sāpēm. Jo to es jums vienmēr esmu mācījis. 

45 Es runāju ar jums caur cilvēka intelektu, Mana gaisma un Mana žēlastība ieplūst tajā un kļūst par 

vārdiem ─ Vārdu, kas rāda vienīgo ceļu, kā nonākt pie Manis: pilnības un jūtu tīrības ceļu. 

46 Jums ir nepieciešami lieli garīguma pierādījumi, lai jūsu ticība varētu pamodināties jaunai dzīvei 

un jūsu cerība varētu kļūt spēcīgāka. Jums ir nepieciešams skaidrs vārds, lai jūs paceltu no letarģijas, kurā 

atrodaties. Manam Dievišķajam Garam vajadzēja izpausties šādā formā, lai jūs sajustu, ka Tēvs nekad jūs 

neatstāj, ka Viņš jūs vada no patiesības valstības. 

47 Vai jūs neesat pārliecināti par šo mīlestības pierādījumu? Manas domas ir gaisma, kas spīd uz leju, 

lai atdzīvinātu mirstošo jūsu lampu gaismu. Skolotājs jums saka, ka Visuma patiesība atklāsies caur garīgi 

attīstītu cilvēku, jo viņš zinās, kā harmoniski dzīvot šajā pasaulē, uz kuru viņš nāk, lai apgūtu savai 

evolūcijai noderīgas mācības. Šī pasaule nav mūžīga, un tai tādai arī nav jābūt. Tiklīdz šī māja vairs 

neatbilst tam mērķim, kādam tā tagad pastāv, tā izzudīs. Kad jūsu dvēselei vairs nebūs vajadzīgas mācības, 

ko sniedz šī dzīve, jo to gaida citas, augstākas mācības citā pasaulē, tad, pamatojoties uz šajā zemes cīņā 

gūto gaismu, tā teiks: "Ar kādu skaidrību es tagad saprotu, ka visi šīs dzīves kāpumi un kritumi bija tikai 

pieredze un mācības, kas man bija vajadzīgas, lai labāk saprastu. Cik garš man šķita šis dzīves ceļojums, 

tik ilgs, cik ilgas bija ciešanas, kas mani nomāca. Taču tagad, kad viss ir beidzies, ─ cik īss un pārejošs tas 

man šķiet mūžības priekšā." 

48 Cilvēks ir aicināts padarīt savu dvēseli lielāku, ir aicināts arvien vairāk un vairāk garīgot savu 

eksistenci, jo vairāk viņš tiecas uz pilnību. 

49 Arī jūsu ķermenim ir lemts kļūt garīgam. Kad tas notiks, mainīsies cilvēku dzīves apstākļi. Viņi 

attīstīs garīgās spējas, kas mūsdienu pasaules iedzīvotājiem vēl nav zināmas. 

50 Jums ir vajadzīga šī mācība, kas atdzīvina jūsu cerību, šis neizsmeļamās un patiesās gudrības 

avots, lai remdētu jūsu slāpes. Mana gaisma nonāk pie aptumšotā prāta tam, kurš saka, ka nemīl dvēseli, jo 

nepazīst to, bet mīl materiālo bagātību, fizisko skaistumu, kas glaimo viņa iedomībai, inteliģenci, kas ir 

apbrīnas iemesls, vārdus un titulus. Tas ir tas, ko Viņš mīl, un tas ir mīlēt necienīgos. 

Cilvēks nav ķermenis, ne arī tā bagātība. Cilvēkam ir vērtība un tas eksistē tikai savas dvēseles dēļ. 

Es jums vēlreiz saku, ka cilvēks ir aicināts būt tas, kurš pauž patiesību par visumu, debesīm un 

pasaulēm. Šodien viņš to vēl nesasniedz, jo viņa materializācija neļauj viņam attīstīt smalkās gara dāvanas. 

Kad materiālisms izzudīs, viņš kļūs par redzētāju, kurš priecāsies, ieraugot Garīgās dzīves brīnumus. 

Tad viņš sapratīs Saula pārvēršanos par Pāvilu, cilvēka pārvērtības tādā mērā, ka bija nepieciešama vārda 
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maiņa. Līdz ar viņa agrāko vārdu pazuda arī viņa kaislību piemiņa, un viņa raksturs un nodarītie 

pārkāpumi kļuva par pelniem. 

Kad dvēsele saprot, ka tā attīstās, ka tai trūkst pacēluma vai ka tas, kas tai bija jāmācās un jāattīsta 

materiālajā pasaulē, tagad beigsies, tad tā ir gatava apvienoties ar dievišķības gaismu, jo dvēsele ir gaisma, 

kas virzās uz gaismu. 

51 Priecājieties, cilvēki, domājiet, ka esat gājputni šajā pasaulē, kas pilna asaru, nožēlas un ciešanu! 

Priecājieties, jo tās nav jūsu mūžīgās mājas, jūs gaida labākas pasaules. 

Tāpēc, aizejot no šīs zemes, dariet to bez nožēlas, tad sāpju nopūtas, darbs, asaras paliks šeit. Jūs 

atvadīsieties no šīs pasaules un pacelsieties pie tiem, kas jūs gaida debesu augstumos. No turienes jūs 

redzēsiet Zemi kā punktu kosmosā, kuru atcerēsieties ar mīlestību. 

52 Neskumstiet, jo pienāks diena, kad jūs aiziesiet no šī asaru ielejas, kurā esat tik daudz cietuši un 

kuru rīt jūs mīlēsiet, zinot, ka tajā esat sasnieguši gaismu, pēc kuras ilgojās jūsu dvēsele. 

53 Esiet laimīgi, mīlot savu tuvāko, dziedinot slimos, mierinot cietušos, dodot jaunu drosmi 

nabagiem. Tad pie jums nāks debesu svētības. Vai jūs vēlaties padarīt sevi garīgus? Kristus palīdzēs jums 

iegūt šo žēlastību. 

54 Patiesi Es jums saku: lai gan šodien cilvēki ir vairāk matērija nekā gars, rīt viņi būs vairāk gars 

nekā matērija. Cilvēki ir centušies pilnībā materializēt savu garu, bet šo pilnīgu materializāciju viņi 

nesasniegs. Jo gars ir kā spīdeklis, un spīdeklis nekad nepārstāj tāds būt, pat tad, kad tas ir iekritis 

netīrumos. 

55 Cilvēks nepazīst pilnīgas dvēseles svētlaimi, jo viņš nav sasniedzis pilnības augstumu. Ja viņš 

attīrīs savu sirdi un paturēs manu patiesību savā dvēselē, lai to praktizētu, viņš atklās mieru un svētlaimi, 

kādu viņš iepriekš nepazina. Tā būs dzīvība, ko simbolizē koks pirmajā līdzībā, kas atklāta cilvēcei, un 

kura nogatavojušies augļi apmierinās dvēseles izsalkumu. Pilnveidojiet sevi, pacelieties pāri zemes lietām, 

un jūs vairs necietīsit no citu cilvēku nepateicības vai neizpratnes. 

56 Mīlestība ir kāpnes, kas ved pie Dieva, kurš jūs mīl, un pie Marijas, garīgās Mātes, kura arī jūs mīl, 

un pie jūsu garīgajiem brāļiem un māsām, kuri arī jūs mīl. 

57 No Dievišķā Gara izplūst vēstījumu plūsma. Saglabājiet tik daudz no tiem, cik jums šķiet pareizi. 

58 Nododiet Man savu ciešanu tumsu. Es tos pārveidošu par miera skaidrību. Atdodiet savas raudas 

un asaras Man. Kad Es apmeklēšu jūsu sirdi klusumā, Es ieplūdīšu tajā kā saules stariņš, lai to apgaismotu. 

59 Es jums esmu devis mīlestības vārdu, lai jūs sajustu šo spēku savās sirdīs. Šeit ir mans mierinošais 

balzāms, kas izlīst uz visām jūsu ciešanām un stiprina jūsu dvēseles. 

60 Es jums saku: es svētīju tos, kas pieiet pie Manis ar sagatavotu sirdi. Jo tad Mans Vārds kļūs par 

dziedinošu balzāmu un glāstu, kas atdzīvina jūsu ticības liesmu. 

61 Mana valstība nolaižas pār cietušo cilvēci, un mans vārds skan caur šī laikmeta izredzētajiem, lai 

tie, kas mani dzird, kļūtu par savu brāļu mierinājumu. 

62 Visos laikos man ir bijuši starpnieki starp cilvēkiem un manu dievišķību. Tas bija lēnprātīgs un 

pazemīgs sirds, ko es izmantoju. Es tagad gatavoju jaunus savas mācības vēstnešus, lai šī labā vēsts varētu 

atmodināt cilvēkos garīgo dzīvi. 

63 Cik daudzi no tiem, kas spēj pildīt cēlo garīgo misiju, vēl joprojām guļ un ir izkaisīti pa visu 

pasauli! Viņi pamodīsies, un viņu garīgais progress izpaudīsies tad, kad viņi kļūs par saviem tuvākajiem 

noderīgām būtnēm, kad viņu jūtas būs cildenas. Viņi būs pazemīgi un nekad nepaļausies uz savu 

pārākumu. 

64 Vājība ─ vājība, kas jau parādījās pirmajā cilvēkā ─ tiks apkarota ar garīguma palīdzību. Tā ir 

cīņa, kas vienmēr ir pastāvējusi starp garu un matēriju. Jo gars, vēloties Tēva būtību, tiecas pēc Mūžīgā un 

Augstā, bet miesa meklē tikai to, kas to apmierina un glaimo, pat ja tas kaitē garam. Šī cīņa, kas izpaužas 

katrā cilvēkā, ir spēks, kas rodas pašā cilvēkā pasaules ietekmes rezultātā. Jo zemes pasaule pieprasa visu, 

kas atbilst tās dabai. Ja gars spēj kontrolēt šo spēku un virzīt to pareizajā virzienā, tas savā būtībā būs 

harmonizējis abas dabas un sasniegs savu progresu un pacēlumu. Ja, no otras puses, tā ļaus, lai tajā valda 

matērijas spēks, tā nonāks sliktā stāvoklī, tā būs kā laiva bez stūres vētras vidū. 

65 Jūs, kas Mani dzirdat, jūtat vēlmi novērsties no visa kaitīgā, lai atbrīvotu savu dvēseli. Jūs 

atrodaties cīņas vidū, tādēļ Es jums saku: turpiniet vērot un lūgt, lai pienāktu laiks, kad jūsu dvēsele būs 

vienota ar savu ķermeni un saskanēs ar to. 
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Šodien jūs joprojām ciešat no pasaules pievilkšanas un jūtaties pārāk vāji, lai pretotos kārdinājumiem. 

Cilvēks intuitīvi jūt pilnības laikmetu, bet viņš nezina, kad tas pienāks. 

66 Cilvēki cenšas sasniegt šo mērķi dažādos veidos. Bet to sasniegs tikai tie, kas cīnās par dvēseles 

attīstību. Tie, kas nododas reliģiskam fanātismam, neattīstīsies, un tie, kas veltīs savu laiku materiālo 

zinātņu studijām, sasniegs tikai materiālus rezultātus. 

67 Spiritualizācija būs tā, kas vedīs cilvēku uz pilnību. Taču nejauciet patiesā garīguma praksi, kas ir 

vienotība ar Radītāju un tuvināšanās Viņam caur mīlestību, žēlsirdību un iekšēju pielūgsmi, ar to "zinātņu" 

praksi, ar kuru palīdzību cilvēki profanē un padara materiāli uztveramas būtnes, kas atrodas ārpus Viņa. 

Šeit ir mana mācība, kas noņem nezināšanas plīvuru, kas slēpj patiesību no cilvēkiem. 

68 Mana Mīlestības Doktrīna sagatavoja jūs šajā laikā, lai jūs savā vidū saņemtu manas Garīgās 

Pasaules Klātbūtni, lai tā palīdzētu jums saprast manu Vārdu ─ laiks, kas tagad tuvojas beigām. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 231 
1 Mans caururbjošais skatiens ieiet jūsos, un Es redzu, ka jūs no savām sirdīm veidojat pušķi, lai to 

dāvātu Manai Dievišķībai. 

2 Es redzu jūsu ciešanas un atviegloju tās ar savu tēvišķo gādību, lai jūs, mana vārda iedrošināti, 

kļūtu par stipriem cilvēkiem pārbaudījumos. 

3 Ikreiz, kad esat nākuši pie Manis, lai parādītu savas vājības vai lūgtu Man palīdzību ciešanās, ko 

pārdzīvojat, ─ kad vien jums draudēja sabrukt zem krusta smaguma un jūs vērsāties pie Manis, Es esmu 

atbrīvojis jūs no nastas un sāpēm un darījis jūs stipras dvēseles. Tad Es jums teicu: uz priekšu, neatgrieziet 

savu seju atpakaļ, jo jūsu dvēsele būtu pārņemta ar bailēm, ja tā redzētu savu pagātni. 

4 Es jūs esmu izglābis no pazušanas, lai jūs ievestu glābšanas ostā, kur jūs tagad esat un baudāt šo 

maizi. Tu esi atpūties manā miera krūtīs. Es esmu bijis gaismas stariņš jūsu eksistences tumsā, lai 

palīdzētu jums iet pa savu ceļu bez paklupšanas. 

5 Ja mutes vai balss nesēji, caur kuriem Es parādīju Sevi, runātu paši no sevis, viņi nespētu jums 

mācīt patiesības ceļu. Taču viņu lūpas runā gaismas vārdus, jo Es parādīju Sevi caur viņu intelektu, un Es 

jums esmu teicis, ka Es esmu Ceļš. 

6 Jūs esat redzējuši, ka daudzi brīnās par šīm mācībām un jautā, vai tā ir taisnība, ka šeit runā Rabīns 

─ vai tas ir skaidrs, ka "Vārds" ir atgriezies šajā pasaulē, kas krustā sisto Jēzu? 

7 Jūs šeit zināt, ka Es jums to esmu apsolījis, jūs zināt, ka Es esmu piedošana un ka Es pildu savu 

dievišķo misiju, uzmodinot "mirušos", dziedinot slimos un atgriežot redzi aklajiem. Jūs zināt Manas 

atgriešanās iemeslu un veidu, kādā Es esmu atnācis. Taču tas viss liks pasaulei apšaubīt un daudzi 

šaubīsies. 

8 Es jums esmu teicis, kāpēc tā vietā, lai vērstos pie zinātnieka, teologa vai zinātnieka, Es esmu 

vērsies pie neizglītotiem un vienkārši domājošiem cilvēkiem, lai caur viņiem darītu Sevi zināmu. Jo 

vienkāršu cilvēku liecība pārsteigs pasauli. 

9 Ja jūs rūpīgi izpētīsiet, jūs pārliecināsieties, ka Es visos laikos esmu sazinājies ar cilvēci caur 

cilvēkiem un ka viņi vienmēr ir bijuši pazemīgi un vienkārši. 

10 Es esmu jums piešķīris dažādas eksistences uz zemes, lai jūs varētu būt šo izpausmju liecinieki un 

pildīt savu misiju. 

11 Jums ir jāizmanto manas mācības, lai jūs varētu iedziļināties tajos Aizsaules noslēpumos, kurus 

Tēvs vēlas jums atklāt. Mana slepenā dārgumu krātuve nav paslēpta no jūsu skatiena, citādi jūs nekad 

nevarētu ieiet Mūžīgajā Dzīvē. 

12 Meklējiet, domājiet dziļi, jo daži ir apjukuši, domājot par to, kā tas ir iespējams, ja jūsu gars ir 

daļiņa no Manas Dievišķības, ka tas cieš? Un, ja gara gaisma ir Svētā Gara gaismas dzirksts, kā tā var 

redzēt sevi īslaicīgi tumsā? Apzinieties, ka šis attīstības ceļš ir, lai iegūtu pietiekamus nopelnus Dieva 

priekšā, ar kuru palīdzību jūs varat pārveidot savu garu no nezinoša un neattīstīta gara par lielu gaismas 

garu pie Tēva labās rokas. 

13 Nāciet pie Manis un vēlreiz dzirdiet Manu Vārdu, kas ir barība jūsu dvēselei. Šis Vārds, ko Es 

jums esmu nodevis šajā Trešajā Laikmetā ar cilvēciskā intelekta starpniecību, ir paveicis brīnumu, 

vienojot jūs, paceļot jūs ar dedzību un ticību uz Manu Dievišķību, jo tā atklājas pilna patiesības un 

pamācības. Jo jūsu dvēsele jutās nogurusi no zemes mācībām, jūsu kājas bija pārāk nogurušas, lai mērotu 

tālu ceļu miera, mīlestības un patiesības meklējumos. Arī jūsu rokas bija pārāk nogurušas, lai apstrādātu 

laukus un neiegūtu ražu, kas sniegtu jūsu dvēselei gandarījumu. 

14 Mana griba ir bijusi, ak, tauta, lai jūs ceļotu pa šiem ceļiem un nogaršotu šos augļus; lai jūs 

klauvētu pie dažādām durvīm un iepazītu dažādu rasu un dzimumu cilvēku sirdis; lai jūs ņemtu no 

grāmatu satura dažādas filozofijas, doktrīnas un teorijas; lai jūs iepazītu nabadzīgo cilvēku dzīvi uz zemes 

ar visām tās bēdām un sāpēm; lai jūs izjustu šīs pasaules viltus bagātību ar tās baudām un maldinošo 

godību; lai jūs dzirdētu cilvēku balsi un iepazītu viņu iedvesmu; lai jūs saņemtu labo un ļauno, ko tie laika 

gaitā jums nesīs. Lai pēc šī ceļojuma jūs Mani satiktu kā pēdējo, kas ieradīsies pie jūsu siržu durvīm, kā 

pēdējo, kas šķērsos jūsu ceļu, kā pēdējo no zemes svētceļniekiem, kas staigās jums līdzās un jautās: "Kurp 

tu ej? No kurienes tu nāc un ko tu meklē?" Un lai jūs tad bez lepnības un pašapmierinātības, sāpju 

nomākts un pieredzes stiprināts, cīņas apgaismots un rūdīts, uzreiz atzītu Mani, atvērtu Man savu sirdi, 
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atzītu savu nožēlojamo stāvokli un apliecinātu, ka tikai Es varu saprast jūsu sāpes, jūsu neveiksmes un arī 

jūsu ilgas. 

15 Tas ir iemesls, kāpēc lielāko daļu no tiem, kas nāk pie Manis, šis spēks pārņem, kad viņi dzird 

Manu Vārdu. Viņi jūt, ka Es viņus redzu līdz sirds dziļumiem un jūt Manu mīlestību, kas viņus ieskauj. 

Un, tā kā jūs gaidījāt Mani, jūs zinājāt, ka pēc lielajām cīņām, lielajām eksistences cīņām, pēc šīs tumšās 

nakts, kurā dzīvojāt, jums bija jānāk jaunas dienas gaismai. Jūs zinājāt, ka pēc tam, kad būsiet iztukšojis 

savu rūgtuma kausu līdz nosēdumiem, nāks kāds, kam tas būs jāpiepilda ar saldumu. Jo cerība, paļāvība uz 

Maniem apsolījumiem, ko Es jums biju devis citkārt, jūsu dvēselē nebija izdzisusi, liesma bija palikusi 

jūsu sirdī. Pat tie, kas noliedza, ka Es esmu Tas, kas izpaužos šajā laikā, to darīja nevis ar savu dvēseli, bet 

gan ar savu miesīgo dabu, kas ir nezinoša un nepieejīga garīgām atklāsmēm un kas neko nezina par Mani. 

Tomēr Es visu zinu un esmu piešķīris šiem neticīgajiem, stūrgalvīgajiem, vēl vienu laiku, jo Es zinu, ka ne 

viņu dvēsele Mani noliedz, ka tai ir jāceļas gaismas pilnai un jāatbrīvojas no savas miesas apvalka važām, 

lai tā varētu Mani redzēt un sajust un iesaukt, kā Pēteris Otrajā Laikā: "Patiesi Tu esi dzīvā Dieva Dēls!" 

16 No bērniem mācekļiem es darīšu jūs par mācekļiem. Jo pēc tam, kad jūs Mani būsiet dzirdējuši, Es 

jums uzticēšu gudrības grāmatu, lai jūs ar to mācītu savus līdzcilvēkus un nestu evaņģēliju savas tautas 

iedzīvotājiem un pēc tam arī citām tautām. Kad jūs mācīsieties no Manis, jūs būsiet lēnprātīgi un 

pazemīgi. Jūs neapmierināsieties tikai ar Mana Vārda izprašanu, nedz arī ar daiļrunīgiem vārdiem, lai 

pārsteigtu pūļus, bet jūsu iedvesmas un izpratnes, jūsu skaidrie un dziļie vārdi tiks apstiprināti ar darbiem, 

kas būs jūsu izpratnes augļi. Es nevēlos, lai šie darbi rastos tikai no jūsu intelekta, bet lai tos diktētu jūsu 

sirdsapziņa, kur ir iesēta mīlestības sēkla. 

17 Tad jūs noteikti spēsiet pievērst cilvēkus. Jo pēc tam, kad viņi būs noguruši no bezjēdzīgiem 

vārdiem, slimi un noguruši no dažādu mācību un pasaules uzskatu perversitātes, viņi ilgosies pēc 

pamācības, kas runā viņiem par patiesu mīlestību, žēlsirdību un mieru, kas nes gaismu tumsā un izlej 

dziedinošu balzāmu tur, kur ir sāpes ─ kas pārveido tos, kuri ir garīgi vai morāli deģenerēti savā būtībā. 

Tad mana mācība noteikti triumfēs, un pieaugs to cilvēku skaits, kas man sekos un nesīs tālāk miera, 

vienotības un labas gribas karogu. 

18 Es gribu, lai jūs šo laiku izmantotu pēc pienākuma, lai dvēsele pamāca un stimulē ķermeņa čaulu, 

lai tā to saliek un galu galā padara par savu rīku, savu labprātīgo kalpu; lai nevis "miesa" Man piedāvā to 

pielūgsmi, kas dvēselei būtu jāpiedāvā Man, lai tā nenostāda sevi starp jūsu garu un Manu. Jo tad 

attīrīšanās būs ilgstoša, un tas, ko jūt ķermenis, ietekmēs dvēseli, jo tā vēl nav spējusi gūt virsroku pār 

sāpēm un vājumu. Garīgojiet sevi, nekrītot fanātismā, un jūs pieredzēsiet, cik daudz miera jūs piedzīvosiet, 

cik daudz iedrošinājuma jūs sniegsiet savai sirdij un cik stipri būsiet sāpju, vecuma un slimības 

pārbaudījumu priekšā. 

19 Tā ir mana mācība. Kurš no jums to nespēj saprast? Tā ir tikpat skaidra kā dienas gaisma, un jūs 

visi varat redzēt šo gaismu. Es jums dodu šo mācību, lai jūs to neizdzēšami iespiestu savā dvēselē. Jo rīt 

tas dos jums spēku, kad jums draudēs pārbaudījumi. 

20 Uz šīs zemes vienmēr ir pastāvējusi cīņa starp cilvēkiem, karš, nesaskaņas, nesaskaņas. Jau no 

vissenākajiem laikiem vieni vienmēr ir iestājušies pret citu idejām. Un tā jūs redzat, ka pret tikumu ir 

cēlies netikums, pret taisnīgumu - netaisnība, pret dvēseles balsi - "miesas" balss, pret vienas zināšanas 

pret otru. Un tiem, kas jau no vissenākajiem laikiem ir izziņojuši manu garīgo mācību, zinātnieki ir bijuši 

pretinieki. Arī šajā Trešajā laikmetā es redzu šīs cīņas starp cilvēkiem. Bet ir pienākusi diena, kad man būs 

jāsaka pēdējais vārds. 

21 Visa gudrība, zināšanas un zinātne nāk no Manis. Es sagatavoju šo planētu, lai tā kļūtu par 

mājvietu inkarnētām dvēselēm, un, pirms Es jūs sūtīju, Es loloju šo pasauli ar žēlastību, ar mīlestību un 

gudrību. Es ievietoju tajā, uz tās virsmas, visā, kas nepieciešams jūsu dzīvei, manu bērnu saglabāšanai, 

priekam un apmierinātībai. 

Lai šīs dabas dzīlēs jūs atklātu visus dzīvības avotus ─ visu to, kas ir apvīts noslēpumā vai glabājas 

dziļā dārgumu krātuvē, Es devu jums dāvanas, Es jūs apgaismoju un apveltīju ar zinātnes dāvanu, lai ar šīs 

spējas palīdzību un atbilstoši savām vajadzībām, savai attīstībai un saviem pārbaudījumiem jūs atrastu 

neizsmeļamo dzīvības un gudrības avotu. 

22 Jūs visi esat baudījuši šo zinātnes dāvanu. Bet Es izvēlējos dažus, lai uzticētu viņiem lielus 

uzdevumus, lai viņi atklātu visu, kas ir dvēseles labumam, un tad viņi dotu jums no šī avota 
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neizsmeļamajiem ūdeņiem un palīdzētu jums jūsu dzīvē un zemes laimei. Izredzētajiem Es uzticēju arī 

intuitīvās zināšanas par garīgo dzīvi ─ to dzīvi, kas ir ārpus zinātnēm, virs šīs zemes dabas. Tāpēc jau no 

vissenākajiem laikiem cilvēks Mani ir pielūdzis un ir atklājis, ka eksistē universāla Būtne, varens, 

visvarens Dievs un Radītājs, kas jums ir sagatavojis paaugstinātu dzīvi, kura ir ārpus šīs pasaules ─ dzīvi, 

kurā spīdēs gars, mīlestība, gaisma un saprāts, jo tas viss ir daļa no jūsu dvēseles. 

Bet, lai gan jums visiem ir šīs intuitīvās zināšanas, kas jums nepārtraukti runā par šīm spējām, Man ir 

bijis nepieciešams sūtīt pie jums dvēseles ar lielu autoritāti, lai tās atklātu jums lielākos noslēpumus, lai tās 

darītu dvēselēm caurumu un vestu tās pie Manis pa īsākajiem un drošākajiem ceļiem. Tie ir visu laiku 

pravieši, patriarhi un Dieva sūtītie. 

23 Tāpēc, lai gan vieni nesa misiju dvēselēm dot gaismu, bet citi - darīt zinātni zināmu, visos laikos 

viens pret otru ir nostājies, neņemot vērā, ka tās nav pretējas misijas, bet gan ka abas viena otru papildina. 

Mana gaisma ir izlieta uz visiem cilvēkiem, lai jūs saprastu savu uzdevumu un ar cieņu uzņemtos jums 

piederošo daļu. 

24 Ja jūs no Manis esat dzirdējuši, ka Es pārmetu zinātnieku darbu, ka Es saucu zinātni pie atbildības, 

tad iemesls tam ir tas, ka daži nav izmantojuši šo dzīvības avotu, šīs atklāsmes, ko Es viņiem esmu devis, 

cilvēces labumam un progresam, bet ir likuši tās kalpot ļaunumam un iznīcībai. Bet uz visiem tiem, kas ir 

izpildījuši savu misiju, kas ar pazemību, pacēlumu un cieņu ir meklējuši, lai atklātu to, ko Mana Griba 

tiem ir atklājusi, Es esmu izlējis Savu gaismu, viņi visi Man ir bijuši patīkami, un redziet, cik daudz 

labdarības darbu viņi ir paveikuši. 

25 Jūsu zemes dzīve ir attīstījusies, tā vairs nav tāda, kāda tā bija pagātnē, un, ciktāl jūsu soļi ir likuši 

jūs uz evolūcijas ceļa, jūs esat saskārušies ar zinātnes augļiem, kas tiek piešķirti visiem, kuri ir izpildījuši 

savu misiju. Tos, kas ir viltojuši Manu misiju un iefiltrējušies Manās krātuvēs, lai atklātu dabas 

noslēpumus un izmantotu dabas spēkus tikai tādēļ, lai tos izmantotu iznīcības un nāves darbiem ─ tos Es 

nosodīju un aicinu. Jo Es esmu atnācis, lai aicinātu visus cilvēkus un dabas spēkus uz kārtību un nostādītu 

tos uz pareizā ceļa, un viss ir jāatjauno un jāatgriež savā vietā. 

26 Pienāks laiks, kad cilvēce atpazīs Dievišķo Gaismu, Manis atļauto gudrību un beidzot sapratīs, ka 

Es esmu Avots, no kura visas būtnes ir radušās, ka Manī ir sēkla un auglis un ka Es esmu ļāvis jums 

piedalīties visā tajā, lai jūs varētu dzīvot savu dvēseli un Manu Dievišķību cienīgu dzīvi. 

27 Tajā garīguma pilnveidošanās laikā, par kuru es jums tagad paziņoju, cilvēki nodos savas sapratnes 

spējas dvēseles kalpošanai, un pat zinātne nolieksies tās gaismas priekšā. Kad šī diena pienāks? Pašlaik jūs 

gatavojat ceļu cilvēcei, lai sasniegtu šo mērķi. Jo darbam, ko Es jums esmu pavēlējis darīt, ir pasaules 

mēroga misija. 

28 Cilvēki veltīs savu zinātni, savus spēkus, savus talantus un savu sirdi kalpošanai manam 

dievišķajam Lietai, neatstājot novārtā savus pienākumus, savus uzdevumus pasaulē. Viņi pievērsīsies 

veselīgiem priekiem, kas ir labvēlīgi viņu garam un matērijai. Viņi cīnīsies par savu atjaunošanos un 

brīvību, neļaus sevi inficēt, neņems neko, kas viņiem nav vajadzīgs. Tad no zemes izzudīs korupcija, 

bezkaunība. Tad gars būs ieguvis absolūtu varu pār savu miesas apvalku, un, lai gan tas joprojām dzīvos 

matērijā, tas dzīvos garīgu dzīvi mīlestībā, brālībā un mierā. 

29 Tas būs laiks, kad izzudīs kari, kad valdīs savstarpēja cieņa un izpalīdzība, kad jūs sapratīsiet, ka 

vairs nevarat rīkoties ne ar sava tuvākā dzīvību, ne ar savu. Tad jūs zināsiet, ka neesat ne savas dzīves, ne 

savu bērnu un laulāto, ne šīs zemes īpašnieki, bet Es esmu visas radības īpašnieks. Bet, tā kā jūs esat mani 

mīļotie bērni, tad jums pieder arī viss, kas ir mans. Bet, lai gan Es esmu Kungs un visa radītā īpašnieks, Es 

nevaru nogalināt savas radības, nevienu sāpināt vai nodarīt tām sāpes. Kāpēc tad tie, kas nav dzīvības 

īpašnieki, ir sagrābuši to, kas viņiem nepieder, lai atbrīvotos no tā? 

30 Kad šo mācību sapratīs cilvēki, viņi būs spēruši soli uz augšu savā garīgajā attīstībā, un šī pasaule 

kļūs par mājvietu attīstītiem gariem. Jūs nezināt, vai pēc šī laika atkal apdzīvosiet šo planētu. Es noteikšu 

tos, kas piedzīvos šos žēlastības laikus, kas ieraudzīs šo zemes valstību, kas citā laikmetā bija asaru, 

iznīcības un nāves ieleja. Tās jūras, kalni un lauki, kas bija tik daudz sāpju liecinieki, tad pārvērtīsies par 

miera vietu, par tēlu pasaulei, kas ir aiz tās. Es jums esmu paziņojis, ka tad, kad cīņas beigsies, mana 

valstība jau būs tuvu jums, un tad jūsu gars uzplauks tikumos. Mana mācība būs klātesoša visos garos, un 

Es darīšu sevi zināmu caur vīriešiem un sievietēm. 
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31 Atklāsies gara dāvanas. (Iekšējā) vārda dāvanas, dziedināšanas un dialoga starp gariem dāvanas 

kļūs apbrīnas vērtas to laiku cilvēku vidū. 

32 Zinātne neapstāsies savā ceļā, bet zinātnieks iedziļināsies manā mācībā, pētīs to un apbrīnos manas 

atklāsmes. To iedvesmots, viņš radīs labdarības darbus, kas ne tikai veicinās cilvēces, bet arī inkarnēto un 

neinkarnēto dvēseļu attīstību. 

33 Ja mans gars bija apmierināts pagātnē un tagadnē, kad Viņš uzlūkoja manu bērnu darbus, vienalga, 

vai tie būtu garīgi vai materiāli ─ skaisti darbi, kas izauguši no jūtīguma vai inteliģences sirds ─ cik liels 

būs mans prieks, kad ne tikai daži no tiem, kuru dvēseles ir pacilātas, bet kad mīlestību izjutīs visa cilvēce 

kopumā. Tad mājās vairs nebūs asaru, skumju un bāreņu, kas radušies karu rezultātā, un šo laiku cilvēku 

dzīvēs saglabāsies tikai ticība, veselība, spēks un harmonija, kas ir paredzēta šai planētai. 

34 Jūs esat pirmās paaudzes, kas saņems šīs Trešās ēras Labo Vēsti, un jums ir jāsagatavo ceļš visiem, 

kas nāks pēc jums. Noņemiet bezdibeņus, noņemiet ceļa akmeņus, lai kā mantojumu atstāt labu gribu, 

drosmi, labus principus. 

35 Ne tu esi tas, kas novedīs manu darbu līdz kulminācijai. Starp jums nav neviena, kam būtu 

jāapvieno Israēla tauta. Jūs vairs nebūsiet liecinieki tam, kā jūsu ķermeņos tiek īstenota Mana Doktrīna 

visā pasaulē. Šo darbu es paveikšu. Jo, ja kāds celtos jūsu vidū, lai saliektu manas tautas spītīgo kaklu un 

panāktu tās garīgumu, tas paaugstinātu sevi vai neizturētu pārbaudījumus, kas viņu piemeklētu. 

36 Bet Es, Stiprais, kas mīl un piedod, jūs savienosim kopā. Es jums sūtīšu vienu pārbaudījumu pēc 

otra, lai tie jūs sasmalcinātu un vienotu vienā garīgā ideālā.  

37 Es negribu, lai mana tauta man gatavotu jaunu krustu, asins ešelonu vai tribunālu. Es gribu dzīvot 

jūsu iekšējā svētnīcā, Es gribu ieņemt Savu troni Savas tautas dvēselē, lai ik mirkli sazinātos ar Sevi un 

gaidītu viņus Savā mūžīgajā Mājoklī, Savā vispārējā pazemības tronī, Savā mīlošā Tēva goda vietā, kad 

jūs visi, pilni nopelnu, ko esat guvuši, pildot savu misiju, cīņā stiprināti un tikumībā šķīstīti, nāksiet pie 

Manis godā, lai saņemtu savu augsto atlīdzību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 232 
1 Izredzētā tauta: Jūs dzirdat Manu Vārdu caur cilvēka intelektu, jūs vienmēr esat bijuši sagatavoti, 

lai apsteigtu cilvēci. Viss jums ir dots no manas žēlastības. Es esmu nācis pie jums, jo mīlu jūs un uzticu 

jums Grāmatas trešo daļu, kurā ir baušļi, likums jums un cilvēcei. 

2 Pasaule ir nonākusi spēcīgā vētrā un ir zaudējusi savu virzienu. Tā nav devusies droša ceļa 

meklējumos. Cilvēks ir bijis apmierināts ar dzīvi, meklējot to, kas nepieciešams viņa ķermeņa 

saglabāšanai, un ir aizmirsis par dvēseli, kas ir viņa būtības kodols, kam es esmu uzticējis ļoti augstu 

uzdevumu. Es esmu parādījies jūsu vidū un atradu jūs dzīvus haosa vidū, un Mans Vārds jums ir teicis: 

apstājieties, atgriezieties pie bauslības pildīšanas, uzņemiet savu krustu, sekojiet Man, un miers būs jūsu 

vidū. 

3 Šajā laikā Es esmu jūs sagatavojis, izlejot jūsu prātos Savu gaismu straumēm. Jau no pirmajiem 

soļiem jūs esat bijuši nelokāmi, un šī ticība, šī mīlestība uz Manu Darbu iedvesmo jūs runāt ar saviem 

līdzcilvēkiem Manā vārdā. Daudzi jūs dzirdēs un nāks pie Manis, izsalkuši un izslāpuši pēc mīlestības. 

Citi nāks, ilgojoties pēc atvieglojuma no savām ciešanām. Citi atnāks steidzīgi, tikai ziņkārības vadīti. Bet 

es jums apsolu, ka viss tiks iegūts. Visiem es došu pierādījumu, jo man ir prieks dot bērnam zīmi, ka esmu 

uzklausījis viņa lūgumu. 

4 Pēc manas aiziešanas jūs turpināsiet sagatavot sirdis, jūs aizvedīsiet tās prom no nezināšanas, no 

viltus uzskatiem, no fanātisma. Bet kā jūs būsiet savu līdzcilvēku skolotāji? Kā jūs sasniegsiet pazemību, 

taisnīgumu un taisnību? Lūdzoties un pildot manu likumu. Neizskatieties par taisniem cilvēkiem, jo jūs vēl 

neesat taisni. Parādiet sevi kā Mani mācekļi, kas ik dienas cenšas sevi pilnveidot. Kad Es redzēšu, ka jūs 

pašaizliedzīgi pildāt savu uzdevumu, Es atvedīšu pie jums daudzus jūsu līdzcilvēkus, kurus Es izraudzīšos, 

lai tie saņemtu zināšanas par Manām pēdējām atklāsmēm. 

5 Es izvēlos no cilvēku radītajām sektām, kas ir dzīvības koka nocirsti zari, tos, kas vēlas garīgumu 

─ tos, kas meklē Mani nepilnīgā veidā, bet mīl Mani ─ tos, kas nodevīgi izrunā Manu vārdu un dāvā Man 

mīlestības, pazemības un pateicības darbus. Es nāku kā labais zvejnieks, kas ilgojas pēc sirdīm, un, lai gan 

šodien to, kas Man seko, ir maz, rīt tie vairosies. Jau tuvojas stunda, kad pierādījumi pārliecinās pasauli, 

ka Es esmu atnācis atstāt jums Savu mīlestības mantojumu, un jūs kā šo atklāsmju liecinieki runāsiet par 

tām pareizā veidā. 

6 Nedariet nekādas atšķirības starp saviem līdzcilvēkiem. Garīgajā ideālā apvienosies visas cilvēku 

rases un šķiras. 

7 Uzklājiet savu līdzcilvēku vajadzības Manai Sirdij. Jo vairāk viņi ir grēcinieki, jo vairāk mīlestības 

un žēlastības viņiem ir nepieciešams. Tagad tuvojas laiks, kad mana mācība izplatīsies un "strādnieki" 

dosies uz dažādām vietām. Viņi pēc Manas gribas apmetīsies vietās, kur Mans Vārds ieplūdīs atvērtās 

sirdīs, kuras Es esmu sagatavojis kā auglīgu zemi, kas ir gatava uzņemt dievišķo sēklu savā klēpī. Tur ir 

jūsu darbības vieta. Es tevi daru atbildīgu par vairākiem cilvēkiem, kurus es uzticēšu tavā aprūpē, tiklīdz 

redzēšu tevi stipru un gatavu. 

8 Labā vēsts sasniegs ikvienas doktrīnas vai sektas cilvēkus. Visi zinās par Manu atnākšanu trešajā 

laikmetā kā par Svēto Garu. Pienāks laiks, kad šīs atklāsmes būs pilnībā zināmas, un šī iemesla dēļ jūs 

tiksiet apkaroti. Bet neuztraucieties, Mana gaisma neapsīks. Tieši tad mans šī laika vārds mirdzēs 

vislielākajā krāšņumā. 

9 Es jūs sagatavoju kā čaklus strādniekus laukos. "Vārds būs bagātīgs jūsu lūpās. Bieži vien jūs 

runāsiet par jums nezināmām mācībām. Tās būs jaunas iedvesmas, kas nāks no Mana Gara uz jūsu atvērto 

sirdi. Jūsu rīcībai vienmēr jāatbilst jūsu vārdiem. Visām jūsu darbībām jābūt patiesām, lai jums ticētu. Es 

apskatīšu jūsu darbus un novērtēšu tos. 

10 Atcerieties Izraēla tautas tīros paradumus pirmajos laikos un atgriezieties pie tiem. Tās veselība un 

spēks radās no viņu paklausības un cieņas pret manu Likumu. No šīs tautas nāca priekšzīmīgi vīri, 

patriarhi un pravieši. Tur ir Ābrahāms, Īzaks un Jēkabs, kas ir jūsu dzimtas cilts. Viņi tika pārbaudīti gan 

garīgi, gan fiziski, taču spēks viņus nepameta. Bija nepieciešams, lai tie, kam bija jādod dzīvība Izraēla 

tautai, rādītu spēka un mīlestības piemēru visiem saviem pēcnācējiem. Šeit jūs uzzināsiet savu spēku un 

savu efektivitāti lielu pārbaudījumu stundā. 
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11 Pašlaik es gatavoju dvēseles, kas turpinās iedvesmot cilvēkus pēc manas aiziešanas. Viņi uzraudzīs 

Mana Darba pamatmācības, un jums tās būs jāuzklausa un jāciena. 

12 Izpildiet savu uzdevumu šajā laikā, un pēc tam nākamās paaudzes turpinās jūsu darbu. Es vienmēr 

sūtīšu uz Zemi ļoti augstas būtnes, lai tās uzraudzītu Likumu, Manas Doktrīnas būtību. 

13 Esiet vienisprātis ar saviem izmēģinājumiem. Tam, kurš nav saņēmis to, ko lūdz Man un tic, ka tas 

ir viņa labā, Es saku: Es zinu tavu likteni, bet tas, ko tu Man lūdz, nesniegs tev laimi, bet tikai ciešanas. 

Padomājiet par atlīdzību. Uz zemes jūs nebaudīsiet pilnīgu mieru. Tikai pienākuma izpilde jums šodien 

nodrošinās mieru. Bet rīt, kad tu būsi garīgajā dzīvē, tu man sacīsi: "Tēvs, Tu zināji, kā mani vadīt, kā tas 

ir labi manai dvēselei. Jo, ja Tu man būtu devis to, ko es lūdzu no Tevis, es būtu apmaldījies vai aizkavējis 

savu atnākšanu pie Tevis." 

14 Es jums esmu devis sava Vārda gaismu šajā laikā, lai jūs varētu strādāt pasaules miera labā un lai 

jūsu dvēsele varētu spert vēl vienu soli ceļā uz pilnību. Es esmu licis jums saprast, kādas dāvanas piemīt 

jūsu dvēselei, lai tā varētu pārvarēt visus šķēršļus un grūtības, kas tai stāv ceļā. Es esmu licis jums saprast, 

ka šis rūgtuma laiks, ko jūs pārdzīvojat, ir grēku izpirkšanas laiks, kas jums ir jāiztukšo kā kauss ar 

nodošanos un ticību. 

15 Tāpēc Es esmu atnācis no bezgalības, lai atbrīvotu jūs no važām, kas jūs savaldījušas. 

16 Šajā Trešajā Laikā Es esmu apvienojis visus tos, kas pagātnē saņēma misiju darīt Manu patiesību 

zināmu cilvēcei, lai tā varētu saņemt Manas svētības.  

17  Tāpēc Es jums esmu devis jaunas atklāsmes. 

18 Padariet manas mācības par savām, lai jūs varētu tās praktizēt. Bet, kad jūs atstājat šīs pulcēšanās 

vietas, kas ir kā koki klejotājiem, kuru ēnā esat dzirdējuši svilpauniekus trīcot, neejiet pakaļ kaitīgiem 

priekiem, tā vietā, lai meklētu kontemplāciju, lai meditētu. Jo tad garīgā būtība, ko esat saņēmuši no 

Skolotāja, izplūdīs no jūsu sirds. 

19 Kaislības kā viesuļvētras izrauj no jūsu dvēseles žēlastību, ar kuru Es jūs apvelku, un, kad jūs to 

atņemat, jūs ļaujat vājumam un slimībai pārņemt jūsu būtību. 

20 Virziet savas dvēseles lūgšanu uz Bezgalīgo, lai jūs varētu radīt miera atmosfēru ap cilvēci. Kad 

jūs redzat savus līdzcilvēkus zem mana taisnīguma nastas, dariet nopelnus, un viņu mokas tiks pārtrauktas. 

Lūdzieties par pasauli, kad dzirdat dabas spēku balsi. Nemeklējiet patvērumu tikai sev. Ja jūs rūpēsieties 

par saviem līdzcilvēkiem ciešanu stundā un aizmirsīsiet par sevi, Es jūs pasargāšu. Aizsargā cilvēkus ar 

savu lūgšanu un žēlastību. 

21 Ticiet lūgšanas spēkam. Bet jums ir jāzina, ka vispirms tas ir jājūt, lai sasniegtu Mani. 

22 Ja jums jau būtu stipra un patiesa ticība, jūs darītu brīnumus. Steidzieties, jo pienāks stunda, kad 

jums būs jādodas izplatīt zināšanas par šo darbu visā pasaulē. Tad jums nav jābaidās no cilvēku taisnības 

un nav jābaidās no apmelojumiem. 

23 Jūs esat progresējuši ceļā. Atgrieziet skatienu atpakaļ un paskatieties uz savu pagātni. Tas, kas 

palika, bija materiālisms, augstprātība, zemas kaislības, elkdievība, nezināšana, grēks. 

24 Taču palieciet uz ceļa, lai jūs varētu sasniegt vēl lielāku garīgo progresu. Tad jūs savā sirdī 

piedzīvosiet Apsolītās zemes mieru. 

25 Šī ir diena, kad izredzētās tautas gars saņems iedvesmu un viņu prāts tiks apgaismots, lai saprastu 

mācības, kas ir saglabātas Lielajā Dzīvības Grāmatā un kuras Man bija jāizklāsta viņu priekšā saskaņā ar 

Savu vārdu, kas dots pagātnē. 

26 Un jūs, lai nonāktu pie Manis, atstājāt pasauli, attīrījāt sevi un, kad bijāt sagatavojušies, lūdzāties 

saņemt Manu Universālo Staru. Tā ir pārpludinājusi jūsu dvēseli, un tās ietekmē ir pamodušās jūsu 

dāvanas, un jūsu būtības vissmalkākās stīgas ir vibrējušas. 

Jūs esat redzējuši, ka no jūsu sirds dziļumiem ir radušās daudzas līdz šim jums nezināmas jūtas, kas 

lika jums uz šo dzīvi paraudzīties citādāk. Un tad, kad jūs varējāt padarīt mīlestību un žēlsirdību efektīvu, 

jūs jutāties pietiekami stipri, lai paveiktu lielus darbus un saprastu daudzus līdzcilvēkus. Jūs vēlaties vairāk 

rūpēties par trūkumcietējiem un ar savām domām sūtīt gaismas vēstījumus tiem, kas ir tālu no jums. Jūs to 

visu varat darīt, jo Es jūsu dvēseles priekšā esmu atvēris plašas iespējas, kurās jūs varat darboties. 

27 Jūsu garīgajām dāvanām nav robežu, tās nebūs izsmeltas, pat ja jums šķiet, ka esat nodevuši visu 

savu bagātību. Jo vairāk jūs ziedosiet citiem, jo vairāk pieaugs jūsu mantojums. Jūsu misija vienmēr ir 

bijusi strādāt miera labā un iestāties par pasauli. 
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28 Es esmu jūs pārbaudījis, lai jums būtu pārliecība par sevi, lai jūs zinātu, uz ko esat spējīgi. Cik 

daudzos gadījumos, kad esat bijuši neizlēmīgi, kad jums trūka ticības vai neticējāt saviem dvēseles 

spēkiem, Es jums esmu sūtījis vajadzīgo pierādījumu, un ar tā palīdzību jūs esat saņēmuši atbildi. Es tevi 

esmu atlaidis vienu pārbaudījumu pēc otra. Bet es esmu jūs sagatavojis jau iepriekš, jo nekad neesmu 

vēlējies nevienu pārsteigt. 

29 Es vadu jūsu soļus, apņemu jūs ar miera atmosfēru, kurā jūs varat mācīties un iegremdēties manā 

mācībā. Bet tad, kad būsiet sagatavojušies, jūs dosieties uz priekšu pie cilvēkiem, kas celsies tajā laikā. 

Šodien tavi darbi vēl nav mirdzoši. Bet maniem ļaudīm ir jākļūst stipriem tikumos, jācīnās pret 

materiālismu, lai palīdzētu cilvēcei atrast drošo ceļu, kas vedīs pie Manis. 

30 Jūs jau esat baudījuši Mana Gara mieru, kad esat pacēlušies vienotībā ar Mani. Bet ilgstošs miers 

vēl nav jūsos. Jūs esat ceļa sākumā, un tikai jūsu nopelni sniegs jums neizsakāmo prieku, ka tuvojaties 

Man. Es pavairošu jūsu augļus un saīsināšu ceļu, lai jūs drīzumā nonāktu pie Manis. 

31 Jūs bijāt vieni no pirmajiem, kas saņēma šo dievišķo vēsti, un Es vēlos, lai jūs zinātu, kā to nodot 

citiem. Šī cilvēce, kas šodien šaubās un netic, noticēs. Šajā laikā Es tai esmu sniedzis pietiekami daudz 

pierādījumu, un viņi visi runā par Mani. Viņa uz īsu brīdi paliks nedzirdīga. Pēc tam viņa sadzirdēs 

aicinājumu, ko Es viņai dodu, viņu piesaistīs Mana mācība, viņa vēlēsies uzzināt, kas sagaida dvēseli pēc 

šīs dzīves, un viņa atradīs atbildi grāmatā, ko Es atstāju visiem: "Dzīvības Grāmatā". Visiem galu galā 

piederēs gaisma, jo tas ir dievišķais mantojums. Tas ir tavs mantojums, kas nevienam netiks liegts. Es 

pamācīšu visus ─ gan tos, kas zina, kā pareizi sekot Maniem norādījumiem un tos interpretēt, gan tos, kas 

Man nepaklausa. 

32 Kad jūs esat pētījuši savus darbus un izliejuši asaras, redzot, cik maz augļu esat sasnieguši, jūsu 

dvēsele skumst, apzinoties, cik tālu jūs vēl esat no mērķa, ko Es jums esmu atvēlējis, un jūs atceraties to 

pravietojumu, kas jums tika dots, kurā jums tika teikts: "Ja "Izraēla" nedarbosies savas savienības labā, tā 

piedzīvos jaunu karu, un vēl vienu reizi sieviete izlies asaras, un vīrietis izlies asinis, un mājās būs sēru, 

bēdu un bada laiks, un dvēsele cietīs." 

33 Tādēļ es jums saku, lai jūs neciestu cits citu un nedarītu nesaskaņas darbus. Manas pamācības 

mērķis ir apvienot visas dvēseles, satuvināt tās, lai jūs kļūtu par vienu un visi atzītu Mani par savu Tēvu. 

34 Tagad atstājiet savu rūpju nastu, nāciet pie Manis bez šaubām un bailēm, pilnībā uzticieties un 

ļaujiet Manai gribai izpausties jūsos. Es zinu, kas tevī notiek, un dodu tev vajadzīgo spēku. 

35 Es esmu visa radītā izcelsme un mērķis. Tā ir mana griba, ar kuru jūs esat nākuši šajā pasaulē, un 

ar manu gribu jūs no tās atkal aiziesiet. 

36 Es nāku kā mīlošs Tēvs, lai sniegtu jums savu piedošanu, jo jūs joprojām esat vāji. 

37 Šī dzīve jums ir uzticēta kā iespēja jūsu dvēselei iegūt nopelnus. Tāpēc visām jūsu domām un 

cilvēku rīcībai ir jābūt saskaņā ar Manu mīlestības un taisnīguma likumu. Taču cilvēki ir novirzījušies no 

ceļa, ko viņiem rāda mans Likums, un tāpēc ir bijis nepieciešams atgriezties pie viņiem, lai atgādinātu. 

Tieši ar šādu nodomu es esmu sazinājies ar jums šajā laikā. Iemesls, kādēļ jūs nācāt klausīties manu vārdu, 

ir tas, lai iegremdētos manā mācībā un sagatavotos garīgajai dzīvei. Neierodieties ziņkārības, pienākuma 

apziņas vai tāpēc, ka domājat, ka pildāt savu uzdevumu. Nāciet ar vēlmi katrā jaunā nodarbībā atrast vēl 

vienu atklāsmi, vēl vienu mācību. Izmantojiet manu klātbūtni, un jūs būsiet labāk sagatavoti savas misijas 

izpildei. 

38 Neatkarīgi no tā, vai esat bijis fiziski vesels, vai esat guvis gandarījumu un ērtības, vai esat 

pārdzīvojis slimības, nelaimes un nabadzību - tas viss paliek šeit, uz zemes, kur beidzas cilvēka dzīve un 

sākas dvēseles dzīve. Jūs esat centušies pacelt savu dvēseli, un jums ir nācies ciest un uzvarēt savu 

ķermeni. Tāpēc es jums saku: Labi klausieties, vēl labāk interpretējiet un iedziļinieties sevī, lai jūs varētu 

atklāt patiesību. 

39 Bet, sastopot tos, kas apgalvo, ka jūs sekojat jaunai mācībai, jums jāsaka, ka esat tikai atteikušies 

no baznīcas rituāliem, kas pieder pie ārējā kulta, un ka esat novērsušies no reliģiskā fanātisma. 

40 Mans darbs tiks atpazīts visā pasaulē. Jo tāpat kā citos laikos Es sūtīju praviešus, lai pasludinātu 

Manu atnākšanu, tā arī šajā laikā Es sūtīšu Savus jaunos praviešus, lai tie darītu zināmu Manu mācību un 

pasludinātu Valstību, kas tuvojas visiem labas gribas cilvēkiem. 

41 Katra atklāsme ir notikusi atbilstoši cilvēces garīgajām spējām un laikam, kurā tā ir dzīvojusi. 

Šodien Es esmu atnācis šādā veidā, bet rīt Es uzrunāšu jūs vēl augstākā veidā. 
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Šis rallijs drīz beigsies, tas beigsies 1950. gada beigās. Tad mani mācekļi dosies ceļā kā skolotāji, kuri 

nejutīsies vientuļi. Jo viņu gara gaismā, tajā manas Dievišķības daļā, kas ir katrā no jums, man ir jārunā, 

jāpiedod, jāmīl un jāmāca. 

42 Ciktāl to pieļauj šī sirdsapziņa, jūsu dvēsele būs brīva. Jo tai pat nebūs vajadzīgas pulcēšanās 

vietas, lai nodotu Manu mācību. Jūs runāsiet, kur vien radīsies iespēja, un jūsu dzīve būs svētnīca, kurā jūs 

ar savu darbu tīrību pielūgsiet Mani. 

43 Lai gan šobrīd jums šķiet neiespējami radīt mieru cilvēcē, Es jums saku, ka miers atnāks, un vēl 

vairāk - cilvēks dzīvos garīgi. 

44 Pirms šis laiks pienāks, pasauli piemeklēs lielas nelaimes. Taču šīs ciešanas būs cilvēces labā - gan 

zemes, gan garīgā. Tas būs kā "līdz šim un ne tālāk" par cilvēku nevaldāmo ļauno darbu, egoisma un 

baudu meklēšanas gaitu. Tādējādi tiks panākts līdzsvars. Jo ļaunuma spēki vairs nespēs uzvarēt labā 

spēkus. Šai attīrīšanai ir soda izskats, bet tā tāda nav, jo tā vienmēr skar visjutīgākos un vismīļākos. Taču 

patiesībā tas ir līdzeklis, lai glābtu garus, kas ir novirzījušies no ceļa vai to pazaudējuši. Tie, kas spriež par 

zemes lietām, nespēj sāpēs atklāt neko noderīgu, bet tie, kas uzskata, ka viņiem piemīt mūžīgi dzīvojošs 

gars, no šīm pašām sāpēm gūst gaismu, izturību un atjaunošanos. 

45 Ja jūs domājat garīgi ─ kā jūs varat ticēt, ka sāpes ir ļaunums cilvēcei, ja tās nāk no Dieva, kurš ir 

mīlestība? 

46 Laiks iet, un pienāks laiks, kad sāksies šie lielie pārbaudījumi, un no pasaules aizies pat pēdējais 

miera atlikums, kas neatgriezīsies, kamēr cilvēce nebūs atradusi Mana Likuma ceļu un nebūs 

ieklausījusies tajā iekšējā balsī, kas tai nepārtraukti vēstīs: Dievs dzīvo! Dievs ir tevī! Iepazīstiet Viņu, 

sajūtiet Viņu, samierinieties ar Viņu! 

47 Tad jūsu dzīvesveids mainīsies. Egoisms izzudīs, un ikviens būs noderīgs citiem. Mans taisnīgums 

iedvesmos cilvēkus radīt jaunus likumus un pārvaldīt tautas ar mīlestību. 

48 Drīz nesiet manu vēsti cilvēcei, lai tā varētu izmantot manas mācības un brīdinājumus. Cilvēks 

sapratīs, ka šis vārds patiesi bija pravietojums un ka tas visu paredzēja. 

49 Kad nemierīgā jūra būs izlīdzinājusi savus viļņus un vēji būs norimuši, kad vairs nebūs sērgu, kas 

skārusi tautas, un sērgas būs iznīdētas, tad cilvēcei sāksies miers. 

50 Jums ir jālūdz un jālūdz par pasauli, kurai nāksies izdzīvot vislielākos pārbaudījumus un izdzert 

visrūgtāko kausu. 

51 Cik daudzi no jums, kas šodien domā, ka jums ir ticība, drebēs, ieraugot šos postošos notikumus! 

Cik daudzi no jums, kas sevi uzskata par drosmīgiem, slēpj savu gļēvulību! Es jūs sagatavoju, lai jūs 

zinātu, kā rīkoties, kad pienāks šī stunda, un lai jūs varētu izpildīt misiju, ko Es jums esmu uzticējis. 

52 Šajā laikā jums ir izskaidrots katrs noslēpums, pat tas, kas attiecas uz Manas Dievišķības atklāsmes 

Trīsvienību, ko Es atkārtošu dažos vārdos: 

53 Tēvam, Dievam, nav formas, nav robežu, nav ne sākuma, ne gala ─ doktrīna, kuru jūs nespējat 

saprast. Tādēļ sakiet: Dievs ir visas gaismas Radītājs, spēks, kas uztur Visumu, dzīvība, kas pulsē visās 

būtnēs. 

54 Un Dēls? Dēls ir "Vārds", Viņš ir Dieva spēks, kas izpaužas perfektā cilvēkā - Jēzū. Lai Tēva 

mīlestība mājo Viņā. 

55 Tā kā dievišķais Gars bija Jēzū, Viņš bija cilvēks un Dievs ─ cilvēks pēc savas materiālās dabas, 

Dievs pēc savas garīgās dabas. Kā cilvēkam Viņam piemita cilvēkam raksturīgās īpašības: Viņš jutās un 

cieta kā cilvēks. Taču zināšanas par savu misiju un garīgais spēks palīdzēja Viņam pārvarēt fiziskās 

vajadzības un kārdinājumus. Viņš noraidīja visu, kas nebija saskaņā ar Viņa misiju. Tādējādi caur šo 

taisno un šķīsto cilvēku Dievs varēja atklāt Sevi kā cilvēku. 

56 Kad Jēzus pabeidza Savu misiju, Viņš atgriezās pie Dievišķā Gara, nesot sevī cilvēciskās dzīves 

pēdas ─ to pārbaudījumu pēdas, kuriem Viņš pakļāva Sevi kā cilvēks. Tādēļ Dēlam, kas ir Tēva mīlestība, 

ir kaut kas no jums, un jūs jūtaties saprasti, jo zināt, ka Viņš dzīvoja jūsu pasaulē un staigāja pa tiem 

pašiem putekļiem, pa kuriem staigājat arī jūs. 

57 Bet Tēvs un Skolotājs ir viens un tas pats Dievs. 

58 Un Svētais Gars ─ es varu jums teikt ─ ir augstākais veids, kādā šī Būtne atklāj Sevi visiem 

cilvēkiem, kuru garā ir kaut daļiņa no paša Radītāja dabas. 
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59 Svētais Gars, Tēvs un Dēls ir viens un tas pats Spēks, viena Griba, nevis trīs Personas, bet viena 

Dievišķā Būtne, kurai bija jāatklāj Sevi Saviem bērniem dažādos veidos, lai to saprastu. 

60 Apzinieties, cik daudz mīlestības ir jūsu Dievā, kurš, lai gan Viņš ir visvarens, nekautrējas 

ierobežot Sevi, lai jūs varētu Viņu sajust un redzēt, kurš daudzina Sevi, lai parādītu jums, ka Viņš ir ne 

tikai jūsu Radītājs un Tiesnesis, bet arī jūsu Tēvs, jūsu Draugs, jūsu Brālis, jūsu Skolotājs. 

61 Jūs sakāt: "Kā tas viss ir iespējams?" Jūs joprojām esat mazi radījumi, kuriem Es ierobežoju Savus 

paskaidrojumus, lai pielāgotu tos jūsu prāta spējām. 

62 Es jums piedodu un dodu savu svētību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 233 
1 Mana Gara gaisma lai ir ar jums! 

2 Mācekļi, jūs, kas nākat cīņā ar sevi, kas tiecaties pēc garīgās mūžības un neesat apmierināti ar 

saviem darbiem ─ sagatavojieties. Lai gan ir taisnība, ka jūs neesat sasnieguši to, pēc kā ilgojas jūsu 

dvēsele, un neesat redzējuši sava darba augļus, tomēr es jums saku, ka esat sasnieguši pacēlumu un 

progresu. To jūs atradīsiet apstiprinājumu tajā dzīvē, kas jūs gaida un kurā jums būs pilnīgas zināšanas par 

savu garīgo progresu. Tur jūs sajutīsiet, ka Skolotāja mīlestība patiesi ir caurvijusi jūsu būtību un ka jūsu 

dvēselē ir iesakņojusies žēlsirdība pret tiem, kas cieš. Tā būs raža, ko jūs atnesīsiet pēc dažādām 

reinkarnācijām, kas jums bijušas. 

3 "Garīgajā ielejā" dzīvos gaismas gari, kuru tikumi kalpos labajam un cilvēces attīstībai. 

4 Tie, kas patiesi gatavojas šajā pasaulē un veic savu misiju ar patiesu žēlsirdību un mīlestību, 

negribēs redzēt sava darba pabeigšanu, lai dzirdētu triumfa saucienu. Jo tiem, kas pēc tā ilgojas, joprojām 

ir daudz materiālā un maz garīgā. 

5 Kad Es jums teicu, lai piešķirat savam ķermenim tādu nozīmi un vietu, kāda tam ir jūsu liktenī, tas 

attiecās uz zināšanām, kā to vadīt, lai tas kļūtu par jūsu pilnības instrumentu. Jo jūsu dvēselei ir jānonāk 

pie Manis. 

6 Redziet, cik vienkārša ir mana mācība visos aspektos. Tāpēc es jums saku, lai nekad nemēģināt to 

sarežģīt. Redziet, kā es jums atviegloju veidu, kā to piepildīt. Bet, ciktāl Es redzu, ka jūs garīgi uztverat 

Manus norādījumus, Es jums lieku justies atbildīgiem par to, kā jūs to darāt. Jo vairāk cilvēks nezina 

Manu mācību, jo mazāka ir viņa atbildība. 

7 Kāpēc ir tie, kas bija kopā ar Mani un atstāja Mani? Kāpēc viņi Maina Mani pret apmierinājumu, 

kas kaitē viņu dvēselēm? Un, kad Es viņus sasniedzu viņu ceļā un aicinu, viņi galu galā savā nepateicībā 

saka Man, ka nekad Mani nav ne redzējuši, ne sajutuši. Kā viņi varēja tik ātri iedomāties, ka ir aizmirsuši 

To, kas soli pa solim staigā līdzi viņiem ─ To, kas ir bijis tiem līdzās pārbaudījumu stundās un dzīves 

pārvērtībās ─ To, kas tajos brīžos ir nesis mokošai sirdij Manas glāstu un Mana Dievišķā miera debesu 

harmoniju, kas tai saka: "Nāc pie Manis, atpūties pie Manis, seko Man, Es esmu Debesis, ko tu meklē!". 

Tajā mirklī šī sirds jutās pārņemta emociju uzplūdā, jo tā atklāja, ka cilvēks savā ceļā nav viens, un no tās 

izskanēja mīlestības lūgšana, kas bija pateicība Skolotājam. Vai ir iespējams, ka kāds var aizmirst šos 

manas mīlestības pierādījumus? Vai ir iespējams, ka kāds, saņēmis tās, noliedz, ka būtu Mani sajutis? 

8 Jūs, kas Mani klausāties, jautājiet Man: "Mācītāj, kā es varu zināt, kas ir labs un kas slikts?" Uz to 

es jums atbildu: Es esmu Dievišķais Taisnīgums, un kā Taisnīgums Es izpaužos katrā no jums caur 

sirdsapziņu, kas ir Mana Dievišķā Gara gaisma. Tā ir Dieva "balss" cilvēkā, un, tā kā cilvēkā ir spējas, kas 

ļauj viņam saprast šo "balsi", tās "aicinājumus" un spriedumus, neviens nevar attaisnoties, ja nezina labā 

ceļu, kas ir mīlestības un taisnīguma likums. Kādas ir tās spējas vai īpašības, kas ļauj cilvēkam sadzirdēt 

sava vadītāja un tiesneša balsi? Intuīcija, saprāts un sajūtas. 

9 Tāpēc tas, kurš rīkojas slikti, to dara nevis tāpēc, ka viņam nav ausu, lai dzirdētu šo balsi, bet gan 

tāpēc, ka viņš ir aizvēris tās, lai nedzirdētu savu spriedumu. Tas nav tāpēc, ka viņam nav acu, lai saskatītu 

labo ceļu, bet gan tāpēc, ka viņš apzināti ir apžilbinājis sevi, lai neietu pa ceļu, ko pats ir radījis pēc savas 

gribas. 

10 Es jums saku: kāpēc klusināt Dieva mīļo un harmonisko balsi, kas uzrunā jūs caur jūsu 

sirdsapziņu, lai gan tā vienmēr droši ved jūs uz labā ceļa? 

11 Bieži vien "miesa" kā biezs plīvurs neļauj saskatīt patiesības gaismu. Tāpēc Es jums saku, ka jūs 

dzirdēsiet šo balsi visā tās skaidrībā, kad jau būsiet atbrīvojušies no ķermeņa. Šis brīdis dvēselei, kas ir 

izpildījusi savu misiju uz zemes, var būt augstākais svētlaime, vai arī bezgalīgas sāpes, kad tā apzinās 

savas kļūdas un redz savus traipus, kas liek tai vēlēties jaunu ķermeni kā iespēju sākt ceļu no jauna. Tad 

Tēva taisnīgums, kura pamatā ir mīlestība, atklājas kā spēks, dvēselei piešķirot jaunu cilvēka ķermeni, lai 

tā varētu piepildīt savu likteni. 

12 Cik daudz šādu iespēju Es esmu piešķīris katram no jums, lai jūs varētu nākt pie Manis laika 

beigās, jo jūs piederat Man kā bērni. Bet Es negribu, lai jūs nāktu pie Manis ne tikai žēlsirdības un 

mīlestības dēļ, bet arī pamatojoties uz saviem nopelniem, lai jūs būtu cienīgi iemantot un redzēt visu Mana 

Darba godību. 
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13 Patiesi Es jums saku: debesīs ir lielāks prieks, ierodoties vienam atgrieztam grēciniekam, nekā tad, 

kad tur ienāk simts taisno. Tā ir labā uzvara pār ļauno, kad tumsā kritušā dvēsele atgūst savu varenību. 

14 Es runāju ar jums šādā veidā, lai atbrīvotu jūs no visiem tiem iedomātajiem uzskatiem, kas kavē 

jūsu garīgās attīstības ceļu. Jo manas mācības skaidrotāji jums nav skaidri izklāstījuši manu mācību. 

15 Cilvēki, esiet stipri sāpju priekšā. Kad jūs to sapratīsiet, jūs būsiet Man pateicīgi par to, ka Es jūs 

pārbaudīju. 

16 Tuvojieties Man un klausieties Mani, jo Es jūs garīgi pabaros ar Savu Vārdu. 

17 Mana mācība šajā laikā ir paveikusi brīnumu, padarot jūs daudzus kārejošus pēc gaismas. 

18 Savas sirds klusumā jūs esat dzirdējuši Skolotāju, un kopā ar Viņu jūs esat atpūtušies no garajiem 

ceļojumiem, no kuriem kā ražu nesat savu nogurumu un sāpes. 

19 Pasaule alkst pēc mīlestības, miera un patiesības. 

20 Nesiet vienotību tur, kur valda nesaskaņas, gaismu tur, kur valda kļūdas, morāli tur, kur mājo 

grēks, un balzāmu tur, kur valda sāpes. 

21 Tad jūs būsiet dzidrs spogulis - spogulis, kas ir jūsu gars, kurā atspoguļojas mani dievišķie 

norādījumi un kurā cilvēce redz savas nepilnības. 

22 Liels ir jūsu liktenis cilvēces vidū. Tāpēc Es esmu jūs pamācījis, lai jūs neapkluptu, kas būtu 

iemesls jūsu līdzcilvēkiem jūs nosodīt. 

23 Padari no sava ķermeņa pazemīgu kalpu, kas nekad nenostāda sevi starp savu garu un Manu, kas 

zina, kā sniegt Man to kalpošanu, kas viņam pienākas, un kas ļauj savam garam sniegt Man to pielūgsmi, 

kas tam pienākas. 

24 Pareizi izprasta spiritualizācija dos jums spēku un veselību. 

25 Jau no pašiem pirmsākumiem Bauslības un Gara mācības vēstnešiem zinātnieks ir bijis viņu 

pretinieks. Starp abiem ir izcēlušās lielas cīņas, un ir pienācis laiks, lai Es jums kaut ko pastāstītu par šiem 

konfliktiem. 

26 Es radīju šo pasauli kā pagaidu mājvietu inkarnētām dvēselēm. Bet, pirms viņi to apdzīvoja, es 

apveltīju viņus ar gara, prāta un gribas spējām. Es jau iepriekš zināju savu radību likteni un attīstību. Es 

ieliku zemē, tās iekšienē, virspusē un atmosfērā visus nepieciešamos elementus, lai saglabātu, uzturētu, 

attīstītu un arī atsvaidzinātu cilvēku. Bet, lai cilvēks varētu atklāt dabas kā dzīvības avota noslēpumus, Es 

ļāvu pamodināties viņa intelektam. 

27 Tā cilvēkam tika atklāti zinātnes pirmsākumi, uz ko jūs visi esat spējīgi, lai gan vienmēr ir bijuši 

cilvēki ar lielākiem talantiem, kuru uzdevums ir bijis izvilināt no dabas tās spēku un elementu noslēpumus 

cilvēces labumam un priekam. 

28 Es sūtīju uz zemi arī lielus garus, lai tie atklātu jums pārdabisko dzīvi ─ to, kas ir virs šīs dabas, 

ārpus zinātnes. Ar šo atklāsmju palīdzību tika atklāta universālas, spēcīgas, radošas, visvarenas un visur 

klātesošas Būtnes esamība, kas cilvēkam ir sagatavojusi dzīvi pēc nāves, mūžīgo dvēseles dzīvi. 

29 Bet, tā kā viena nesa garīgās misijas, bet otra - zinātniskās, viena un otra, reliģija un zinātne, 

vienmēr ir stāvējušas viena pret otru kā ienaidnieki cīņā. 

30 Šodien Es jums saku, ka matērija un gars nav pretēji spēki; starp tiem valdīs harmonija. Gaisma ir 

Manas garīgās atklāsmes, un gaisma ir arī zinātnes atklāsmes un atklājumi. Bet, ja jūs no Manis esat 

dzirdējuši, ka Es bieži vien pārmetu zinātnieku darbam, tad tas ir tāpēc, ka daudzi no viņiem ir ļaunprātīgi 

izmantojuši enerģiju, agrāk nezināmus dabas elementus un spēkus postošiem mērķiem - iznīcībai, 

naidīgumam, naidam un atriebībai, zemes kundzībai un nesamērīgai tiekšanai pēc varas. 

31 Es varu jums teikt, ka tiem, kas savu misiju ir veikuši ar mīlestību un labiem nodomiem ─ tiem, 

kas ar cieņu un pazemību ir iedziļinājušies Manās slepenajās krātuvēs, Man ir bijis prieks atklāt viņiem 

lielus noslēpumus Manas meitas, cilvēces, labā. 

32 Zinātne jau kopš pasaules pirmsākumiem ir vadījusi cilvēci pa materiālā progresa ceļu, un cilvēks 

ik uz soļa ir atradis zinātnes augļus - gan saldus, gan rūgtus. 

33 Tagad ir pienācis laiks jums saprast, ka visa gaisma pieder manam Garam, ka viss, kas ir dzīvība, 

nāk no manas Dievišķības, jo Es esmu slepenā krātuve, visas radības sākotnējais avots un izcelsme. 

34 Šīs garīgā un zinātniskā cīņas izzudīs no cilvēka dzīves tādā mērā, ka garīgais tiks apvienots ar 

zinātni vienotā gaismā, kas apgaismos cilvēka ceļu uz bezgalību. 
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35 Jūs sākat gatavoties šim laikam. Jo spirituālismam ir jāpilda misija visā pasaulē. Tā būs tā, kas 

atklās patieso dzīvi visiem cilvēkiem. 

36 Iedomājieties cilvēci, kas savu zinātni, savu talantu nodod kalpošanai Tam pašam, kas piedāvā 

Dievam patīkamu pielūgsmi bez sajūsmas un elkdievības, kurā pat prieki ir veselīgi un kuras prieki ir 

veselīgi miesai un dvēselei ─ tad jums būs jauna, garīgi augsta pasaule, morāle un zinātniskums. Jūs 

cienīsiet sava tuvākā dzīvību un neiznīcināsiet savu. Jo šie cilvēki sapratīs, ka viņi nav paši sev saimnieki 

un ka vienīgais visa īpašnieks esmu Es. 

37 Paredzētie ir tie, kas dzīvos pasaulē šajos žēlastības laikos. Tas, kas bija asaru ieleja, iznīcības un 

nāves lauks, pārvērtīsies par miera ieleju. 

38 Tas būs labvēlīgs laiks garīgo dāvanu izpausmei un uzplaukumam. Tad zinātne netraucēs dvēseles 

augšupejošu attīstību, bet Es ļausim tai vēl vairāk iedziļināties Savos noslēpumos, kur Es tai atklāsim 

lielus noslēpumus cilvēces labā. 

39 Mans gars, kā vienmēr, priecāsies par manu bērnu labajiem darbiem, vai tie būtu garīgi, zinātniski, 

vai to augļi, ko sniedz viņu atvērtība skaistumam. 

40 Šī tauta šeit sagatavos ceļu. Bet jūs neredzēsiet šo laiku ar sava zemes ķermeņa acīm. 

41 No jums neizskanēs neviens pestīšanas aicinājums, pat ne tāds, kas vienotu šo tautu. Tas būs mans 

Vārds, kas jūs apvienos un atpestīs. 

42 Kad 1950. gadā beigsies mans pasludinājums, Es atradīšu Sevi tavā svētnīcā. Tur, jūsu sirdī, 

atradīsies mīlestības tronis, ko Mana tauta uzcels Man. Jūs negribat, lai Es būtu pie krusta, uz pīlāra vai 

tiesā. 

43 Neļaujiet laikam izdzēst šos vārdus, lai jūs no tiem varētu izveidot sava Tēva Gudrības Lielo 

Grāmatu. 

44 Lūdzieties, runājot ar dvēseli, jo jūsu ķermeņa balss neskan debesīs. 

45 Daži parādās garā, jo nevarēja ierasties fiziski, bet citi man rāda tikai savu fizisko čaulu, jo viņu 

dvēsele dzīvo tālu prom, aizņemta ar materiālām lietām. Tomēr Es jums esmu teicis, ka ir jāsagatavojas, 

lai Mani dzirdētu. Bet Es gribu, lai Mana gaisma kā garīgā manna līst visur, kur ir Mani bērni. 

46 Es tai dienai sarūpēšu mielastu, lai visi, kas dzīvo uz zemes, un tie lielie garu pulki, kas dzīvo 

aizsaulē, varētu to svinēt. 

47 Es pieņemu jūs Septiņu zīmogu grāmatas gaismā. Šajā laikā Elija sagatavoja cilvēka prātu manai 

manifestācijai. Kopš tā laika jūs manā darbā esat atklājuši arvien jaunas atklāsmes. Vieni pareizi 

interpretēja manu mācību, citi sagrozīja tās nozīmi, un, kad pienāca stunda, kad ļaudīm vajadzēja sadalīties 

kopienās vai sapulču vietās, katrs strādāja tā, kā viņu bija mācījuši tie, kas bija pirms viņiem. 

48 Kad jūs pirmo reizi dzirdējāt manu vārdu, manu klausītāju skaits bija neliels. Starp viņiem bija 

vīrieši un sievietes, pieaugušie un bērni. Šī nelielā pulciņa pulciņš auga un kļuva par tautu, un tad Es 

atklāju viņiem, ka viņi garīgi ir "Izraēls", kas bija apslēpts un izkaisīts pa visu pasauli. 

Laiks ritēja, un ļaužu pulki vairojās. Tad es aicināju viņus uz sapulci, jo biju atklājis, ka viņu sirdis 

dzīvo atsevišķi, ka viņu starpā nav ne vienotības, ne harmonijas. 

49 Mans vārds tika godam atklāts, un mana sirds atvērās kā šķirsts, no kura plūda likums un 

apsolījumi. Tās priekšā ļaudis nolieca kaklus un ar paceltām labām rokām zvērēja sekot Tēvam, viņi 

zvērēja vienoties. Mans vārds tajā dienā bija neizdzēšams, jo tas palika ierakstīts tautas garā, tāpat kā 

apsolījums šai tautai tika saprasts kā Jaunā derība ar Dievišķo Garu. 

50 Kopš tā laika jūs cīnāties par savu vienotību, lai jūsu sirdīs būtu viena gaisma un viena pielūgsmes 

forma. Taču ne visi ievēroja šo derību, ne visi padarīja vienotības un garīguma ideālu par savu, un tas ir 

atnesis vētras un viesuļvētras uz šo tautu un dažkārt padarījis to vāju. Šodien es redzu, ka vieni cīnās, lai 

saglabātu šīs mācības tīrību, sirsnību un vienkāršību, bet citi garīguma trūkuma dēļ nav sapratuši šo 

sirsnību un tādēļ ir aptraipījuši to ar svešiem rituāliem un dažādu reliģiju ietekmi. 

51 Es nesu šī laika mācekļiem mācību, kuras saturs ir būtība no tā, ko mācīja Mozus ─ no tā, ko Jēzus 

izstaroja cilvēcei, un no tā, ko mans Gars atklāj jums. 

Taču Es esmu redzējis, ka jūsu vidū ir tādi, kas ir slēpuši Manu patiesību, lai varētu paaugstināt sevi savu 

kopienu priekšā kā kungus un ķēniņus. Ja viņi varētu, viņi nēsātu kroni uz galvas, apmetni pār pleciem un 

scepteri labajā rokā. Bet tā vietā viņi pazemo savus brāļus un māsas un bauda cieņu, glaimojumus un 

uzslavas. 
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52 Cilvēki nāk uz manām tikšanās vietām dienu pēc dienas. Jauni pūļi un pēdējie mācekļi vairo šo 

tautu. Kad viņi nāk uz draudzi, kur mani bērni cenšas parādīt mana darba labestību un tīrību, viņi ir 

gaismas piepildīti un slavē mani. Bet, kad viņi nonāk tur, kur mīt iedomība un kaislības, viņi krīt 

apjukumā, un tā apjukuši viņi turpina savu ceļu. Kā viņi varētu apturēt haotisko virzību, ko veic tie 

"strādnieki", kas iet pūlim pa priekšu? Kā viņi varētu pierādīt pasaulei, ka tā nav sekta vai jauna reliģija, 

bet gan mūžīgais likums, Svētā Gara gaisma, kas kļuvusi par mācību, lai tā vadītu cilvēkus uz dvēseles 

pilnību? 

53 Ja jūs jau no paša sākuma būtu sapratuši Manas Doktrīnas būtību un tās mērķi, uz ceļa nebūtu tik 

daudz apjukušo. Jūs domājāt, ka jūsu dāvanas ir domātas jūsu zemes baudījumiem, un jūs ļāvāt, lai mana 

Vārda gaisma, kad tā sasniedz sirdis, izdziest. Balss nesēji pārraidīja manu vārdu no pirmās līdz pēdējai 

sapulces vietai, līdz viņu rīklēs kļuva gaudeni, lai vismaz viņu balss skaļums pamodinātu un iespaidotu 

jūsu nocietinātās sirdis. 

54 Jūs esat redzējuši, kā kopienas nav atzinušas viena otru uzskatu un ideju atšķirību dēļ, un ir 

palikušas neskartas, neko nedarīdamas, lai novērstu šīs nesaskaņas. Reizēm jums gribas pacelties un 

aicināt savas kopienas atskaitīties un pamācīt tās. Bet ko jūs varat viņus pamācīt, ja neko nezināt? 

55 Es zinu, ka tie, kas ir cietuši un cīnījušies, lai parādītu Manu mācību visā tās šķīstībā, šajos brīžos, 

dzirdot šos vārdus, raud. Viņi lūdz Man piedošanu un spēku izturēt pārkāpumu, un Es visiem dodu 

piedošanu, spēku un gaismu. 

Es svētīju pazemīgos. Bet tiem, kas tādi nav, es saku: esiet pazemīgi, neaizmirstiet, ka es jūs 

salīdzināju ar manu līdzību par Pazudušo dēlu, kurš, izšķērdējis savu mantojumu tālu no tēva mājām un 

redzēdams savas rokas tukšas, bet savu ķermeni iztukšotu un atmaskotu, atgriezās mājās, ilgojoties pēc 

tēva rokas. Viņš viņu uzņēma un sarīkoja mielastu no laimes, ka viņš atkal ir kopā ar viņu. Tad šis dēls 

kļuva pazemīgs, paklausīgs un mīlošs pret savu tēvu. Jo sāpes par viņa pārkāpumiem bija atnesušas 

gaismu viņa sirdī. 

Bet jūs, kam Es teicu, ka Es jūs šinī laikā esmu pieņēmis kā blēdīgu dēlu, - vai jūs domājat, ka ir 

pareizi, ka pēc tam, kad Es, jums ierodoties, sarīkoju mielastu, sēdināju jūs pie sava galda un apbēru ar 

žēlastības dāvanām, jūs esat tukšuma pilni un piesavināties Manu namu? 

56 Mans vārds ir spējis saviļņot jūsu sirdis, un daži no jums tajā ir guvuši apņemšanos pilnveidot 

savus darbus, bet citi - apņemšanos laboties. Pēc tam Skolotājs jums saka: ir pienācis attīrīšanās laiks. 

Atgriezieties savās kopienās un attīstiet tās dāvanas, ar kurām Es esmu apveltījis katru no jums. Es vēlos, 

lai tik daudzās nepilnības un apgrēcības tiktu pārtrauktas, ja jūs nevēlaties, lai jums tiktu atņemts mans 

Vārds pirms mana Dievišķība ir noteikusi laiku. 

57 Izpētiet manus vārdus, pārdomājiet tos un pēc tam ar stingru nodomu ķerieties pie savu kļūdu 

labošanas, nepilnību labošanas un pielūgsmes formu attīrīšanas. Lūdzieties un vērojiet, jo vēl ir laiks 

iznīcināt slikto sēklu, sēt labo un pļaut augļus. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 234 
1 Jūs uz īsu brīdi esat atstājuši pasauli, lai būtu kopā ar Mani. Tu esi pārdzīvojis pārbaudījumu pēc 

pārbaudījuma, gūstot gaismu savā dvēselē. Jo mana mīlestība ir bijusi ar jums grūtajās stundās un 

atgādinājusi jums manus mierinājuma un iedrošinājuma vārdus. 

2 Spirituālisma mācība ir jaunais Derības šķirsts, kurā cilvēce šajos laikos atradīs gaismu un 

mierinājumu. 

3 Kad jūs redzēsiet, ka ar šīm sapulču zālēm nepietiek, lai noturētu ļaužu pūļus, Es jūs aicināšu uz 

ieleju pļavām, laukiem, uz kalnu un tur atklāsim Savu Garu jūsu vidū. 

4 Vispārīgi runājot, cilvēce šobrīd nav dzirdējusi manu vārdu. Viņu garīgā inerce ir dziļa, tāpēc viņi 

neatrod mieru. 

5 Jums ir bijis Svētais Gars kā jūsu skolotājs. Tāpēc es jūs uzskatu par atbildīgiem par mieru. 

6 Šī dievišķā mācība prasa rūpīgu izpēti, lai jūs varētu atklāt visu tajā ietverto patiesību. Tā ir 

zvaigzne, kas apgaismo ceļu uz dvēseles pestīšanu. 

7 Trešais laikmets pārsteidza pasauli naidīguma, grēku un fanātisma bezdibenī. Tā nebija gatava 

sajust Jaunās ēras atnākšanu, jaunas rītausmas parādīšanos. Tai vēl kādu laiku būs jācieš savās važās, līdz 

atjaunošanās un grēku nožēla tās salauzīs, un tad tā morāli un garīgi pacelsies. 

8 Nedomājiet, ka es esmu tikai ar jums. Visā pasaulē ir reliģiskas kopienas, kurās cilvēki atrod 

patvērumu savām dvēselēm, un katrā cilvēkā ir vieta, kur Es eju, lai atklātu Sevi viņā - gars. 

9 Mana mīlestība klauvē pie visām durvīm ar miera apsolījumu. No varas cilvēka, no tā, kurš ir 

kļuvis veltīgs savā zemes godībā, un no tā, kurš ir sasniedzis gudrību, līdz pat izstumtajam vai 

visnezināmākajam cilvēkam ─ viņus visus apciemos Kungs. 

10 Es esmu nācis šajā laikā, lai celtu tautu, kuras skanīgajai balsij būs dzirdama visā zemē. Es tai 

esmu uzticējis kviešu sauju, lai tā kļūtu par to audzētāju. Pirms tam Es to esmu sēdinājis pie sava galda un 

devis tai dzert vīnogulāju sulu, lai tā stiprinātos un izturētu savus klejojumus. Ar Saviem gudrajiem 

padomiem Es esmu mācījis tai atpazīt viltus ceļus, lai tā varētu no tiem atšķirties. Es tai esmu parādījis 

patieso svētnīcu, lai tā varētu tajā ienākt un just Manu klātbūtni visur. Es atbrīvoja to, jo negribēju, lai tā 

kājas vai rokas šobrīd izjustu ķēžu smagumu. 

Bet, ja Es tai esmu devis lielas spējas un pilnvaras, tad ne tādēļ, lai tā kļūtu maldīga un iedomīga un 

domātu sevi par karali, dievu vai tiesnesi. Es tikai dāvāju tās garam tik daudz, lai tas apvelk sevi ar 

pazemību un veltītu savu dzīvi uzdevumam būt noderīgam saviem līdzcilvēkiem un kalpot cilvēcei. 

11 Es gribu, lai tad, kad tā nonāk pie Manas Dievišķības, tā Man piedāvātu tikai savas sējas augļus, 

nevis lūgtu Man piedošanu par saviem pārkāpumiem. Jūs esat garīgie cilvēki, kurus es gatavoju. Šodien, 

lai gan jūs saņemat Manas mācības, jūs joprojām pieļaujat kļūdas, jo esat daļa no šīs bēdīgās cilvēces, kas 

velk sevi pāri zemei, jo tā nezina, kā attīstīties augšup. 

12 Es esmu jums priekšā iecēlis ganu Eliju, lai jūs vestu uz glābšanas barjeru, kuras loku jūs 

negribēsiet pārlēkt pāri. 

13 Mans Darbs, kas daļēji gulstas uz jums, jūs apgrūtinās kā atbildības, atteikšanās un upuru krusts. 

Bet katrā solī un katrā kritienā jums būs mīlestības pilns atbalsts, kas atjaunos jūs ar visu savu žēlastību. 

14 Līdz šim tava gaita ir bijusi neveikla, nestabila, neveikla, un savas nepilnības dēļ tu esi guvis 

rūgtumu un lējis asaras. Iemesls tam ir tāds, ka jūs joprojām esat mazi bērni. Nākotnē, kad Es jūs sūtīšu pa 

ceļiem, kas ved uz provincēm, jūs droši un ar ticību ejiet pa šo ceļu. 

15 Šajā dienā es jums saku: Savā sirdī un dvēselē apņemieties sekot Man ar mieru, vienotību un labu 

gribu. Šādā veidā jūs sagaidīsiet to, ko Mūžīgais ir paredzējis 1950. gadam. 

16 Apzinieties, ka šajos brīžos Es piedodu jūsu pārkāpumus, lai jūs varētu iet savu ceļu bez šīs nastas. 

Bet neuzvelciet grēka smago nastu uz savas dvēseles vēlreiz. 

17 Redzi, kad Es jums dodu Savu piedošanas vārdu, tas kļūst par gaismu tumsā. 

18 Mācekļi: Lai gan jūs visi esat ieradušies šeit vienādi, jūsu liktenis ir atšķirīgs, un arī jūsu uzdevums 

ir atšķirīgs. 

Pirms nonākšanas uz zemes dvēsele jau iepriekš ir redzējusi savu dzīves ceļu, un šīs zināšanas pēc 

iemiesošanās ir pārvērtušās pieredzē un intuitīvās zināšanās, tādējādi pasargājot sevi no apkritumiem un 

kritieniem. 
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Šajās mācībās Es izlieju Savu gudrību. Jo jūs esat mani mācekļi, kas gatavojat ceļu tiem skolotājiem, 

kurus es sūtīšu cilvēcei. Šis sagatavošanās ceļš ir pilns briesmu un kārdinājumu. Vērojiet, lai jūs varētu 

atklāt vilku zemsedzē. Tad tu satversi mīlestības zobenu, ko tavs pretinieks neizturēs, un ērkšķiem un 

dadžiem klāti lauki pārvērtīsies ziedošās ielejās. 

19 Tā kā jūs esat dzirdējuši šo gaismas vārdu, nebūtu pareizi, ja jūs rīt ietu pa nepareiziem ceļiem. 

20 Praktizējiet mīlestību, izrādiet žēlsirdību, kas ir mīlestības meita, un jūs tiksiet glābti. Neslēpiet 

maizi, ko Es jums esmu uzticējis. 

21 Neesiet vienaldzīgi pret savu līdzcilvēku sāpēm, jo tad jūs nesējat ticību manai mācībai. Ielieciet 

sevi katrā dvēselē, un jūs sapratīsiet, ka visi meklē gaismu, kas ir patiesība. "Miesa" reti kad atklās 

dvēseles cīņas. 

22 Sagatavojieties. Jo, apgūstot šo mācību, trūkumcietēji kliedz pēc žēlsirdības un maiguma. 

23 Mācekļi, izmantojiet šo dārgo laiku. Jūs kļūsiet par strādniekiem Tā Kunga laukos, kas ir cilvēku 

sirdis. Jums nenogurstoši jādodas uz provincēm un mājām, jo miega laiks ir beidzies. 

24 Jūs būsiet patiesi pārsteigti un sajūsmināti, kad redzēsiet, ka jūsu līdzcilvēku sirdis jau bija gatavas 

jūs uzņemt. 

25 Gaismas gari, kas nolaižas no garīgā, vēro un darbojas cilvēku ceļos ─ gan svarīgos, gan 

nemanāmos. 

26 Tagad ir žēlastības brīdis tiem, kas dzīvo uz zemes, un tiem, kas vairs nedzīvo uz zemes, jo viņi 

dzird manu balsi, kas pirmo reizi šādā veidā izskanēja 1866. gadā. 

27 Pirmie, kas Mani uzklausīja, izturējās pret Manu darbu kā pret koku, nogriežot pirmos zarus, lai 

tos pārstādītu uz citām vietām. Daži labi interpretēja manas mācības, bet citi nesaskatīja ceļu. 

28 Mazas bija grupas, kas pulcējās nabadzīgo sanāksmju telpu ēnā. Bet, kad viņu skaits pieauga un 

pūļi palielinājās, Es aicināju viņus apvienoties, lai visi atzītu sevi par viena Skolotāja mācekļiem un 

praktizētu mācību vienādi; lai sēkla netiktu sēta pēc "strādnieku" ieskatiem*, bet gan pēc Dievišķās gribas. 
*Atsaucas

 
 uz Jēzus līdzību par "strādniekiem vīna dārzā". 

29 Jaunās Derības garīgā šķirsta priekšā ļaužu pūļi solīja nodoties, paklausīt un būt labticīgi, bet, kad 

viesuļvētras un vētras ar spēku iebruka un skāra koka zarus, vieni kļuva vāji, bet citi palika nelokāmi 

nelokāmi un mācīja jaunajiem "strādniekiem" apstrādāt "laukus". Daži, sapratuši šīs atklāsmes diženumu, 

gribēja iedziļināties Manos noslēpumos dziļāk, nekā Mana griba, lai iegūtu zināšanas un varu, kas viņus 

padarītu pārākus par citiem, bet ļoti drīz viņi saskārās ar Manu taisnīgumu. 

30 Citi, kas nespēja atklāt šī darba diženumu tā tīrībā, vienkāršībā, pārņēma no sektām un baznīcām 

rituālus, simbolus un ceremonijas, domādami, ka tie piešķirs svinīgumu manām manifestācijām. 

31 Es jūs esmu nosaucis par "stiprajiem cilvēkiem", jo jūs esat barojušies no mana dievišķā Vārda, 

kas ir patiesa gudrības grāmata, kuru nav uzrakstījušas cilvēku rokas. Katrs vārds tajā ir lappuse, katra 

lappuse ir nozīmīga. Izprotiet to, neapmierinieties ar manu raidījumu iegaumēšanu. Tad šī grāmata tiks 

saglabāta jūsu sirdīs. 

32 Tā kā tuvojas laiks, kad es vairs ar jums nerunāšu, es laboju visu, ko jūsu priekšgājēji nezināja, kā 

labot. Jo Es negribu starp mācekļiem jaunpienācējus, kas nesaprot Manu pamācību, nedz arī "strādniekus", 

kas nezina, kā sēt. 

33 Mācība, ko es jums mācu, nav jauna. Nesakiet, ka līdz ar Manu atnākšanu uz zemes ir radusies 

jauna reliģija. Mana Manifestācija šajā Laikā jums rāda to pašu ceļu, ko Es jums esmu iezīmējis kopš laiku 

sākuma, un Mans Vārds jums izskaidro un atklāj Bauslības un Doktrīnas noslēpumus, ko jūs saņēmāt 

agrāk. 

34 Tie, kurus jūs saucat par cittautiešiem, ir bijuši jūsu vidū, lai uz laiku palielinātu jūsu rindas un 

kļūtu par Manas Dievišķības mācekļiem. Uzskatiet viņus visus par īstiem brāļiem. Nerādiet sliktus 

piemērus, nepieņemiet slepus amatus, neuzņemieties pienākumus pārsteidzīgi vai to, kas jums nepienākas, 

jo tad jūs redzēsiet, ka augi, kas jums jāaudzē, kļūs neauglīgi. Tas radīs lielas sāpes jūsu sirdīs. 

35 Sagatavojieties. Es jau esmu jums teicis, ka jūsu brāļi un māsas no dažādām reliģiskajām 

kopienām klauvēs pie jūsu durvīm, daži, lai prasītu no jums atskaiti par to, ko, viņuprāt, jūs esat no viņiem 

slēpuši, citi, lai lūgtu jums izskaidrot daudzus noslēpumus, un vēl citi, lai meklētu patvērumu un 
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mierinājumu jūsu sirdīs. Sagatavojieties tā, lai jūs varētu sniegt patvērumu trūkumcietējiem un 

apmierinošu atbildi tam, kurš jums uzdod jautājumus. 

36 Ļaujiet augstiem un zemiem, mācītiem un nemācītiem atrast ceļu pie jums. Bet neļaujiet, lai manā 

darbā izplatītos krāpšana vai lai tas tiktu sajaukts ar manu darbu, neļaujiet, lai tajā tiktu pieļauta 

profanācija. 

37 Manai mācībai ir jāpārveido cilvēki, pārliecinot viņus ar savu mīlestību, maigumu un taisnīgumu, 

un tā nesīs viņiem atjaunošanos un mieru. "Ķēniņi" pazemīgi nokāps no saviem "troņiem". Brāļu karš 

nomainīs piedošanu un saskaņu. Sliktās kaislības tiks ierobežotas, un asiņu alkas, kas pielīdzināmas 

zvēriem, kuri nogalina cits citu, lai apmierinātu savus instinktus, aizstās cilvēciskas jūtas. 

38 Šī tauta šeit būs zemes labais gars, miera un svētību gars. 

39 Mīļotie mācekļi: Mana mācība ir ar jums, kas vēl nav veidota no materiālām grāmatām. 

40 Toreiz Es jūs pārsteidzu, kad liku jums dzirdēt Manu Vārdu caur vienkāršiem un saprotamiem 

saprašanas orgāniem. Taču šī nav pirmā reize, kad Es izmantoju vienkāršus vai nezinošus cilvēkus, lai 

pārsteigtu mācītos ar Savu spēku. 

41 Jūs, kas Mani dzirdat, nevarat teikt, ka tādēļ jūs visi esat vienā līmenī. Jo dvēsele, kas ir aktīva 

šādā veidā, attīstās ātrāk nekā gausā dvēsele un nekā tā, kas, baudot savus augļus, atslābst savā egoismā. 

42 Lai gan Es meklēju un gatavoju jūsu dvēseli tā, lai tā drīzumā varētu tieši un garīgi komunicēt ar 

Mani, tomēr arī cilvēce vērsīs savas acis uz dzīvo un patieso Dievu un aizmirsīs tēlus un līdzības. Bet Es 

jums saku, ka jums nekad nav trūcis Mana Bauslības kā pestīšanas gaismas. Jo jau sen atpakaļ tas tika 

iedvesmots Mozum. 

Tajā ir divi baušļi, kuru ievērošana cilvēkiem radītu ticību visai manai mācībai, piepildītu visu 

Bauslību un būtu solis ceļā uz pilnību. Tās ir tās, kas runā par to, ka tu mīli Dievu ar visu savu sirdi un 

dvēseli un savu tuvāko kā sevi pašu. 

43 Mans likums netiek īstenots cilvēku vidū; pierādījums tam ir tas, ka pastāv netaisnība. Redziet, kā 

bagātais pazemo nabagos, kā spēcīgais valda pār vājāko, kā tas, kurš bauda dzīvi, nerūpējas par to, kurš 

cieš. Tādēļ es gribēju šajā laikā iedibināt taisnīgumu, apžēlojot nabagos, vājos un cietušos, lai viņu sirdis 

kļūtu priecīgas un viņu lūpas runātu mīlestības un piedošanas vārdus tiem, kurus viņi ir aizskāruši. Tā Es 

jums parādīšu ceļu, kā iegūt Debesu valstības dārgumus. 

44 Drīz Es jūs sūtīšu uz provincēm, ciemiem, pilsētām un tautām, lai izplatītu žēlsirdību, lai šī cilvēce 

attīrītu savus traipus un sasniegtu pestīšanu. Vai arī jūs vēlaties, lai šī pasaule paliktu izpirkšanas vieta uz 

visiem laikiem? Es gribu, lai jūs sajustu mana Gara mieru uz šīs zemes, gaidot to mieru, ko jūs baudīsiet 

manā ādā. 

45 Apzinieties, cik neatlaidīgs un neatlaidīgs esmu bijis kopš 1866. gada, kad sāku runāt ar jums šādā 

formā. Jo es gribu jūs atstāt sagatavotus un vienotus pēc tam, kad mana vārda iedvesma būs pabeigta un 

starp jums sāksies mana gara tiešās izpausmes laiks, tas ir, debesu izpausme uz zemes. Bet "mans vārds" 

turpinās izpausties no "mākoņa" kā intuīcija, garīgā seja un iedvesma. 

46 Šī laika teologi pētīs Manu Vārdu un jaunos Rakstus un jautās: "Kas jūs esat tie, kas tā runājat?" 

Tāpat kā senie rakstu mācītāji un farizeji sacēlās un sacīja Man: "Kas tu esi, ka neesi paklausīgs un 

neaizstāj Mozus bauslību?" Tad es liksim viņiem saprast, ka trīs atklāsmes ir vienīgais likums, ko es  

vienmēr esmu mācījis un ievērojis. 

47 Daudzi no tiem, kas Mani šajā laikmetā nosoda, pieder pie tiem, kas šaubījās "otrajā laikmetā". Bet 

Es viņus esmu saglabājis un atkal sūtījis uz zemi, lai tie liecinātu par Mana Likuma uzvaru un atvērtu viņu 

acis Gaismai. 

48 Mācekļi, jūs patiesi esat dzēruši mana Vārda pienu un medu. Sagatavojiet savas sirdis sarunai ar 

savu Skolotāju. Elija jūs ved pie Manis un aicina jūsu dvēseli pacelties uz miera reģioniem. Tas liek jums 

aizmirst zemes nešķīstības, lai jūs varētu būt pie Manas labās rokas un priecāties Manā Vārdā. 

49 Es jūs esmu aicinājis no dažādām zemēm un tautām, lai jūs apvienotu vienā tautā. Es apvienoju jūs 

šajās pazemīgajās mājās, lai jūsu ausīm sniegtu savu mācību. Jūs esat sajutuši manu klātbūtni un sekojuši 

maniem soļiem. Jo jūs būsiet uzticami liecinieki šim darbam, par kuru daudzi uzzinās tikai pēc 1950. gada. 

Bet svētīgs, kas paklausa maniem baušļiem, jo viņš būs sagatavots visiem laikiem. 

50 Savā Vārdā Es jums darīšu zināmu, kāds ir iemesls Manai nākšanai Trešajā Laikā un Maniem 

pasludinājumiem, lai jūs nekad nekļūdītos. Jo Es jums saku, ka pēc Manas aiziešanas celsies viltus 
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pravieši, bet jūs viņus neklausiet. Pēc šī laika nemeklējiet Mani tādā formā, kādā Es jums šodien runāju, jo 

tad jūs izdarītu smagu pārkāpumu Manās acīs pēc tam, kad Es jūs biju brīdinājis. 

51 Tad jūs Mani meklēsiet tikai garīgi, iepazīstināsiet Mani ar savu ticību un panākumiem, ko gūstat 

savā darbībā, un strādāsiet pie savienošanās. Jūs piesaistīsiet jaunus mācekļus savām pulcēšanās reizēm, jo 

šī tauta vairosies šajā un citās tautās. 

52 Ceļš, ko Es jums rādu, ir mīlestības, atteikšanās un upurēšanās ceļš. Lai sasniegtu Mani, jums bieži 

būs jāupurē tas, kas jums ir visdārgākais. Jūsu sirdij, kas ir piesaistīta zemes apmierinājumam, nāksies 

novērsties no tā, lai veltītu sevi Manas Mācības izpētei un izzināšanai. 

53 Otrajā laikmetā Manu Vārdu dzirdēja daudz ļaužu. No tiem es izraudzījos divpadsmit, kurus 

padarīju par saviem mācekļiem. Viņi saņēma norādījumus no mana vārda. Mana mīlestība apstrādāja viņu 

sirdis visdažādākajos veidos kā kalts. Viņi dzīvoja man tuvu, jūtot šo dievišķo izpausmju diženumu, lasot 

manos priekšzīmīgajos darbos savu mīlestības un pestīšanas likteni. Viņi cieta Manas lietas dēļ, un, kad Es 

no jums aizgāju, viņi kļuva par Maniem apustuļiem. 

Viņi pameta visu, lai sekotu maniem soļiem. Neslavas celšana vai nepatiesas liecības neļāva viņiem 

atkāpties. Tajās dzīvoja tikai mīlestība un uzticība. Tas, ko Es biju sējis viņu dvēselēs, bija nesis augļus, un 

pirms un pēc Manas aiziešanas viņi deva Man nogaršot savus augļus, kurus Es atradu pilnus salduma un 

atdeves, un Es sacīju viņiem: Arī turpmāk klausieties Mani, un vēlāk Es caur jūsu muti darīšu zināmas 

lielas atklāsmes, kas jums pašiem vēl nav zināmas. "Vārds būs neizsmeļams un iedvesma auglīga, kas caur 

jūsu pārraidi izplūdīs daudzos veidos. Jūs visi būsiet dāvana cilvēcei ─ dāvana, ko Es viņiem dodu kā 

liecību par Savu patiesību. 

54 Mani mācekļi apsolīja ņemt Mani par paraugu visos darbos un darīt cilvēcei to, ko Es darīju 

viņiem. Viņi pabeidza savu darbu, un viņu piemērs ir mūžīgs. 

55 Tāpat ar tādu pašu mīlestību Es jūs gatavoju Trešajā Laikā un jautāju jums: vai esat gatavi pieņemt 

pārbaudījumus, ko Es jums sūtīšu, ja tāda būs Mana griba, lai pilnveidotu jūsu dvēseles? ─ "Jā," jūs sakāt 

Man no visas sirds. "Mēs Tevi mīlam un vēlamies Tev kalpot, bet mēs gaidām Tavu palīdzību." 

Es jums saku: Mans iedrošinājums jūs nekad nepametīs. Es jūs vadīšu tā, lai mana gaisma vienmēr 

jums rādītu jūsu pienākumus un jūsu darbi vienmēr būtu saskaņā ar maniem likumiem. 

56 Cilvēki, jūs esat pacēlušies un jau sajūtat garīgo dzīvi. Jūs uz īsu brīdi sajūtat, ka jūs gaida 

Valstības miers, jūs esat izjutuši gandarījumu par pienākuma izpildi, un jūs Man sakāt: "Skolotāj, 

pārbaudiet sēklu, ko mēs Jums iesniedzam, un pateiksiet, vai mēs esam izpildījuši savu pienākumu, vai arī 

esam to pārkāpuši." Bet es jums saku: Es esmu saņēmis jūsu mīlestību un labus nodomus. Esiet mierīgi, 

jums ir liels spēks, lai uzvarētu pārbaudījumos, un pretlīdzeklis ikvienam ļaunumam. Izmantojiet visas 

savas dāvanas, lai jūs redzētu, cik stipri esat. Es izkopšu jūsu spējas, liksim tām augt un izmantosim tās. Jo 

jums ir jānes augļi cilvēcei, un tad jūs redzēsiet sevi pilnus Manu žēlastības dāvanu un labumu. 

57 Kad būsiet gatavi, neskatieties vienaldzīgi uz tiem, kas cieš, neniciniet nabagos. Praktizējiet 

žēlsirdību, lai mana gaisma apgaismo viņu dzīvi, lai mīlestība, ko esmu jūsos ielicis, sasniedz viņus un dod 

viņiem siltumu, iedrošinājumu un cerību. 

58 Mīliet garīgi, ar skaļāku un nesavtīgāku mīlestību. Mīliet Mani, kā Es mīlu jūs. Mīliet savus 

līdzcilvēkus, jo Es esmu katrā no viņiem. 

59 Esiet pazemīgi starp pazemīgākajiem, esiet kalpi visiem, kā es esmu jūsu kalps. Es bieži esmu 

saņēmis jūsu norādījumus un esmu jums paklausījis, lai jūs mācītu. Kas kalpo, tas nevis pazemojas, bet 

gan godina sevi. Taču nepieprasiet samaksu par savu pakalpojumu. Neviens uz zemes nav tāds, kas spētu 

novērtēt jūsu darbu. Es došu jums taisnību saskaņā ar jūsu nopelniem. 

60 Atstājiet visas savas lietas Man, un Es tās iztiesāšu labvēlīgi. Ja Es redzēšu, ka jūsu nodoms bija 

darīt labu, ka jūs centāties aizstāvēt principus, kurus Es jums devu jūsu pestīšanai, ka jūs pratu Mani 

klausīties un paklausīt Man, Es pieņemšu jūsu darbus, un tādējādi jūs nesīsiet pestīšanu ne tikai sev, bet arī 

garīgajam saimniekam, ar kuru jūs saista brālīgas saites un kurš veido jūsu ģimeni. Jūsu labais piemērs 

atbalsosies ne tikai pasaulē, kurā dzīvojat, bet arī citos dzīves līmeņos, un tas būs kā sēkla, kas laika gaitā 

vairosies. Un jūs kopā ar Mani pļausiet augļus un mūžīgi barosieties no tiem. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 235 
1 Es nācu pie jums kā jauna diena, ar mīlestību novēršot jūsu neizpratni un šaubas ar Savu gaismu. 

2 Nāciet uz Manis sagatavoto mielastu, lai jūs varētu pabarot savu muti ar labu ēdienu, kas piepildīs 

jūs ar spēku un žēlastību. 

3 Es aicinu jūs baudīt mieru un glābiņu no nemierīgās jūras un vēlreiz iezīmēju jums brālības un 

mīlestības ceļu, jo vēlos, lai jūs kļūtu par tikumības un pienākuma pildīšanas paraugu. 

4 Jūsu dvēseli pārņem un apdraud briesmas. Bet mana gaisma uztur jūs nomodā, un jūsu lūgšana 

dara jūs uzvarētājus. Jūs redzat, ka šī pasaule ir pilna ļaunuma un egoisma. Vīrietis un sieviete sevi ievaino 

un noklāj savu ceļu ar dadžiem un ērkšķiem. Jūs jūtat skumjas, kad redzat, ka bērni maldās. Tieši šeit ir 

vajadzīgi gaismas, mierinājuma un miera vēstneši. 

5 Kamēr vētras plosās pār cilvēci, Es jūsu gara priekšā pāršķirstu Dzīvības Grāmatu lapu pēc lapas, 

lai padarītu jūs par miera kareivjiem. 

6 Mans Gars runā uz jums caur cilvēka intelektu. Šajā laikā "Vārds" nav kļuvis par cilvēku, un tādēļ 

Es jums atkal varu sacīt: Svētīgs tas, kas ir ticējis, Mani neredzēdams, jo viņš iepazīs daudzas mācības no 

Maniem slepenajiem dārgumiem. 

7 Mācekļi, domājiet par tuvāko nākotni, kas ir šīs manas pasludināšanas formas beigas. Tuvojas 

1950. gads, un pēc tā jūs vairs nedzirdēsiet manu vārdu. Ja jūs neuzmanieties, jūs pārņems kārdinājums, 

un viltus Kristus parādīsies caur "strādniekiem", kas šodien ir Manā kalpošanā, bet rīt sava vājuma dēļ 

noliegs, ka Mans Vārds ir beidzies. Viņi uzliks tumšu plīvuru uz savu brāļu acīm un ievedīs ļaužu pūļus 

sāpju un tumsas ceļā, uzliks dvēselēm neziņas važas un atvērs to priekšā pamestības un rūgtuma 

bezdibeņus. Tad tie, kas būs iekrituši šajā apjukumā, zaimojoši vērsīsies pret Mani un nosodīs Mani, 

aizmirstot, ka Skolotājs jūs savlaicīgi brīdināja, lai jūs neiekristu kārdinājumā. 

8 Atpazīstiet ceļu, atzīstiet, ka Svētais Gars savā gudrībā jūs aicina no kalna virsotnes, lai dotu jums 

atpūtu, lai ļautu jums dzirdēt debesu balsi, kas svētī jūsu dvēseles ierašanos, kura zināja, kā uzvarēt 

ķermeņa vājumu un pasaules lamatas. 

9 Ļaujiet savai dvēselei dzert vīnu, ko Es tai piedāvāju, ļaujiet tai turpināt sevi barot ar Manu 

mīlestību. Slimie atgūs veselību un aklie ieraudzīs Manu gaismu. Jo šīs sirdis atvērsies kā zieds, kura 

smarža sasniegs Tēvu. 

10 Lai mana Dievišķā Gara žēlastība atdzīvina jūsu miesu un dvēseli, mīļie mācekļi! 

11 Es pieņemu jūs kā mazus bērnus, lai sniegtu jums mācību ar cilvēciskās saprašanas spējas 

palīdzību. 

12 Tuvojieties Man, ieklausieties Manī un saglabājiet katru no Maniem teikumiem, iedziļinieties 

tajos, jo ar to nozīmi jūs varēsiet aizmirst savas sāpes, ciešanas un bēdas. Uz īsu brīdi aizmirsti pagātni un 

dzīvo tagadni. Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība. 

13 Veltiet savas tīrās domas šim cildenajam mirklim, jo Es vēlos sasniegt jūsu sirds dziļāko dziļumu. 

14 Tiklīdz jūs spēsiet saprast un izdzīvot manu mācību caur manu Vārdu un būsiet attīstījuši savas 

dvēseles spējas, jūs būsiet piepildījuši savas sirdis ar šī dievišķā avota ūdeni, ar kuru varēsiet remdēt 

trūkumcietēju slāpes. 

15 Manas mācības mērķis ir cilvēces morālā un garīgā glābšana. Lai palīdzētu jums jūsu 

augšupejošajā attīstībā, mans gars izstaro šo gaismu. Tāda ir mana vēstījuma jēga. 

16 Patiesi, es jums saku: cilvēces atjaunošanai jāsākas ar sievieti, lai viņas augļi, kas būs rītdienas 

vīrieši, būtu brīvi no trūkumiem, kas jūs noveduši pie deģenerācijas. 

17 Pēc tam vīrietim būs jāpilda sava daļa šajā atjaunošanas darbā, jo ikvienam, kas būs sabojājis 

sievieti, būs atkal jāpaaugstina sieviete. 

18 Atcerieties, vīrieši, ka bieži vien jūs esat bijuši tie, kas savos tīklos ir sagrābuši tikumīgas sievietes, 

meklējot viņās jutīgās un vājās puses. Bet tiem spoguļiem, kas bija dzidri un tagad ir aptumšoti, tu atkal 

liksi atspoguļot viņu dvēseļu tīrību un skaistumu. 

19 Kāpēc jūs šodien nicināt tos pašus, kurus savulaik savaldzinājāt izvirtiskai dzīvei? Kāpēc jūs 

sūdzaties par sieviešu deģenerāciju? Saprotiet, ja jūs viņus būtu vadījuši Mana likuma ceļā, kas ir sirds un 

gara, cieņas un mīlestības likums, mīlēdami viņus ar mīlestību, kas paaugstina, nevis ar kaislību, kas 

pazemo, tad jums nebūtu iemesla raudāt un sūdzēties, un viņi nebūtu krituši. 
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20 Vīrietis meklē un sagaida no sievietes tikumus un skaistumu. Bet kāpēc jūs pieprasāt to, ko neesat 

pelnījuši? Es redzu, ka jūs joprojām domājat, ka jums ir lieli nopelni, lai gan jums to ir maz. Atjaunojiet ar 

saviem darbiem, vārdiem un domām to, ko esat iznīcinājuši, un piešķiriet godam, tikumam un tikumībai to 

vērtību, kāda tiem ir. 

21 Ja jūs tā centīsieties, vīri, jūs palīdzēsiet Jēzum Viņa pestīšanas darbā, un jūsu sirdis piepildīsies ar 

prieku, kad redzēsiet, ka mājas ir godātas ar labām sievām un godājamām mātēm. Jūsu prieks būs liels, 

kad jūs redzēsiet, ka tikums ir atgriezies pie tiem, kas to bija zaudējuši. 

22 Glābšana ir domāta visiem. Kāpēc pat vislielākajam grēciniekam nevarētu tikt glābts? Tādēļ Es 

jums saku: strādājiet kopā ar Mani, lai glābtu tos, kurus esat noveduši postā, iedvešot viņiem jaunu cerību 

ar Manas mācības gaismu. Lai manas mīlošās domas sasniedz viņu prātus un sirdis. Nesiet viņiem manus 

vēstījumus arī cietumos un slimnīcās, pat tajās vietās, kur valda purvs. Jo tur viņi raudās no nožēlas un 

sāpēm, ka nebija pietiekami stipri, kad pasaule ar saviem kārdinājumiem vilka viņus postā. 

23 Katra sieviete reiz ir bijusi bērns, katra sieviete reiz ir bijusi jaunava, lai jūs varētu ar empātiju 

sasniegt viņas sirdi. 

24 Es izmantošu tos cilvēkus, kuri nav aptraipījuši šos tikumus, un uzticēšu viņiem šo uzdevumu. 

Atcerieties, ka Es jums esmu sacījis: "Pēc jūsu darbiem jūs pazīs". 

25 Ļaujiet dvēselei runāt caur zemes izpausmi. 

26 Bet tiem, kas negribēja respektēt mīlestības pamudinājumus, kurus Es ieliku tajā būtnē, Es saku: 

kāpēc jūs sakāt, ka mīlat, ja tā nav mīlestība, ko jūs jūtat? Kāpēc tu dod iemeslu citiem krist, bet tevi nekas 

neaptur? Padomājiet: ko sajustu jūsu sirds, ja tas, ko jūs darītu ar šīm izpostītajām puķēm, tiktu darīts ar 

jūsu māti, māsu vai mīļoto un tāpēc cienījamo sievu? Vai esat kādreiz aizdomājušies par brūcēm, ko esat 

nodarījuši vecākiem, kuri viņus audzināja ar tik lielu mīlestību? 

27 Pajautājiet savai sirdij sirdsapziņas gaismā, vai jūs varat pļaut to, ko neesat sējuši. 

28 Ko jūs gatavojat savai turpmākajai dzīvei, ja turpināt sāpināt savus kaimiņus? Cik būs jūsu upuru? 

Kāds būs jūsu gals? Patiesi es jums saku, jūs esat padarījuši upurus no daudziem jūsu kaislību virpulī; daži 

pieder jūsu tagadnei un citi jūsu pagātnei. 

29 Es vēlos, lai sirds un mute, kas bija neticības un melu osta, kļūtu par patiesības un šķīstas 

mīlestības ostu. 

30 Apgaismojiet savu tuvāko ceļu ar Vārdu un savu piemēru, lai jūs būtu kritušo sieviešu glābēji. Ak, 

ja vien katrs no jums saglabātu vismaz vienu! Nerunājiet slikti par šo sievieti, jo sāpīgs vārds, kas ievaino 

vienu, sāpinās visus, kas to dzirdēs, jo no šī brīža arī viņi kļūs par ļauniem tiesnešiem. Cieniet citu cilvēku 

rīcību un noslēpumus, jo jums nav viņu tiesnesis. Es dodu priekšroku cilvēkiem, kuri ir krituši grēkā un 

kurus Es atkal uzmodināšu, nevis liekuļiem, kuri izrāda šķīstību un tomēr grēko. Es dodu priekšroku 

lielam grēciniekam, bet sirsnīgam, nevis viltus tikumības izlikumam. Ja vēlaties sevi rotāt, lai tās ir 

sirsnības svētku drēbes. 

31 Ja tu atradīsi tikumīgu sievieti ar augstām jūtām un jutīsies necienīgs pie viņas nākt, lai gan tu viņu 

mīli, un ja tu viņu pazemosi un nicināsi un pēc tam, pārcietis un atzinis savu pārkāpumu, vērsīsies pie 

viņas pēc mierinājuma, tad tu velti klauvēsi pie viņas durvīm. 

32 Ja visas sievietes, kurām ir bijusi kāda loma katra vīrieša dzīvē, būtu saņēmušas no viņa vārdu un 

mīlestības, cieņas un sapratnes izjūtu, jūsu pasaule nebūtu tādā grēka augstumā, kādā tā ir. 

33 Neattiecas pret savu laulāto slikti, esiet žēlsirdīgi, viņa ir daļa no jums. Es jums esmu sacījis: 

"Mīliet cits citu!" Sāciet ar savu ģimeni, jo tad jūs mīlēsiet un sapratīsiet arī citus. 

34 Mīlestības un miera Skolotājs jūs ir satricinājis ar saviem sirsnības, bet arī taisnīguma pilnajiem 

vārdiem. Jo, ja es vienmēr runātu ar jums lēnprātīgi, mans darbs nebūtu pabeigts. Reizēm es esmu 

pavasara vējš, kas glāsta, reizēm rudens vētra, kas plosās. Iemesls ir tas, ka reizēm jūtaties pārāk lieliski . 

Jūs jūtaties mīlēts un apbrīnots, bet patiesībā esat iedomīgs, egoistisks un bezjūtīgs. Jūs nezināt savu postu, 

ko tikai Es jums esmu izskaidrojis, lai jūs varētu atpazīt savu nenobriedumu. 

35 Sāciet domāt, strādāt un dzīvot, cilvēcei ir vajadzīgi jauni vīrieši un sievietes, kas ar savu labo 

darbu piemēru rādīs ceļu uz pestīšanu. 

36 Cilvēki, cilvēki, cilvēki, jūs visi, kas konfliktējat savā starpā! Es esmu atklājis, ka jūs noliedzat 

savu ļaunumu un lepojaties ar to, ko uzskatāt par diženumu, kamēr slēpjat savas kauna traipus. Bet es jums 

saku, ka cilvēks, kas sevi uzskata par slavējamu savā šķietamajā varenībā, dvēselē ir nabags. Un tiem, kas 
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tikumu trūkuma dēļ zaimo citu vainas un tiesā citu pārkāpumus, man jāsaka, ka viņi ir liekuļi un ir ļoti tālu 

no taisnīguma un patiesības. 

37 Nogalina ne tikai tie, kas atņem dzīvību ķermenim, bet arī tie, kas ar neslavas celšanu sagrauj sirdi. 

Tie, kas nogalina sirds jūtas, ticību, ideālu, ir dvēseles slepkavas. Un cik daudzi no viņiem dzīvo brīvi, bez 

cietuma un bez važām. 

38 Nebrīnieties, ka Es šādi uzrunāju jūs, jo redzu jūsu vidū izpostītas mājas, jo, neievērojot savus 

pienākumus, jūs esat uzņēmušies jaunas saistības ārpus tām, nerūpējoties par savu mīļoto cilvēku sāpēm 

un pamestību. Paskatieties apkārt, cik daudz ir izpostītu māju, cik daudz sieviešu, kas nonākušas postā, un 

cik daudz bērnu bez tēva. Kā šajās sirdīs varēja pastāvēt maigums un mīlestība? Vai jūs nedomājat, ka tas, 

kurš ir nogalinājis šo cilvēku laimi un iznīcinājis to, kas bija svēts, ir noziedznieks? 

39 Jūs esat tik ļoti pieraduši pie ļaunuma, ka pat saucat cilvēkus, kas izgudro šos jaunos nāves ieročus, 

par dižiem, jo tie vienā mirklī var iznīcināt miljoniem dzīvību. Un jūs pat saucat viņus par zinātniekiem. 

Kāds ir jūsu pamatojums? Var būt liels tikai ar garu un izglītojies tikai tas, kurš iet pa patiesības ceļu. 

40 Nejauciet kara kurinātājus ar Lielajiem ģēnijiem, lai jūs nesagādātu apbrīnu tiem, kuri savā dvēselē 

nes tikai ļaunumu, kaut arī ārēji viņi izrāda cieņu, kas viņiem nepiemīt. Ja jūs kaut uz mirkli sadzirdētu 

saprāta un sirdsapziņas balsi, tas gāztu viņus no pjedestāla. Bet deģenerāts nevēlas atzīt sevi tādu, kāds 

viņš ir, un, kad viņš uz mirkli ierauga nožēlojamo cilvēcisko būtni, ko nes sevī, viņš izvēlas pievērsties 

kam citam. Viņam ir nepatīkami atzīt un novērtēt savas kļūdas. 

41 Ak, zemes ļaudis, kad jūs beidzot sadzirdēsiet vēsti, ko jums saka sirdsapziņas iekšējā balss, kas ik 

uz soļa uzstājas, lai pārmestu jums jūsu necienīgos darbus. 

42 Jūs klausāties Mani satraukti, un tas ir tāpēc, ka tad, kad runā Kristus patiesība, cilvēks klusē, 

apzinoties savu parādsaistību. 

43 Šodien Es esmu iedvesmojusi jūs glābt sievieti, kas ir paklupusi savā ceļā, un tad, kad jūs Man 

parādīsiet to, kuru esat izglābuši, Es dāvāšu viņai ziedu, svētības un ļoti lielu mieru, lai viņa vairs nekristu. 

44 Ja jūs pildīsiet šo uzdevumu, tad tās būtnes, kuras ir ievainotas pasaules, sajutīs, kā Jēzus mīlestība 

ienāk viņu sirdīs. 

45 Es to dzirdēšu, kad viņi savā lūgšanā Man sacīs: "Mans Tēvs, neskaties uz manu grēku, skaties 

tikai uz manām sāpēm. Nespriediet par manu sabrukumu, skatieties tikai uz manām bēdām." Tajā mirklī 

mans mierinājums nolaidīsies pār šo nomocīto sirdi, un tā attīrīsies ar asarām. Ja vien jūs zinātu, ka 

grēcinieka lūgšana ir jūtamāka nekā lepna cilvēka, kurš sevi uzskata par taisnu un šķīstu, lūgšana. 

46 Starp ļaudīm, kas klausās Manu vārdu, ir arī tās sievietes, par kurām Es jums runāju. Mans 

apmetnis ir pasargājis viņus no jūsu skatieniem un jūsu spriedumiem, jo Es viņus esmu arī sēdinājis pie 

lielā Gara mielasta galda. 

47 Es viņus esmu aicinājis uz šiem mīlestības un piedošanas svētkiem, lai viņi manā klātbūtnē sajustu 

mīlestību, kuru viņi ir meklējuši, bet nekad nav sajutuši un atraduši starp cilvēkiem. 

48 Uz šīm cietušajām sirdīm plūdīs un runās ar tām Mana maigums, un tās Mani sajutīs un Man ticēs. 

49 Tad jūs sapratīsiet, kas ir darbs, kas apgāna, un kas atpestī. Jūs piedzīvosiet brīnumus, ko dara 

patiesa mīlestība, un tādējādi jūs palīdzēsiet savam Kungam atjaunot to, ko paši esat iznīcinājuši. To, ko tu 

esi apgānījis, Es attīrīšu. Tad šie kritušie ziedi atkal rotās Visuma altāri ar savu tikumu un smaržu. 

50 Redzi, kā Es attaisnoju grēciniekus ar to lūpām, kas arī ir grēcinieki! 

51 Bet jūs, sievietes, kas domājat, ka piederat augstākām sociālajām šķirām un kaunaties tuvoties 

tiem, kas ir grēkojuši, - bēdas jums, ja jūtaties aizvainotas, jo neesat sapratušas, ka garīgi jūs visas esat 

vienlīdzīgas! Daudzi no jums nav grēkojuši fiziski, bet jūs esat grēkojuši domās, un cik daudzi citi no jums 

ir spējuši noslēpt savus nepareizos soļus! Tātad, ja esat grēkojuši ─ kāpēc jūs esat sašutuši? Es jums saku, 

ka meitenēm, kā arī sievām un mātēm ir jācīnās par cēlo ideālu, ko es jums šodien esmu iedvesmojusi. 

52 Tā ir pamācība, ko Skolotājs jums dod ar savu vārdu, kas dod jums spēku un mīlestību. Strādājiet 

un mīliet, lai jūsu sirds varētu sasniegt mieru un garīgo svētlaimi, par ko Es jums runāju Kalna sprediķī. 

53 Es nenākšu pie jums lejā, bet jūs pacelsieties līdz "mākonim", lai dzirdētu manu balsi. 

54 Trešajā laikmetā Dievišķais Vārds nekļuva par cilvēku, tas nāca pie jums garīgā formā. Šai zemes 

daļai, kurā jūs dzīvojat, šodien ir lemts saņemt Manu apsolījumu un Manu padomu piepildījumu. Tieši šeit 

Es rakstu trešo no Savām Derībām, un tieši šeit Es jūs sapulcināju, lai jūs Mani gaidītu. Jo jūs esat tādi 

paši, kā tie, kas bijuši pagātnē. 
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Tāpat kā jūs gaidījāt Mani tajā laikā, un jūsu gaidīšana bija sāpīga, ilgas pilna, un jūs iedrošināja tikai 

Mana apsolījuma gaisma atgriezties, tāpat arī Pirmajā Laikā, kad jūsu verdzības ķēdes plīsa, jūs 

pārdzīvojāt bezpajumtniecības ciešanas, atbalstīti cerībā uz Manu senčiem doto apsolījumu. Es pārbaudīju 

jūsu ticību, jūs nopelnījāt neatlaidības nopelnus, un visbeidzot kā balvu jūs ieguvāt apsolīto zemi. 

55 Jūs esat atklājis jaunu dzīvi. Cilvēki aizmirsa savu agrāko verdzību. Viltus dievi no viņiem turējās 

tālāk. Bija beigusies apspiestība un verdzība, un katrs Israēla bērns atvēra acis, lai redzētu, ka saule ir viņa, 

bērni ir viņa, lauki ir viņa, ka maize viņam garšo un augļi ir bagātīgi. 

Jūs guvāt lielus panākumus, kamēr vien dzīvojāt mana likuma robežās. Bet ziņas par jūsu krāšņumu 

nonāca līdz citām impērijām un modināja to valdonību, un, kad starp cilvēku ciltīm radās nesaskaņas, citas 

tautas uzbruka jums, lai jūs atkal padarītu par impēriju un karaļvalstu kalpiem un padotajiem. 

56 Mans taisnīgums atņēma jums šo zemi, bet tajā pašā laikā izglāba jūsu dvēseli, lai attīrītu to un 

sūtītu meklēt tādu zemes stūri, kāds jums piederēja, kuras jaunavas miesas deva jums pienu un medu un 

bija bagātas ar svētībām. 

57 Pie viņa es esmu atnācis ar vēlmi pēc jums. Šeit atkal Mana Klātbūtne ir jūsu vidū, apgaismojot un 

iedrošinot jūs, lai jūs atkal nekļūtu ne par pasaules vergiem, ne par zemāko kaislību vergiem. Ķēdes, kuras 

jūs esat salauzuši, nedrīkst jūs atkal piespiest piezemēties, un, pat ja jūs jūtaties apspiesti savā cilvēciskajā 

dzīvē, jūsu dvēsele tiks atbrīvota no važām, lai jūs varētu pacelties un ieraudzīt Manu Patiesību. 

58 Uztveriet visas savas ciešanas un nelaimes kā tīģeli, kas jūs attīra, vai kā kaltuvi, kas jūs stiprina, 

lai jūs būtu stipri uz augšupejas un dvēseles attīrīšanas ceļa. 

59 Es zinu, ka jūs ciešat, jo es nobaudu jūsu dienišķo maizi un uzskatu to par rūgtu. Es ieeju jūsu 

mājās un nejūtu tajās mieru. Es meklēju tevi nakts nometnes stūrī un atradu tevi raudam. Tad es ļauju jums 

sajust manu klātbūtni un dodu jums savu spēku, lai jūs nepadotos zem sāpju svara. Tu dzīvo ar bailēm un 

sāpēm visā pasaulē, bet no tavām lūpām nekad neizskanēs zaimošana. 

60 Kad pārbaudījumu dienas būs beigušās, jūs būsiet pārsteigti, ka esat izgājuši cauri tām sveiki, un 

jūs sapratīsiet, ka Es vienmēr esmu bijis ar jums. 

61 Es esmu jūs izsaucis šajā laikā, lai dotu jums jaunu iespēju izpildīt savu misiju. Jo jūs dalīsieties 

savā mantojumā ar visiem saviem līdzcilvēkiem, jo Es mīlu visus vienādi. 

62 Jūs atradīsiet pilnīgu mieru savai dvēselei, kad jūsu cīņa Garīgajā ielejā būs beigusies. Šobrīd jūs 

esat kareivji, kas cīnās par šo mērķi, un jūs nedrīkstat gulēt. 

63 Šī spirituālistu tauta dzīvo nezināmi. Pasaule nezina par jūsu eksistenci, varenie jūs nepamana. 

Taču tuvojas cīņa starp spirituālistiem un kristiešiem, starp spirituālistiem un jūdiem. Šī cīņa ir 

nepieciešama, lai mana mācība būtu spēkā visā cilvēcē. Tad Vecā Derība tiks apvienota ar Otro un Trešo 

Derību vienā būtībā. 

64 Daudziem no jums tas var šķist neiespējami, bet man tas ir visdabiskāk, vispareizāk un vispilnīgāk. 

65 Kad Es dzīvoju jūsu vidū kā cilvēks, Mozus Baznīcu izveidoja un pārstāvēja priesteri, priesteri un 

rakstu mācītāji, kuri, lai gan viņiem bija zināmi pravietojumi un viņi zināja par Mesijas atnākšanu, 

neatvēra acis, lai redzētu Manas zīmes, un neatvēra sirdis, lai sajustu Manu klātbūtni. Bet, dzirdēdami 

manu vārdu, viņi atgāza acis, jo viņu gars lika viņiem saprast, ka viņi stāv Tiesneša priekšā. Bet, tā kā viņi 

nebija gatavi, viņi nevarēja izskaidrot Manu Klātbūtni šādā veidā, un, tā kā viņi šaubījās par Mani, viņi 

lika šaubīties arī cilvēkiem. 

66 Cik maz jutās Mani! Cik maz ir tādu, kas, Mani ieraudzījuši, atzina, ka Es esmu Dieva Dēls! 

67 Pēc manas upurētās nāves sākās cīņa. Tiem, kas Man sekoja, bija lielas vajāšanas - sāpes, 

apmelojumi un ieslodzījums līdz nāvei. Viņi tika padzīti no savas zemes un klīda pa svešām tautām, sējot 

Manu sēklu, kas nokrita uz auglīgiem laukiem, kur tā dīgst, zied un nes augļus. 

68 Kad Kristus mācības mācekļi bija nostiprinājušies, viņi centās vienoties ar "pirmajiem", atklājot 

viņiem, ka Dievs, kas caur Mozu deva bauslību, ir tas pats, kas runāja caur Kristus muti. 

69 Konflikts bija intensīvs, un tas tika apzīmogots ar asinīm. Bet beigās mana griba piepildījās, kad 

Pirmās un Otrās Atklāsmes Testaments tika apvienots vienā darbā. 

70 Tāpēc Es jums saku, ka, pirms Trešās ēras Atklāsme tiks apvienota ar iepriekšējām Derībām, jums 

ir jāizdzīvo lielā garīgā cīņa, kas ir pasludināta. 
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71 Nebrīnieties, ka trīs Testamentu apvienošanās nav notikusi tajā tautā, kurai bija paredzētas šīs 

atklāsmes trešajā laikmetā. Arī Pirmā Testamenta savienošanās ar Otro nenotika Jūdejā. Atcerieties, ka pat 

es savā dzimtenē nebiju pravietis. 

72 Necentieties atkārtot pagātnes brīnumus. Iedziļinieties Manas mācības būtībā, lai jūs varētu atklāt, 

ka Es vienmēr esmu nācis ar vienu vienīgu mērķi - jūs atpestīt. 

73 Es jums vēlreiz saku: neaizmirstiet Bauslību tradīciju dēļ. Es atcēlu daudzas tradīcijas, bet mācīju 

Bauslības piepildījumu. Bet, ja pēdējās stundās, ko Es pavadīju ar jums kā cilvēks, Es svētīju maizi un 

vīnu, pārvēršot tos (simboliski!) par Manu Miesu un Manām Asinīm, lai jūs caur tiem atcerētos Mani un 

nēsātu Mani savās sirdīs, tad šodien jums jāsaprot, ka šajā Trešajā Laikā jums vairs nav vajadzīgi simboli, 

jo Es jums garīgi piedāvāju Savu Miesu un Savas Asinis Savā mācībā. 

74 Šodien es vēlos, lai jūsu sirds būtu maize un vīns jūsu līdzcilvēkiem, mīlot viņus, apgaismojot, 

audzinot viņus patiesībai un mīlestībai. 

75 Es nekad neesmu ieradies kā garīdznieks, nekad neesmu ar jums svinējis rituālus. Es esmu bijis 

tikai Skolotājs, kas jums devis Savas mācības līdzībās. 

76 Šodien cilvēce pamazām uzsāk garīgo sagatavošanos, zemes dižgari lēnām saliecas, jo viņi izprot 

savu darbu. Taču vēl nav pienācis laiks, lai sāpes tiktu aizvāktas no šīs pasaules. Jo cilvēki atkal sacelsies 

pret Mani, izmantojot zinātni un dabas spēkus kā atriebības rīkus. Tāpēc ciešanu kauss vēl kādu laiku tiks 

dzerts. 

77 Kad cilvēce būs gatava, mana balss atskanēs katrā garā, un cilvēki sapratīs, ka nav citas varas, cita 

taisnīguma un citas gudrības kā mana. 

78 Ilga ir šīs pasaules vēsture, garš ir arī cilvēces ceļš ─ ar tās tautu cīņu, lai pēc pagrimuma un 

sabrukuma sasniegtu kulmināciju. Cik daudz manu bērnu asiņu ir izlietas, ar kurām zeme ir apsārtusi, cik 

daudz vīriešu, sieviešu un bērnu asaru! Cik daudz grēku un pārkāpumu! Bet arī: cik daudz mīlestības 

pierādījumu esmu saņēmis, cik daudz tikumības esmu redzējis! Tomēr, nodzīvojuši tik ilgu mūžu, jūs 

joprojām neesat sasnieguši miera un pestīšanas mērķi. 

79 "Pēdējās cīņas" ar savu rūgtumu un "pēdējie vētras" vēl nav pienākušas. Visi spēki vēl tiks ierauti 

nemierā un atomi satricināti haosā, tā ka pēc visa tā iestāsies letarģija, nogurums, skumjas un riebums, kas 

radīs nāves iespaidu. Bet šī būs stunda, kad jutīgajās garīgajās dvēselēs atskanēs vibrējoša bazūnes atbalss, 

kas jums no aizsaules pasludinās, ka starp labas gribas cilvēkiem tuvojas dzīvības un miera valstība. Pēc 

šīs skaņas "mirušie augšāmcelsies" un izlies nožēlas asaras, un Tēvs uzņems viņus kā "Pazudušos dēlus", 

nogurušus no garā ceļa un nogurušus no lielās cīņas, un apzīmogos viņu dvēseles ar mīlestības skūpstu. 

80 No šīs "dienas" cilvēks ienīdīs karu. Viņš izdzēsīs naidu un aizvainojumu no savas sirds, vajās 

grēku un sāks dzīvi, kas vērsta uz labošanu un atjaunošanu. Daudzi jutīsies iedvesmoti no gaismas, ko 

iepriekš neredzēja, un sāks veidot pasauli, kurā valda miers. 

81 Tas būs tikai žēlastības laika, miera laikmeta sākums. 

82 Akmens laikmets jau ir tālu aiz muguras. Arī zinātnes laikmets pāries, un tad cilvēku vidū 

uzplauks gara laikmets. 

83 Dzīvības avots atklās lielus noslēpumus, lai cilvēki varētu veidot pasauli, kas ir spēcīga labā, 

taisnīgā un mīlošā zinātnē. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 236 
1 Laipni lūgti pie Manis nogurušie, nomocītie, bēdīgie, slimie, grēcinieki. Jo es jūs mierinu, dziedinu 

un piedodu jums. Es mīlu gan dedzīgos, gan neticīgos. 

2 Nogurušajiem Es saku: Nāciet šurp, jo Es jūs atbrīvoju no smagās nastas, ko jūs nesat, lai jūs 

varētu nest krustu, kas jums jānes uz šī ceļa, ko iezīmējusi Mana mīlestība. 

3 Slimnieku, kurš ir zaudējis cerības uz izveseļošanos, es izdziedināšu un uzmodināšu patiesai 

dzīvei. 

4 Dvēseles un ķermeņi, es jūs dziedinu tagad, jo mana žēlsirdība nolaižas, lai dziedinātu visas 

ciešanas. 

5 Es vienmēr esmu jūs meklējis, un pārbaudījumu brīžos Es esmu skaidri atklājis Sevi. Atcerieties, 

ka vientuļajā tuksnesī, kad cilvēkiem draudēja bads, Es jums sūtīju mannu kā mīlestības vēsti. Kad ļaudis 

bija izslāpuši, Es liku akmenim atvērties un no tā iekšienes izplūda avots, lai iedegtu ticību cietajās sirdīs. 

6 Vai jūs nedomājat, ka šī vēlme pēc mīlestības, miera un patiesības, ko jūs Man šobrīd izrādāt, ir 

dvēseles izsalkums un slāpes? Vai jūs nedomājat, ka Mans Vārds šajā laikā ir manna un kristāldzidrs 

ūdens, ko Es jums sūtīju, lai iedegtu jūsu ticību un iedrošinātu jūsu sirdis šajā ceļā, kas jums atgādina 

Pirmās ēras tuksnesi? 

7 Pat tad, ja viņi tieši piedzīvo manus mīlestības pierādījumus, daudzu sirdis paliek nocietinātas, un 

tādēļ viņu ceļojums ir ilgāks un grūtāks. 

8 Izpratne: Kas nezina, kā saņemt manu žēlastību, tas nespēs to nodot tālāk savā ceļā. Tomēr Es jūs 

neesmu sūtījis uz zemi tikai tādēļ, lai jūs saņemtu manus labumus, bet gan lai nestu manu žēlastību savam 

tuvākajam. 

9 Svētīgi tie, kas žēlsirdības dēļ ir pārsteigti ar miesas nāvi, jo viņa dvēsele atradīs savas mājas, jo 

jūs esat svešinieki uz šīs zemes. 

10 Ja, ierodoties Manā Klātbūtnē, jūs parādīsiet Man savu zobenu saplīsušu vai salauztu, Es jūs 

svētīšu, jo esat cīnījušies drosmīgi. Dažas ieradīsies ātrāk, citas vēlāk, bet dvēseļu atnākšana un aiziešana 

turpināsies, līdz pēdējā, izpildījusi savu uzdevumu, ieradīsies savās mūžīgā miera mājās. 

11 Pašlaik es pārbaudu tos, kuri vairs neatgriezīsies uz šīs zemes. Tikmēr pasaulē turpinās dzīvot 

vīrieši, sievietes, veci cilvēki un bērni, kuri attīrās un šķīstās, lai pietuvotos par soli tuvāk pilnībai un būtu 

gatavi, kad tiks aicināti prom. 

12 Izjūtiet Manu žēlastību ─ jūs, kas esat pacēluši savu dvēseli, lai dzirdētu Mani bezgalībā. 

13 Atkal mans pasludinājums ir ar jums. 

14 Es sūtu pasaulei mīlestības vēsti, piedošanas vēsti šai cilvēcei, kas sevi nepareizi novērtē. Es vēlos, 

lai cilvēki mīlētu viens otru ar Tēva tīru mīlestību. 

15 Jūs, kas mācāties no Manis, Es jūs saukšu par šīs mīlestības vēstnešiem, jo jūs savā ceļā atstājat 

žēlsirdības un brālības pēdas starp saviem tuvākajiem. 

16 Katra gara dvēsele radās no tīras dievišķības domas. Tāpēc garīgās dvēseles ir perfekts Radītāja 

darbs. 

17 Pēc tam, kad materiālais darbs bija paveikts un zeme jums sniedza patvērumu, Es sūtīju pirmās 

dvēseles, lai tās iemiesotos cilvēciskās būtnēs. Kad dvēsele uz īsu brīdi ir nogrimusi materiālās pasaules 

lamatās un bezdibenī, kā pērle nogrimst jūras dzīlēs, Tēvs, kurš nevienam no Saviem bērniem neatsaka 

Savu žēlastību, pastiepj Savu palīdzīgo roku, lai glābtu dvēseli, sniedzot tai nepieciešamos līdzekļus ceļā, 

lai tā varētu sasniegt savu pacēlumu. 

18 Jūs jau esat izglābti, un šajā laikā, kad cilvēce ir nogrimusi bezdibenī, Es ar jūsu starpniecību 

sūtīšu cilvēkiem šo vēsti par cerību un ticību pestīšanai. 

19 Jūsu vārds būs kā mans, kas ir kā smalks kalts, kas nespēj ievainot jūsu sirdis: Tas ir bijis glāsts. 

Tāpēc, jo ilgāk jūs to dzirdat, jo vairāk jūtat, ka tā atgriež jums zaudēto spožumu, jo jūs kļūstat arvien 

saprotošāki un garīgāki. 

20 Šī mācība, ko sauc par spirituālisma mācību, jo tā atklāj garīgo, ir cilvēkam iezīmēts ceļš, pa kuru 

viņš iepazīs, kalpos un mīlēs savu Radītāju. Tā ir grāmata, kas māca cilvēkus mīlēt Tēvu savā tuvākajā. 

Spirituālisms ir likums, kas nosaka labo, tīro, perfekto. 
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21 Pienākums ievērot šo likumu attiecas uz visiem. Tomēr tas nevienam neliek to pildīt. Jo katra 

dvēsele bauda gribas brīvību, tāpēc tās cīņa un visas darbības var tikt uzskatītas par tās pašas nopelniem, 

kad tiek vērtētas. 

22 Atzīstiet, ka šī mācība ir dievišķās mīlestības aicinājums, kas ir apgaismojusi un dāvājusi siltumu 

visiem maniem bērniem, no pirmā līdz pēdējam. 

23 Lai jūs beidzot saprastu, izjustu un izdzīvotu šīs mācības, Es esmu gaidījis, līdz jūsu dvēselei un arī 

intelektam būs visa nepieciešamā skaidrība, lai interpretētu Manas šī laika atklāsmes. 

24 Šodien jūsu garīgā attīstība ir liela, tāpat kā jūsu intelekta izpratne. Ja tas tā nebūtu, es jums nebūtu 

zvanījis. Jo, ja jūs Mani nesaprastu, jūs būtu apjukuši. Es esmu devis jūsu lūpām "vārda" spēju un dāvanu, 

lai tās varētu izteikt un nodot garīgās zināšanas un vārda iedvesmu. 

25 Manas mācības diženumu nekad nav ietekmējis cilvēka prāts. Tāpat kā šajā laikā, kad Es runāju 

caur balss nesēja muti, tā vārda nozīme, kas nāk no viņa lūpām, nav attiecināma uz cilvēku. 

26 Dvēseles ceļš sākas un beidzas Manī. Tas ir tas, ko Skolotājs jums māca vēlreiz. 

27 Tas, kurš ir sasniedzis zināmu garīgumu, pateicoties savai neatlaidībai, attīstībai un mīlestībai uz 

Tēva mācību, būs garīguma piekritējs, pat ja viņa lūpas to nesaka. 

28 Tiem, kam ir ticība un kas savās darbībās izrāda dāsnumu, tas atspoguļos to, kas piemīt viņu 

garam. 

29 Šī pasaule, vētras plosīta, sasniegs savu novirzes virsotni. Bet pēc tam tā pakāpeniski ieies pilnības 

laikmetā. 

30 Pirms 1950. gada beigām jūs pieredzēsiet daudzus notikumus: Valstis sāk karus, jaunas doktrīnas, 

konfliktus un katastrofas. Jūs zināt, ka visas šīs ir zīmes, kas iezīmē Mana Vārda beigas ─ zīmes, kuras 

vēlāk cilvēce atzīs kā norādi, ka Skolotājs ir bijis kopā ar cilvēkiem paredzētajā laikā. Bet šis Vārds, par 

kura aizbildņiem Es jūs esmu iecēlis, saglabāsies, sasniegs daudzas sirdis, jo patiesība, tā pilnība tajā nevar 

palikt nepamanīta. Tas pasaulē izraisīs garīgās attīstības un atdzimšanas laiku. 

31 Ja cilvēks būs pārāk vājš, lai pasludinātu šo laiku, daba to apliecinās ar savām "balsīm" un 

pamodinās tos, kas snauduši. Bet ar katru, kas gatavojas, tā būs Gara balss, kas runās par jaunu laikmetu, 

kurā cilvēce drīz ieies. 

32 Tad tie, kas sevi uzskatīja par spēcīgiem pasaulē, jutīsies vāji. Spēcīgais redzēs, kā viņš zaudē savu 

varu, un tie, kas sevi uzskatīja par vājiem pazemības dēļ, kļūs par stipriem savas dvēseles stingrības, spēka 

un sapratnes dēļ. Jo tad valdīs garīgais. 

33 Saprotiet Manu Vārdu, jo Es jums dodu Savu gaismu, lai jūs varētu sasniegt savu mērķi. 

34 Es nāku pie jums pa Elijas sagatavoto ceļu, lai ar savu gaismu apgaismotu mīļoto bērnu, kas ir 

cilvēce. Es neesmu atnācis tiesāt jūsu pārkāpumus, nedz arī pārdomāt jūsu traipus. Es nāku tikai tādēļ, lai 

pārvērstu nezinātāju par savu mācekli un mācekli par savu mācekli, lai rīt jūs visi kļūtu par meistariem. 

35 Tā kā jums ir tik grūta misija cilvēces vidū, jūs nedrīkstat staigāt kā akli cilvēki, nedz palikt 

nezinoši, nedz izrādīt vājumu. Padomājiet, un jūs sapratīsiet savu atbildību. Sagatavojieties, jo jūsu garam 

būs jāparāda Tēvam savas misijas augļi. Bet nomieriniet savas sirdis un turpiniet klausīties Mani tik ilgi, 

kamēr Es runāju caur cilvēka intelektu. 

36 Es sūtīju jūsu dvēseli uz zemi, lai tā pildītu šo misiju, neizdzēšami iespiežot tās garā Savu Likumu, 

un Es arī vērsos pie tās, lai atklātu tai lieliskas mācības un dotu tai mīlestības un pazemības piemēru, lai tā 

zinātu, kā satikt savus līdzcilvēkus, nest viņiem Labo Vēsti un ļaut viņiem dalīties Manā Gaismā. 

37 Mans Vārds ir kā mielasts, uz kuru es aicinu visus ēst un dzert. Jo kopā ar Mani ir ne tikai 

inkarnētas dvēseles, bet arī "garīgās ielejas" iemītnieki bauda Manas mācības dievišķo koncertu: Jo mana 

mācība ir universāla. 

38 Uzklausot manu balsi, daži, tāpat kā citi, jūtas atviegloti no saviem pārkāpumiem un dodas man pa 

pēdām, nesot savu krustu. Bet, piedzīvojuši šo mieru un atspirdzinājumu manās krūtīs, jūs atkal pievērsāt 

savu skatienu šai cilvēcei, lai saprastu tās traģēdiju. 

39 Kamēr jūs ēdat mūžīgās dzīvības maizi pie mana galda, jūs domājiet par savu līdzcilvēku garīgo 

izsalkumu. Kamēr jūs jūtat šī koka vēsumu un ēnu, jūs domājat par tiem, kas šķērso tuksnesi, saules, bada 

un slāpju nomocīti, dažkārt maldināti ar šķietamās oāzes atspulgu. 
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40 Es svētīju jūs, jo jūs jūtat citu sāpes. Lūdzieties un strādājiet, jo jums ir viss nepieciešamais, lai 

atvieglotu ciešanas un dziedinātu slimības. 

41 Jums nav nepieciešams solīt, ka sekosiet Man. Apsoliet sev būt uzticīgi Man, nelokāmi un 

paklausīgi, un palieciet uzticīgi saviem lēmumiem. 

42 Mans vārds kļūst par glāstu, lai māceklis saprastu, ka ir pienākusi stunda, lai dotos ceļā un 

pielietotu to, ko viņš ir iemācījies. 

43 Mans Vārds apgaismos jūsu sapratni kā gaismas stars, mīļotā tauta, un apgaismos jūsu ceļu. 

44 Koncentrējieties uz savas sirds dziļāko iekšpusi, jo tas, kurš sevi nesagatavos, nejutīs Manu 

Klātbūtni. Viņš dzirdēs balss nesēja balsi, bet viņš nesaņems dievišķo būtību, ko Es jums sūtu. 

45 Padari no savas sirds tīru avotu, no kura tu saņem tīrā ūdens strūklu, kas ir mana gudrība. 

46 Šī ir piemiņas diena: tādā dienā kā šodien Es iesvētīju savus pirmos balss nesējus, lai caur viņiem 

darītu zināmus savus jaunos norādījumus un savas jaunās atklāsmes. Elijas gars spīdēja caur Roku Rojasu 

*, lai atgādinātu jums par ceļu, kas ir Dieva likums. 
*Pirmā

 
 balss nesēja vārdu izrunā kā "Roke Rochas". 

47 Šis brīdis bija svinīgs, klātesošo dvēseles drebēja no bailēm un sajūsmas, gluži tāpat kā Israēla 

sirds drebēja pie Sinaja kalna, kad tika pasludināts Bauslība; gluži tāpat kā drebēja mācekļi, redzot Jēzus 

pārveidošanos uz Taboras kalna, kad Mozus un Elija garīgi parādījās Skolotāja labajā un kreisajā pusē. 

48 1866. gada 1. septembris bija jauna laikmeta dzimšana, jaunas dienas rītausma - "Trešā ēra", kas 

sākās cilvēcei. 

49 Kopš tā laika ir piepildījušies daudzi pravietojumi un apsolījumi, ko Dievs tūkstošiem gadu ir 

devis cilvēcei. Tie ir piepildījušies jūsos, vīriešos un sievietēs, kas šobrīd dzīvojat pasaulē. Kurš no jums, 

iespējams, ir bijis uz zemes, kad tika izteikti šie pravietojumi un doti šie apsolījumi? Tikai es viens zinu, 

bet būtiskākais ir tas, ka jūs zināt, ka Es jums apsolīju un ka tagad Es to pildu. 

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

reizi atklājos? Jo patiesi, ir rakstīts, ka es atgriezīšos "uz mākoņa", un es to esmu piepildījis. 1866. gada 1. 

septembrī Mans Gars nāca uz simboliska mākoņa, lai sagatavotu jūs jaunās mācības saņemšanai. Pēc tam, 

1884. gadā, es sāku sniegt jums savu mācību. Es atnācu nevis kā cilvēks, bet gan garīgi, ierobežots 

gaismas staru, lai ļautu tam atpūsties uz cilvēka prāta. Tas ir Manas gribas izvēlēts līdzeklis, lai runātu ar 

jums šajā laikā, un Es jums piedēvēšu ticību, kas jums ir šajā Vārdā. Jo ne jau Mozus ir tas, kas ved jūs 

cauri tuksnesim uz Apsolīto zemi, ne arī Kristus kā cilvēks, kas ļauj jums dzirdēt Viņa dzīves Vārdu kā 

ceļu uz glābšanu un brīvību. Tagad jūsu ausis sasniedz šo būtņu cilvēciskā balss, un, lai atklātu dievišķo 

būtību, kurā Es esmu klātesošs, ir nepieciešams to garīgi izprast. Tādēļ Es jums saku, ka tas ir nopelns, ka 

jūs ticat šim vārdam, jo tas ir dots ar nepilnīgu būtņu starpniecību. 

51 Šis nopelns būs lielāks nekā tiem, kas ticēja Man otrajā laikmetā, vai tiem, kas sekoja Mozum 

cauri tuksnesim. Bet jums ne mirkli netrūks ceļveža, jo Mans Vārds nav bijis neskaidrs vai neprecīzs, bet 

gan skaidri noteikta un perfekta mācība. Turklāt jūs vienmēr pieskatīs Elijas gars, kurš šajā laikā nāca 

modināt pasauli un bruģēt ceļu cilvēka dvēselei, lai tā varētu ieiet manā garīgajā klātbūtnē. 

52 Laimīgā tauta: Lai šis piemiņas brīdis ir prieka pilns jūsu dvēselei un lai tas ir veltīts arī visu to 

mācību piemiņai, ko Es jums dodu. Apmāciet savus prātus un atveriet savas sirdis, lai Es tajās varētu izliet 

Savu žēlastību. Uz brīdi aizmirsti par pasaules sīkumiem un pietuvojies Man garīgi. 

53 Jūs atkal dzirdat Manu Vārdu caur cilvēcisku balss nesēju, kurš, lai gan Manis izraudzīts, nav 

augstāks par jums, nedz arī viņam piemīt kaut kas dievišķs. Viņi ir Mana Vārda runasvīri, vēl joprojām 

nepilnīgi radījumi, lai gan viņu dvēseles pacēlums ļauj viņiem stāties kopībā ar Tēvu. Uzklausiet mācību 

runu ar smalku ausi, lai tā caur jūsu smadzenēm izskanētu neaizplīvuroti. Tad ļaujiet tai kā gaismas staram 

spīdēt jūsu sirdī. Tad dievišķā jēga sasniegs jūsu dvēseli kā mūžīgās dzīves maize. 

54 Kad jūs šādi sagatavosieties, jūs sajutīsiet, ka Es patiesi esmu bijis ar jums. 

55 Es negribu, lai jūs būtu tradicionālisti, bet Mana griba ir, lai jūs atcerētos visus tos notikumus, caur 

kuriem Es jums sevi atklāju un devu jums piemērus un mācības. Ar piemiņas palīdzību sviniet svētkus 

savās sirdīs, tad jūsu soļi uz ceļa būs stingrāki. 
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56 1866. gadā Es atkal pasludināju Bauslību Savā tautā un tādējādi atklāju jaunu garīgo laikmetu, 

tādējādi piepildot Savu solījumu, ko Es jums devu pagātnē. Kopš tā laika mans Svētais Gars caur manu 

staru spīd no debesu debesīm, un manu eņģeļu balsis ir dzirdamas arī uz zemes. 

57 Tagad ir Trešā Ēra, kurā Es esmu apvienojis vienā Likumā baušļus, ko Es jums devu caur Mozu, 

un Mīlestības Doktrīnu, ko Es jums devu kā Jēzus Otrajā Ērā, kas bija iepriekšējās Ēras apstiprinājums. 

Tagad, šajā laikā, Es dodu jums šo mācību kā bāku, kā glābšanas laivu, kā kāpnes uz pilnību, lai jūs varētu 

sasniegt savas dvēseles augšupejošu attīstību. 

58 Es sniedzu jums savu pamācību ļoti vienkārši un skaidri, lai jūs zinātu, kā atbildēt kā labiem 

garīgiem cilvēkiem tiem, kas jums jautā, vai esat mozaīsti vai kristieši. 

59 Pirms jums tika atklāts Pirmā Laika Likums, jūs dzīvojāt saskaņā ar dabisko likumu, un jūs to 

veicināja cilvēki, caur kuriem Es jums ieteicu tikumu, caur kuriem Es atklāju Savu patiesību un Savu 

taisnīgumu ─ cilvēki, caur kuriem Es atklāju Sevi kā labā un mīlestības Dievu. 

60 Tauta, kas spēja saglabāt dievbijību patiesā Dieva priekšā un atzīt Dievu, kas ir taisnīgs un 

labsirdīgs, bija Israēla tauta. Taču šī tauta nepazina konkrētu un nemainīgu likumu, līdz Tēvs, redzēdams, 

ka tai draud briesmas krist pagānismā un elkdievībā, sūtīja no Savām krūtīm spēcīga gara vīru, lai ar viņa 

starpniecību nodotu cilvēcei Dieva likumu, kas rakstīts uz dzīvas klints. Šis vīrs bija Mozus - atbrīvotājs 

un likumu devējs, kurš ar nesatricināmu ticību un lielu mīlestību pret To Kungu un savu tautu vadīja ļaužu 

masas uz piemērotu zemi, lai uzceltu svētnīcu un kalpotu dzīvajam un neredzamajam Dievam tīkamu 

kultu. 

61 Atzīstiet, ka Es esmu iedvesmojis jūs no vissenākajiem laikiem uz garīgumu. Līdz ar Bauslības 

došanu Sinaja laikā cilvēces Pirmā ēra sasniedza savu kulmināciju. Pirmais Emisārs bija kā zvaigzne 

tuksnesī, bija rādītājpirksts, kas norādīja ceļu, bija padomdevējs un likumdevējs, bija maize, kad izsalkums 

bija jūtams, un ūdens, kas remdēja slāpes. Viņš bija laipns pavadonis tuksnešu vientulībā un cilvēku 

ceļvedis uz sen kārotās zemes vārtiem. 

62 Kad Kristus parādījās cilvēces vidū tās pašas tautas klēpī, kopš Mozus laika bija pagājuši daudzi 

gadsimti. 

63 Tā bija jaunas dienas rītausma tautai, kas gaidīja Dievišķā Skolotāja ierašanos, kurš bija dzimis 

starp cilvēkiem un dzīvoja, lai mācītu viņiem Dzīvības grāmatas otro daļu. 

64 Jūs esat iepazinuši taisnīguma Dievu. Bet tagad Viņš nāca, lai parādītu Sevi kā mīlestības Dievu un 

sagatavotu jaunu laiku ar Savu vārdu un darbiem, jaunu dzīvi dvēselei. Otrais laikmets un viss, ko Es jums 

mācīju ar Savu Vārdu, brīnumiem un piemēriem, līdz tas sasniedza kulmināciju Manās ciešanās, bija 

Mīlestības likuma lapa, ko Es jums uzrakstīju. 

65 Tagad, Trešajā Laikā, Elija atklāj savu garu kā Svētā Gara sūtnis un priekšgājējs, caur cilvēka 

prātu sakot: "Lūk, Elija, Pirmā Laika pravietis, tas pats, kas pēc tam parādījās uz Tabora kalna kopā ar 

Mozu un Jēzu Kristus pārveidošanās laikā mācekļu priekšā. 

66 Elijam ir atslēga, ar kuru viņš atvēra Trešo laikmetu, jauno laiku. 

67 Tagad jūs varat saprast to, ko no dažām manām atklāsmēm nespēja saprast pat paši apustuļi. 

68 Elija ir Dieva stars, ar kura gaismu viņš kliedēs tumsu un atbrīvos jūs no šī laika grēka verdzības, 

un kurš vedīs jūsu dvēseli cauri tuksnesim, līdz tā nonāks "Apsolītajā zemē" Dieva klēpī. 

69 Atzīstiet trīs Dieva vēstnešus, caur kuriem jūs esat saņēmuši likumu un lielākās atklāsmes. 

70 Pašreizējais laiks jums ir bijis gaismas laiks, kurā jums ir izskaidrotas pagātnes atklāsmes un 

sniegti pravietojumi par to, kas notiks. 

71 Bet šis Mans pasludināšanas laiks ar balss nesēja intelekta palīdzību drīz beigsies, un tad pienāks 

žēlastības un garīguma laiks, kad tas, kurš sagatavosies, varēs runāt ar Mani garīgā veidā. 

72 Kad Mana Valstība būs nostiprinājusies cilvēku sirdīs, kad kārdinājums būs gāzts no troņa un 

cilvēks mīlēs Mani pāri visam, šī pasaule kļūs par lielu dvēseļu mājvietu, kur cilvēki patiesi mīlēs viens 

otru un pratīs ar žēlsirdību pieņemt trūkumā nonākušās dvēseles, lai tās atjaunotu un piepildītu ar gudrību. 

73 Jūs šodien nezināt, kādā formā Es atklāsim Sevi visai zemei pēc 1950. gada. Bet Es jūs modinu, jo 

jūs pieredzēsiet, ka gara dāvanas un spējas ņems virsroku pār ķermeņa maņām, un cilvēce sajutīs, ka dzīvo 

jaunā laikā, laikā, kad notiek dialogs starp gariem. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 237 
1 Laipni lūgti, mācekļi un studenti. Jūs neatlaidīgi saņemat manus norādījumus. Jūsu Skolotājs nāk 

pie jums, jo tas ir izsludinātais laiks, kurā Es esmu jūs aicinājis, lai palīdzētu jums spert pirmos soļus ceļā 

uz garīgumu. Jūs esat iepazinuši šī perioda pirmās gaismas, kas sākās 1866. gadā un par kuru jūs nezināt, 

kad tas beigsies. 

2 1950. gadā Mans Vārds caur cilvēka prātu beigsies. Bet es turpināšu jūs pamācīt augstākā valodā - 

gara valodā. 

3 Ja jūs, Israēla tauta, izpildīsiet savu misiju, jūs atstāsiet piemēru, un pēc jums nāks tie, kam 

jāturpina šis darbs. Jūs mācīsiet patiesu lūgšanu, jūs sludināsiet mīlestību un liecināsiet par to ar saviem 

darbiem. Kad tautas dzirdēs jūsu vārdus, tās tiks mudinātas uz pārdomām un dziļu lūgšanu, lai rastu 

risinājumu saviem smagajiem konfliktiem. Un es, Tēvs, nāksim pie visiem, lai iedrošinātu un pamācītu 

visus savus bērnus. 

4 Ak, cilvēce, jūs alkstat un slāpstat pēc mana Vārda, bet Izraēla tautai tā ir vairāk nekā pietiekami! 

Jūs neesat redzējuši Svēto Garu nolaižamies pie cilvēkiem. Es esmu atnācis apgaismot jūsu dvēseles un 

aicinu jūs trešo reizi. Es vēlos, lai jūs atvērtu savas sirdis un ļautu šim "Ceļotājam" ienākt, lai aizietu ar 

visu, kā jums trūkst. Atveriet savas ausis, un mans vārds ieies jūsu sirdīs kā dziedinošs balzāms. Jūs 

sajutīsiet manu mieru, un mana gaisma apgaismos jūsu ceļu, un jūs spēsiet saskatīt to, kas nāk. 

5 Es atbalstu jūs lielos un mazos pārbaudījumos. 

6 Es gatavoju ieleju, kurā pulcināšu visus Savus bērnus uz Lielo Visuma Tiesu. Es tiesāšu ar pilnību, 

Mana mīlestība un žēlsirdība aptvers cilvēci, un tajā dienā jūs atradīsiet izpirkšanu un dziedināšanu no visa 

jūsu ļaunuma. Šodien, kad tu izpirksi savus pārkāpumus, lai tava dvēsele tiek šķīstīta. Tā jūs būsiet gatavi 

saņemt no Manis mantojumu, ko Es esmu paredzējis katram no jums. 

7 Ja Es jau agrāk esmu aicinājis Israēla tautu un sagatavojis to kā pirmdzimto Dēlu, tad tas ir tāpēc, 

ka viņi vienmēr ir nesuši cilvēcei vēstījumu par Manu Dievišķību. Tas ir mans vēstnesis, kas nes uz savām 

lūpām manu būtību un savā sirdī manu patiesību. 

8 Pamazām jūs atpazīsiet savas kļūdas, jūs sapratīsiet, kāpēc esat paklupuši, jo Mana gaisma 

izgaismos jūsu būtību, un jūsu sirds, kas bija noslēgusies pret Mani, atkal atvērsies un no tās izplūdīs 

kristāldzidra ūdens straume. 

9 Es runāju ar jums no aizsaules. Kad pacelsiet savu dvēseli, jūs varēsiet Mani redzēt. Jums vēl ir 

jānoiet sava evolūcijas ceļa posms, lai pienāktu diena, kad atgriezīsieties pie Manis. Es, jūsu Tēvs, 

saldināšu jūsu dienas, došu jums mieru, lai jūs varētu izturēt pēdējo lielo pārbaudījumu, kas jūs gaida. 

10 Pravietojumi, kas attiecas uz šo laiku, tagad piepildās. Tie, kas bija aizmiguši, bija pārsteigti, 

redzot šos notikumus. Iemesls bija tas, ka viņi nebija lasījuši praviešu grāmatā, jūsu Dieva grāmatā. Bet es 

darīšu no jums savus mācekļus, kas zinās, kā interpretēt manu vārdu visos laikos. 

11 Cilvēce pamazām mostas. Visi gaida jaunas dienas gaismu, rītausmu, kurai jāparādās, lai atnestu 

mieru, sapratni un gaismu, kas visu izgaismotu ─ spēku, kas liks atgriezties kārtībā visam, kas ir izkropļots 

savā pamatprincipā. Viņi gaida arī Vadītāju, kas labos nepilnības, dos veselību slimajiem un 

augšāmcelšanos "mirušajiem". 

12 Skolotājs jums saka, ka šī gaisma jau ir bijusi starp cilvēkiem, bet jūs to neesat atpazinuši. 

13 Es palīdzu jums atjaunot visu, ko esat sabojājuši. 

14 Tuvojošajā Mana Vārda izplatīšanās laikā jūs nedrīkstat neko falsificēt. Nepadariet šo mācību grūti 

saprotamu. Ja jūs sagatavosieties garā un patiesībā, tad jums būs laba atbilde tiem, kas jums uzdos 

jautājumus. Jūs parādīsiet bezgalīgo gaismas pasauli, jūs runāsiet par manas mācības vienkāršību, kas 

atspoguļo manu sirsnību, gudrību un patiesumu. 

15 Jūs viņiem pateiksiet, ka līdz ar manu atnākšanu šajā laikā piepildīsies pravietojumi un mani 

iepriekš dotie apsolījumi. 

16 Elija nāca pirms Manis, lai sagatavotu ceļu, pa kuru nāks Mana Dievišķība. 

17 Viņš aicināja dvēseles uz lūgšanu un pulcēšanos un pasludināja, ka ir pienācis Svētā Gara laiks. 

18 Visas šīs mācības, pie kurām esat pieraduši, būs liela atklāsme jūsu līdzcilvēkiem un liks skanēt 

visjutīgākajām viņu būtības stīgām. 
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19 Mana Gara izpausme caur cilvēku, Elijas atnākšana, garīgās pasaules kā padomdevēja klātbūtne ─ 

par to visu jūs viņiem liecināsiet, un viņi savukārt būs liecinieki citām garīgām izpausmēm, ar kurām viņi 

apstiprinās Manu Vārdu. 

20 Neapmierinieties ar to, ko esat sasnieguši līdz šim. Cik daudz vairāk jūs varat paplašināt savas 

zināšanas par manu mācību, ja praktizējat tikumus. Es jums vienmēr atklāju jaunas mācības, lai 

iedrošinātu jūsu dvēseli uz attīstības ceļa. 

21 Atpūtieties uz dažiem mirkļiem, mīļie ļaudis, ieklausieties un iedziļinieties Skolotāja vārdā. 

22 Jūs gatavojaties sasniegt mērķi. Gribētāji ir tie, kas savā izpratnē ir saņēmuši žēlastību nodot manu 

vārdu. Uzmanīgi pret manu mācību ir tie mācekļi, kuri ir sapratuši spirituālismu, šo mācību, kas no tā, kurš 

to pieņem, dara jaunu cilvēku. 

23 Jūs joprojām esat mani mācekļi, kurus es vēl nevaru saukt par meistariem. Tāpēc turpiniet 

interpretēt Manu mācību, par pamatu ņemot tās nozīmi un vienkāršību. Nekomplicējiet to ar savu 

interpretāciju un strādājiet pie vienotas interpretācijas starp šiem cilvēkiem, lai starp jums nerastos 

nesaskaņas. 

24 Savā ceļā jūs sastapsiet cilvēkus, kuri, zinot, ka esat Patiesības Gara mācekļi, uzdos šādu 

jautājumu, kas ir ļoti dabisks tam, kurš vēlas zināt vairāk, nekā pats zina: "Kāda ir nākošā dzīve?" Tad jūs 

viņiem izskaidrosiet, kādas pārmaiņas piedzīvo dvēsele, kad tā vairs nedzīvo cilvēka ķermenī, lai dzīvotu 

garīgajos reģionos. Neviens vēl nepazīst šo dzīvi visā tās pilnībā. Tā vienmēr ir bijusi doma, kas 

nodarbinājusi cilvēku, jautājums bez atbildes, kas modina viņa ziņkāri. Cik daudzi ir izmantojuši šo garīgo 

vajadzību pēc zināšanām un izpratnes, lai gūtu labumu no nezināšanas, sējot nepatiesības sēklas lētticīgo 

sirdīs. Neviens nevar pilnīgi droši pateikt, kāda ir dzīve pēcnāves pasaulē. Neviens nevar precīzi pateikt, 

kāda tur ir dvēsele un kādā veidā cilvēks dzīvo citās dzīves pasaulēs. 

25 Cilvēka prāts joprojām ir pārāk ierobežots, lai saprastu to, ko spēj atpazīt un aptvert tikai 

augstākais gars. Pagaidām aprobežojieties ar to, lai saprastu un izskaidrotu to, ko jums atklājusi mana 

mācība, kas satur bezgalīgu gaismu un kalpo par stingru pamatu jūsu garīgajai nākotnei. Nedodiet vaļu 

savai iztēlei, skaidrojot šos noslēpumus, jo cilvēcei tie šķistu dīvainas teorijas, bet mana mācība ir balstīta 

patiesībā. 

26 Es jums izskaidroju katru atklāsmi, lai nebūtu nekā tāda, ko jūs nebūtu pareizi sapratuši. Pagaidām 

jums nav jāzina vairāk par to, ko esmu jums atklājis. Jo, ja jūs izprastu garīgo dzīvi vairāk, nekā Es jums 

esmu atklājis, jūs zaudētu interesi par šo dzīvi, jūs ieslīgtu misticismā vai sajūsmā. Jūs dzīvotu bezjēdzīgā 

apcerē un vairs neveiktu svarīgo misiju, kas jums ir jāpilda pasaulē. 

27 Daudzi ir mēģinājuši izpētīt dvēseles mājvietu, nespējot saskatīt tālāk par atļauto. Bet tiem, kas 

jautā: "Kā garīgā pasaule sazinās ar cilvēka prātu?", es atbildu šādi: izmantojot jūsu saprāta un intuīcijas 

spējas, kā to dara jūsu dvēsele. 

28 Mana mācība šajā laikā, tāpat kā "Otrajā laikā", satricinās cilvēci. Liekuļiem būs jāsaskaras ar 

patiesīgumu. Malds nometīs savu masku, un patiesība spīdēs. Patiesība uzvarēs melus, kas apvij šo 

pasauli. 

29 Cilvēks spēs saprast un atzīt visu, kas satur saprātu un patiesību; bet visu, kam viņš bija spiests 

ticēt, pat ja viņš to nesaprata, viņš pats noraidīs. Tāpēc mana mācība izplatīsies, jo tā izstaro gaismu, kas 

cilvēkiem ir vajadzīga. Liela daļa šī darba pieder jums, atklājot tā sākumu un mērķi saviem līdzcilvēkiem. 

30 Sargieties no tās viltošanas, jo tā ir dārgums, ko Es jums esmu uzticējis un kas jums jāatdod Man. 

Jūsu atbildība ir liela ─ mazāk liela ir to cilvēku atbildība, kuri nav tieši dzirdējuši Manu Vārdu. Jo, kamēr 

viņi rīkojas neziņā, tu rīkojies pilnīgi droši, zinot, ko vari pieņemt un ko noraidīt. Kad tu jūti briesmas un 

krīti kārdinājumā, tu to dari labprātīgi, pilnībā apzinoties, ko dari. Jums vairs nav attaisnojuma rīkoties 

slikti. 

31 Tur, kur ķermenis vēlas īstenot savu gribu, pierādiet savas dvēseles spēku un pārākumu. Kāds 

labums no iegūtajām zināšanām, ja jūs tās nepielietojat? Jūsu acu priekšā ir gudrības grāmata, kas jums 

izskaidro, kas jums jādara katrā dvēseles solī. Ja tu egoistiski aizvērtu šo grāmatu un neizmantotu tās 

zināšanas, lai valdītu pār tevi vai vadītu tevi ─ kā tad tu varētu sludināt tās patiesības, ja tavi darbi pierāda 

pretējo tam, ko tu vēlies pamācīt? Kā jūs varētu kalpot kā palīgs saviem līdzcilvēkiem, ja jūs paši 

traucējat? Kā jūs pacelsiet kritušos, ja jums nepietiek spēka pat pašiem sevi pacelt? Apzinieties: ja vēlaties 

labvēlīgi ietekmēt savus līdzcilvēkus, jums jārāda labs piemērs. 
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32 Neaizmirstiet, ka patiesība vienmēr uzvarēs kopā ar jums. 

33 Lai nokļūtu līdz šī ceļa beigām, jums būs jāpārvar daudzi šķēršļi. Vislielākie nopelni ir tiem, kas ir 

pārvarējuši kārdinājumu. 

34 Darbs manās jomās ir smags, bet gandarījuma pilns. 

35 Neaizveriet ausis sirdsapziņas balsij. Jo jūsu kājām priekšā var būt bezdibenis, un, tiklīdz esat uz 

slidenas nogāzes, ir grūti atgriezties atpakaļ. 

36 Savāc garīgo mannu, kas nolaidīsies pār tevi, lai tā tevi pabarotu tuksneša šķērsošanas laikā. 

37 Šeit ir oāze, klejotāj. Atpūtieties dažus mirkļus zem palmas un atgūstiet zaudētos spēkus. 

Atcerieties, ka vēl ir tāls ceļš, un jums būs nepieciešama enerģija, lai sasniegtu tā galu. 

38 Kas jūs var apturēt ceļā? Kādas ir jūsu bailes? Lūdzieties, un jūs novērsīsiet šķēršļus. Ticiet 

lūgšanai, un jūs redzēsiet, ka neiespējamais kļūs iespējams. 

39 Jums ir jābūt stipriem cilvēkiem, lai jūs varētu triumfēt, un nekas jums nedos lielāku spēku kā 

mana likuma izpilde. 

40 Jūs piemeklēs daudz kārdinājumu, vajāšanu un nodevību. Būs tādi, kas ar prieku apmēslos jūsu 

ceļu ar ērkšķiem. Bet no tā visa jūs iziesiet kā uzvarētāji, ja uzticēsieties Man, ja paliksiet vienoti un ja 

neatlaidīgi sekosiet Maniem norādījumiem. 

41 Ar katru dienu cilvēku šeit kļūs arvien vairāk. Bet, lai gan šodien jums šķiet lieli tie ļaužu pūļi, kas 

steidzas uzklausīt Manu Vārdu, patiesi Es jums saku: tie izrādīsies mazi, kad salīdzināsiet tos ar tiem, kas 

pulcēsies pēc Manas aiziešanas jūsu liecības laikā. 

42 Tomēr Man jums jāsaka, ka ziņas par Tā Kunga Jauno tautu neizplatīsies, kamēr jūs ar savu 

vienotību un brālību nepierādīsiet, ka esat cienīgi lielo brīnumu un spēka pierādījumu, kurus Es esmu 

sagatavojis Savai tautai. 

43 Es neprasu no jums upuri, neprasu visaugstāko pilnību, Es tikai neatsaucamu apņemšanos 

paklausīt Maniem baušļiem un nedaudz žēlsirdības pret jums un jūsu līdzcilvēkiem; pārējo Es daru pats. 

Bet, kad būsiet droši spēruši šo soli, Es jūs aicināšu spert vēl lielāku soli, lai jūs nepaliktu tuksnesī, jo tās 

nav jūsu mājas. Jūs zināt, ka tās attīstībā jūsu dvēsele atradīs svētīto apsolījumu zemi, kur Es vadu jūsu 

soļus. 

44 Nekad nesaki: "Es esmu daudz cīnījies, bet neviens nav redzējis manas pūles un upurus." 

Neaizmirstiet, ka es redzu katru jūsu soli un reģistrēju katru jūsu darbu. Negaidiet atlīdzību no pasaules, ne 

arī sapratni vai pilnīgu taisnīgumu no saviem kaimiņiem. Uzticieties Man, jo patiesi Es jums saku, ka Es 

nekad neatstāšu to, kas jums pienākas kā atalgojums. 

45 Jūs arī nedomājat, ka jums ir obligāti jāmirst, lai iegūtu savu ražu ─ nē, daži augļi jums tiks doti 

jau šajā dzīvē kā atlīdzība par jūsu nopelniem cilvēka dzīvē. Savukārt tie nopelni, kas ir garīgi, paliks 

neatalgoti, līdz pienāks laiks, kad jūs būsiet aizsaulē. 

46 Ļaujiet, tauta, lai jūsu prātā būtu gaisma, lai jūs saprastu un vēlāk praktizētu dievišķā vārda 

iedvesmu. 

47 Mīļotie mācekļi! Nāciet pie Manis pēc tam, kad esat attīrījuši savu sirdi kā trauku no ārpuses un 

iekšpuses, lai saņemtu Manu Vārdu. Viss, kas nāk no Manis, ir tīrs. Un, ja jūs vēlaties Mani iepazīt, jums 

ir jāsagatavojas tīrai sirdij, lai jūs varētu saņemt Mana Vārda garīgo saturu, saprast tā nozīmi un pēc tam to 

izmantot. 

48 Mīliet un cieniet cits citu neatkarīgi no jūsu ticības, ideāliem un garīgā stāvokļa. Praktizējiet 

vienprātību, arī piedodiet. Neinteresējieties par citu cilvēku lietām, lai viņus tiesātu. Bet, ja vēlaties 

aizlūgt, dariet to, un pienāks diena, kad jūs apvienosieties un tieksieties uz vienu ideālu. 

49 Es esmu pārbaudījis jūsu labdarību. Es jūs esmu novietojis slimnieku, cietušo un nogurušo ceļā, 

kas noguruši no šī laika lielajām sāpēm. Es esmu sūtījis neskaitāmus pārbaudījumus jūsu ģimenēs, lai jums 

būtu iespēja pielietot manu mācību. Jūs esat cietuši savu mīļoto vidū un dedzīgi lūdzat Mani par viņiem. 

Bet es jums saku: Lūdziet Mani arī par svešiniekiem, par visiem, kas šķērso jūsu ceļu, kā jūs to darījāt par 

saviem vecākiem vai saviem bērniem, lai jūs praktizētu patiesu žēlsirdību. 

50 Sāpes ir padarījušas sirdis jūtīgas, un, vēloties rast mierinājumu, tās meklē Mani. Es vadu viņu 

soļus un zinu īsto laiku, kad viņi pievienosies Manam darbam. Ir daudzi, kas vēl nav gatavi Mani dzirdēt, 

un viņu soļus Es atturēšu, līdz viņi būs gatavi saņemt Manas atklāsmes. 
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51 Lai ticētu manam darbam, ir vajadzīga ticība. Tajā viss ir garīgs. Es neesmu devis jums materiālas 

izpausmes. Es tikai lūdzu jūs pacelties, lai ieietu manā Klātbūtnē un sajustu, kā jūs apņem mana mīlestība 

un žēlastība. 

52 Es esmu sagatavojis gara acis, ticības acis, lai jūs varētu Mani uzlūkot, un Es esmu saglabājis jūsu 

sirds jūtas tīras, lai Es tās varētu izmantot. Jūsu dāvanas joprojām ir apslēptas, bet Mans Vārds tās 

atmodinās, lai jūs varētu sākt savu misiju. 

53 Viss, ko Es esmu ielicis jūsu vidē, ir perfekts un patīkams, un tomēr Es redzu, ka jūs neesat 

laimīgi, ka neesat apmierināti ar savu likteni, un tas ir tāpēc, ka jūs neesat sapratuši dzīvi un savu patieso 

mērķi. Ne Es būšu tas, kas uzskaitīs labumus, ko Es jums dodu, bet jūs būsiet tie, kas no pateicības atzīs 

mīlestību, ko Es katram no jums izrādu, un labumus, ko Es jums dāvāju. 

54 Es esmu tevi sūtījis, lai tu labotos, jo Es tevi mīlu un vēlos redzēt tevi šķīstu un Manis cienīgu. Jūs 

esat atraduši savu ceļu, kas ir klāts ar ērkšķiem, tāpat kā Jēzus Otrajā Laikā, un tas ir tāpēc, ka Es vēlos, lai 

jūs ņemtu Mani par piemēru, lai jūs mācītos cīnīties tā, lai pēc katras uzvaras, ko gūsiet, jūs būtu stiprāki. 

Es esmu sagatavojis visu jūsu labklājībai. Viss ir radīts saskaņā ar Manu mīlestību un Manu taisnīgumu, jo 

Es esmu Tēvs un nepielūdzams Tiesnesis, kas neatkāpjas no Saviem lēmumiem. 

55 Mīļotie ļaudis, ļaujiet Man darīt Manu gribu. Pakļaujieties Manam likumam, un Es jūs vadīšu uz 

mieru un garīgo godību. Tāds ir visu Manu radību liktenis. Ņem savu krustu un seko Man. 

56 Jūs esat pilni dāvanu, jums ir intelekts, griba un saprāts, lai veiktu savu darbu. Jūsu attīstības ceļš ir 

garš, jo jūs nepārtraukti apstājaties. Ja jūs izvēlētos taisno ceļu, pašaizliedzības un misijas piepildījuma 

ceļu, jūs būtu laimīgi, jūs novērtētu dzīvi, jūs prastu mīlēt, jūs apzinātos savu garīgo dāvanu vērtību un 

netrūktu pēc tā, kas pieder citiem. 

57 Mana darba pamatā ir brīvība. Es apgaismoju jūsu dvēseli, lai jūs varētu Mani atpazīt. Tu esi 

priviliģēts radījums, ko Es radīju "pēc Sava tēla un līdzības", un tev Es devu Savas žēlastības dāvanas. 

58 Kāpnes, pa kurām jums jākāpj, ir lielas, un jūs nezināt, kurā attīstības pakāpē atrodaties. Ceļš, pa 

kuru jūs šodien ejat, jums ir paredzēts atbilstoši jūsu attīstībai. Jo viss ir saistīts un pakļauts nemainīgiem 

un mūžīgiem likumiem. 

59 Templis, par kuru es jums runāju šajā alegorijā, ir garīgs. Tā nav no akmeņiem celta ēka, bet gan 

mīlestības templis, cilvēka ticība, kas vēlas pacelties, līdz sasniedz Mani. Nākamās paaudzes balstīsies uz 

jūsu liktajiem labajiem pamatiem. 

60 Liels būs to prieks, kad Es viņiem parādīšu Savu darbu, Savu Vārdu. Cik ļoti viņi Mani ir 

meklējuši! Cik daudz viņi ir cietuši, lai sasniegtu Mani! Viņu mērķis ir viens - atrast garīgo ceļu, sasniegt 

avotu, kur var pabarot un pilnveidot savu dvēseli. Un kādu progresu viņi panāks savā rīcībā! Viņi liecinās 

par to, ko viņi ir piedzīvojuši, tiecoties pēc Mana Vārda, un jūs - par to, ka esat tos gaidījuši, jo Es jums to 

esmu pasludinājis kā pravietojumu. Es esmu uzticējis jums daļu no Mana Darba, lai jūs to pabeigtu, un, 

kad jūs to būsiet pabeiguši, jūs smaidīsiet ar gandarījumu, ka esat sadarbojušies ar savu Dievu. 

61 Atpūtieties, ļaujiet savai dvēselei sevi pabarot. Ļaujiet savai sirdij pukstēt straujāk, kad tā jūt manu 

klātbūtni. 

62 Es iedrošinu jūs iet pa šo ceļu, lai jūs nestāvētu uz vietas. Es esmu Tas, kurš zina, kurš ir 

izmantojis laiku un iespējas, kurš ir izšķērdējis laiku un kurš gausi staigā garīgās attīstības ceļā. 

63 Jūs varēsiet sniegt pārskatu par savu progresu vai kavēšanos tikai tad, kad būsiet garīgajā dzīvē. 

64 Es visu sagatavoju tā, lai šajā laikā, kad jūs atkal dzīvosiet uz zemes, jūs satiktu Skolotāju, kad 

Viņš caur cilvēku darīs Sevi zināmu, lai atgādinātu jums par jūsu uzdevumu atstāt labu piemēru pēdas, lai 

ar to palīdzību tie, kas dzīvojuši neziņā, elkdievībā un reliģiskajā fanātismā, nonāktu uz pareizā ceļa. 

65 Es jūs sagatavošu tā, ka jūsu pazemīgās lūpas pārsteigs cilvēkus ar jūsu vārdu gaišumu, dziļumu un 

patiesumu. Jūs esat mani liecinieki, mani vēstneši un arī mani priekšgājēji. 

66 Ja Es reizēm jūs laboju un pat pārmetu, tad tas ir tāpēc, ka kaislības, vētras vai nelaimes uz īsu 

brīdi aptumšo jūsu izpratnes gaismu un liek jums krist novirzienos, materiālismā vai aukstā nejūtībā. 

67 Mana žēlastība ved jūs pa pestīšanas ceļu un ir noņēmusi no jūsu acīm katru nezināšanas plīvuru, 

lai jūs varētu ieraudzīt gaismas šajā dzīves ceļojumā. Atcerieties, ka ikviena acs - grēcīga vai ne - Mani 

ieraudzīs. 

68 Vai esat sev jautājuši, vai jūsu sirdī ir patiesa ticība? Vai esat sajutuši šīs liesmas siltumu? 

69 Tagad es jums sniedzu pierādījumu, ka patiesa ticība eksistē: 
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70 Kad sirds nekrīt izmisumā pārbaudījuma stundā; kad dvēseli pārņem miers viskritiskākajos brīžos. 

Kam ir ticība, tas ir saskaņā ar Mani, jo Es esmu dzīvība, veselība un pestīšana. Kas patiesībā meklē šo 

ostu un bāku, tas nepazūd. 

71 Kam piemīt šis tikums, tas dara brīnumus, kas pārsniedz visas cilvēciskās zinātnes un liecina par 

garu un augstāko dzīvi. 

72 Neticīgais neļaus tev kļūt nepastāvīgam, ja tu Man ticēsi, un arī apmelojumi nespēs tev kaitēt. 

73 Es esmu iedrošinājis ticību jūsos, esmu darījis jūs stiprus pārbaudījumos, lai jūs turpinātu aicināt 

ļaudis, kas barosies no jūsu ticības. 

74 Šajā laikā Es jums esmu teicis: nemeklējiet Mani ķermeņos, caur kuriem Es uzrunāju jūs, jo tad jūs 

aizvainotos par to nepilnībām un piedēvētu šos trūkumus Manam darbam. Iedziļinieties vārda, ko runā šīs 

lūpas, dziļumos, un tā nozīmē, tā būtībā jūs atklāsiet Skolotāju. 

75 Neielūdziet tos, caur kuriem Es daru Sevi zināmu, jo tad viņi būs tie, kas jūsu sirdīs ieņems vietu, 

ko agrāk ieņēma uz audekla uzgleznoti tēli vai akmenī cirstas skulptūras, un jūs turpināsiet krist 

materiālisma un reliģiskā dedzīguma upuriem, kuriem Tēvs nav ļāvis pilnībā pārņemt jūsu dvēseli. 

76 Saglabājiet Vārda nozīmi, lai tad, kad vairs nedzirdēsiet šo mācību, jūs varētu sajust, ka jūsu sirds 

dziļumos skan debesu Vārds, kas jūs pacilā un aicina iesaistīties tiešā dialogā ar savu Kungu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 238 
1 Mīļotā tauta, Skolotājs jums saka: Es nāku ar vēlmi pēc Savas tautas, pēc svētnīcas, kas ir jūsu 

sirdīs. Ir pienācis laiks tiem, kas to ir aizvēruši Man, atvērt to garīgumam. Tie, kas to ir sagrāvuši, ļaujiet 

viņiem to atjaunot un piešķirt tai stabilitāti. Kam tas ir tumsā, lai to izgaismo ticības gaisma. Bet patiesi, 

Es jums saku: netērējiet savu laiku, būvēdami materiālas dievnamu vietas, domādami, ka veltījums, 

žēlastība un māksla, ko jūs tērējat tām, ir labākais pielūgsmes veids, ko jūs varat Man piedāvāt. 

Es jums ļauju sagatavot tikai vienkāršas telpas, kurās jūs varat pasargāt sevi no laikapstākļu 

nelabvēlības vai nevēlamiem skatieniem. Jums nevajadzētu saukt šīs pulcēšanās vietas, kas paredzētas 

tikai jūsu sapulcēm, par "tempļiem", jo var gadīties, ka nezinātāji galu galā sāk pielūgt šīs vietas kā svētas. 

2 Neievietojiet dievkalpojumos rituālus vai ceremonijas. Šādi rīkojoties, jūs varētu attālināties no 

misijas, ko Es jums esmu uzticējis, proti, izplatīt žēlsirdību un mīlestību. 

3 Vienkāršība un vienkāršība gan ārēji, gan iekšēji ir tas, ko es no jums lūdzu. Ar to jūsu dvēselē būs 

mana klātbūtne, pilna godības. 

4 Es esmu sirdī un dzīvoju jūsu dvēselē. Kādēļ jums vajadzētu Mani attēlot ar materiāliem 

priekšmetiem, ja jūs jūtat Manu Dievišķo Klātbūtni savas būtnes dziļākajā iekšienē? Vai jūs nedomājat, ka 

tad, ja es būtu vēlējies pasaulīgu spožumu, es būtu piedzimis kā cilvēks nevis stallī, bet gan Ciānas templī? 

Kādi šķēršļi varēja aizkavēt Manu piedzimšanu šajā vietā, jo jūs zināt, ka Marija bija pazīstama Templī un 

ka viņa bija uzticīga un paklausīga visiem Dievišķajiem norādījumiem? 

5 Pārdomājiet Manu Vārdu un atcerieties, ka Es nekad neesmu prasījis no cilvēkiem ārēju pielūgsmi, 

ka Es no viņiem esmu prasījis tikai viņu mīlestību, pacēlumu, ticību un visu, kas ir viņu dvēseles auglis. 

6 Kādu laiku jums joprojām būs šīs vietas, kur svinēt savas tikšanās. Jo tās joprojām ir 

nepieciešamas, lai jūs tajās dzirdētu Vārdu, ko Es jums atstāju, lai jūs to izprastu un mēģinātu to izmantot. 

Bet laiks, kad jūs mācīs, jūsu sagatavošanas laiks paies, un tad jums tie vairs nebūs vajadzīgi. 

7 Mana mācekļa dvēselē aizvien vairāk iedegsies ticības liesma, katra sirds kļūs par manu altāri, 

mīlestība pret tuvāko būs viņu dievkalpojums, un katrā mājā būs svētnīca. Jūs liksiet saviem līdzcilvēkiem 

saprast, ka caur lūgšanu viņu dvēsele paceļas pāri visam kaitīgajam un visām zemes nelaimēm, un viņi 

spēs saprast, ka Kunga templis ir universāls, bezgalīgs, ka tas ir visur - gan cilvēka dvēselē, gan viņa 

miesā, gan redzamajā, gan neredzamajā pasaulē. Viņi sapratīs, ka tāpat kā pagājis laiks, kad viņi Man 

upurēja asins upurus, tāpat arī Dieva pielūgsmei ar rituāliem vai ārējām ceremonijām ir jāpaiet. Garīgums 

attīrīs jūsu cilvēcisko vidi, un Mana mācība tiks saprasta. 

8 Pienāks patiesa lūgšana, cēls garīgs Dieva pielūgums, kas ir patīkams mana Dievišķā skatiena 

priekšā ─ pareizi saprasta grēku nožēla, kas ir nožēla, labošanās un gandarīšana par pieļautajiem 

pārkāpumiem. Cilvēkos parādīsies patiesa mīlestība, kuras pamatā ir sirds tīrība, un cilvēki sapratīs, ka 

lūgšanai pietiek ar īsiem mirkļiem, bet, lai izpildītu savu uzdevumu darīt labu cilvēku vidū, viņiem ir 

vajadzīgi visi dzīves mirkļi. 

9 Pārdomājiet manas mācības, ak, mācekļi, iedziļinieties tajās, un jūs atklāsiet to būtībā daudz 

vairāk, daudz vairāk nekā to, ko izsaka vārdi. Es jums palīdzēšu un apgaismoju jūs, lai jūs varētu atpazīt 

visu, kas ir palicis apslēpts manos vārdos, jo balss nesēja to nodot. 

10 Es jūs šodien sveicu. Sēdieties pie mana galda. Es pieņemu gan to, kas Mani mīl, gan to, kas Mani 

noraida. Es jūs visus glāstu vienādi, jo jūs visi esat mani bērni. 

11 Es parādīju Sevi starp grēciniekiem. Vai ir taisnīgs cilvēks uz zemes? Es jums piedāvāju Savas 

Valstības labumus un jums pieejamus līdzekļus to iegūšanai. Ja jūs lūgsiet Mani par Manu Debesu 

Valstību, Es jums to došu, jo tā jums ir apsolīta kopš laiku sākuma. Jūs, Tā Kunga bērni, esat valstības 

mantinieki. Bet cik daudz nopelnu jums ir jāizpilda, lai ieņemtu Apsolīto zemi! Daži to sasniegs ilgā un 

bēdīgā cīņā, bet citi ceļā spers lielus soļus un drīzumā pietuvosies gaismas valstībai. Vai atceraties, ko es 

apsolīju Dimasam, kad viņš bija agonijā, kad redzēju viņa grēku nožēlu, ticību un pazemību? Tajā pašā 

dienā es viņam piedāvāju būt kopā ar Mani paradīzē. 

12 Es jūs visus lūdzu, uzskatiet šos cilvēkus par saviem pārstāvjiem: Kad jūs celsieties sevī, mīlēsiet 

cits citu un piedosiet cits citam savus pārkāpumus? Kad uz jūsu planētas beidzot iestāsies miers? 

13 Piedošana, kas izriet no mīlestības, māca tikai manu mācību, un tai piemīt spēcīgs spēks, kas spēj 

ļaunumu pārvērst par labu, pārvērst un pārveidot grēcinieku par tikumīgu cilvēku. 
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14 Iemācieties piedot, un jūsu pasaulē sāksies miers. Ja būtu jāpiedod tūkstoš reižu, jums tas būtu 

jādara tūkstoš reižu. Vai jūs nezināt, ka izlīgšana īstajā laikā pasargās jūs no ciešanu kausa dzeršanas? 

15 Es runāju ar jums par sāpēm, kuras esat pelnījuši, kuras jūs arvien vairāk vairojat un kuras, 

pienākot stundai, pārplūst. Es nekad nedotu šādu kausu Saviem bērniem, bet Savā taisnīgumā Es tomēr 

varu ļaut jums novākt jūsu ļaunuma, lepnības un pārgalvības augļus, lai jūs atgrieztos pie Manis 

nožēlodami. 

16 Cilvēki ir izaicinājuši manu varu un manu taisnīgumu, kad viņi ar savu zinātni apgānīja dabas 

templi, kurā viss ir harmonija, un tagad viņu spriedums būs neizbēgams. 

17 Elementārie spēki tiks atraisīti, kosmoss tiks satricināts un zeme drebēs. Tad cilvēkos radīsies 

šausmas, un viņi gribēs bēgt, bet glābšanās nebūs iespējama. Viņi vēlēsies pakļaut atraisītos spēkus, bet 

nespēs to izdarīt. Jo viņi jutīsies vainīgi un, pārāk vēlu nožēlojuši savu pārdrošību un muļķību, tie meklēs 

nāvi, lai izvairītos no soda.  

18 Jūs, cilvēki, zināt šos pravietojumus, un jūs esat atbildīgi par visu, kas notiks, ja jūs "nepieaugsiet" 

un necentīsieties saglabāt mieru, ko Es jums esmu uzticējis. 

19 Sagatavojiet savu spieķi un ceļamaizi, jo Es jūs sūtīšu kā praviešus un vēstnešus brīdināt tautas. 

20 Vieni dosies uz austrumiem, citi uz rietumiem, bet vēl citi uz citiem zemes punktiem un ceļiem. 

21 Nekļūstiet iedomīgi, domājot par to, ka jūs esat tie priviliģētie, kuriem Es esmu devis Savus 

rīkojumus šajā laikā, lai jūs kļūtu par Maniem mācekļiem. Bet es jums saku arī to: Neapmierinieties ar to, 

ka esat aicinātie. Nopelniet nopelnus, lai jūs varētu būt starp izredzētajiem. 

22 Atmetiet no sevis visu tukšumu, lai jūs nebūtu līdzīgi tārpam, kas piepūšas no zemes mitruma un 

tad izšķīst nebūtībā. 

23 Nemiegojiet, paļaujoties uz to, ka es jūs ļoti mīlu, lai izvairītos no jūsu paklupšanas. Jūs esat ļoti 

mīlēti, bet esat arī ļoti pārbaudīti. 

24 Trīs ceturtdaļas zemes virsmas izzudīs, un tikai daļa no tās paliks kā patvērums tiem, kas pārdzīvos 

haosu. Jūs būsiet liecinieki daudzu pravietojumu piepildījumam. 

25 Jūs, tauta, pildiet Manus norādījumus, un Es piepildīšu jums apsolīto. 

26 Lūdzieties, vērojiet, sējiet mīlestību, izplatiet gaismu, atstājiet žēlsirdības pēdas, un jūs būsiet 

mierā ar savu sirdsapziņu un harmonijā ar Radītāju. 

27 Uzmanīgi klausieties šo vārdu, lai jūs varētu to interpretēt un sēt savu līdzcilvēku sirdīs. Nepietiek 

tikai ar izpratni: runājiet par to, rādiet piemēru un māciet ar saviem darbiem. Esiet iejūtīgi, lai jūs zinātu, 

kad ir īstais brīdis runāt un kad ir īstais brīdis, kad jūsu darbi liecināt par manu mācību. 

28 Es jums dodu vienu valodu, lai izplatītu Manu Vārdu, un šī valoda ir garīgā mīlestība, kuru sapratīs 

visi cilvēki. Tā ir valoda, kas ir tīkama cilvēku ausīm un sirdīm, kas akmeni pēc akmens nojauks Bābeles 

torni, ko viņi ir uzcēluši savās sirdīs. Tad beigsies mans spriedums, jo visi uzskatīs sevi par brāļiem un 

māsām. 

29 Cilvēki, lauki ir atvērti un auglīgi. Sagatavojieties garīgi un fiziski, tad jūs izpildīsiet nosacījumus, 

lai dotos ceļā un sētu šīs atklāsmes sēklu un vienlaikus bruģētu ceļu jaunajām paaudzēm. 

30 Es jums esmu apsolījis, ka sūtīšu lielas gaismas garus, lai tie dzīvotu jūsu vidū. Viņi tikai gaida, 

kad pienāks laiks tuvoties zemei, iemiesoties un izpildīt lielo atjaunošanas misiju. Kad šie gari dzīvos šajā 

pasaulē ─ ko jums būs viņiem jāmāca? Patiesi es jums saku: Nekas! Jo viņi nāks mācīt, nevis mācīties. Jūs 

būsiet pārsteigti, dzirdot viņus runājam par dziļām lietām no bērnības, redzot, kā viņi sarunājas ar 

zinātniekiem un teologiem, pārsteidzot pieaugušos ar savu pieredzi un iesakot pareizo ceļu bērniem un 

jauniešiem. 

31 Svētīgas ir mājas, kas savā miesās uzņem vienu no šiem gariem. Cik smaga būs grēku izpirkšanas 

nasta, kas būs jāuzņemas tiem, kuri centīsies novērst manu sūtņu misijas izpildi! 

32 Saprotiet, kāpēc Es vēlos, lai jūs arvien vairāk attīrītos un atjaunotos, lai jūsu augļi no paaudzes 

paaudzē kļūtu arvien tīrāki un tīrāki. 

33 Varbūt tieši jūsu mājas būs tās, kas uzņems šo Gaismas Būtņu klātbūtni? Ja jūs būsiet gatavi, es jūs 

izvēlēšos, ja ne, tad es meklēšu piemērotas sirdis un nosūtīšu tās uz turieni. 
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34 Jūs ticat maniem pravietojumiem. Bet būs daudzi, kas šoreiz noraidīs manus vārdus, tāpat kā viņi 

noraidīja iepriekšējās atklāsmes. Bet nebīstieties, jo, kad mani vārdi piepildīsies, viņi pirmie nolaidīs savas 

sejas, kaunēdamies par savu neticību. 

35 Katra dievišķā atklāsme, ko cilvēki ir nolieguši, tiks atzīta un tai tiks ticēts. Viss, ko baznīcas un 

sektas ir aizmirsušas vai slēpušas, nāks gaismā. 

36 Jums ar savu piemēru jāmāca pasaulei ar garīgumu un cieņu iedziļināties tajā mācībā, kas ir atklāta 

caur Tēvu, un nemēģināt pārsniegt to, kas ir dots caur Viņu. Mīlestība, pazemība, cieņa - tas ir tas, kas 

jums jāmāca cilvēcei, kura vienmēr ir vēlējusies atklāt Tā Kunga noslēpumus bez garīgas sagatavošanās. 

37 Vai jūs nerespektējat savu vecāku guļamistabu? Tad vēl vairāk cieniet sava Debesu Tēva 

noslēpumus. Es jums esmu atklājis un parādījis tik daudz, ka jūs vēl neesat to visu aptvēruši, un jau tagad 

jūs lūdzat, lai jums tiek atklāti jauni noslēpumi. 

38 Jums ─ augstākās zinātnes, gudrības, kas pieder dzīvei, kura ir augstāka par cilvēcisko, mācekļiem 

─ Es jums saku, lai jūs nevēlētos zināt vairāk, zināt vairāk par to, ko Es jums atklāju, jo tad jūs drīz vien 

nonāktu maldos. Es esmu jums mācījis daudzas mācības un ar cilvēka intelekta starpniecību varu jums 

sniegt vēl vairāk. Jūs joprojām uzzināsiet daudz jaunu atklāsmju un sapratīsiet vairāk, nekā esat 

iedomājušies. 

39 Mans Vārds, kas ir dievišķa pamācība, vienmēr būs saistīts ar pārbaudījumiem un notikumiem jūsu 

dzīvē, lai šī mācība arvien vairāk un vairāk nostiprinātos jūsu sirdīs un jūs nebūtu teorētiski mācekļi, bet 

gan mācekļi, kas ar saviem darbiem apliecina manu patiesību. 

40 Vai nav tā, ka jūs bieži vien saprotat tikai vienu no maniem vārdiem, kad esat izgājuši cauri kādam 

pārbaudījumam? 

41 Kad Es jums reizēm esmu runājis par dvēseles nemirstību, par nepareizajiem priekšstatiem, kas 

jums ir par dzīvību un nāvi, jūs neesat Mani sapratuši brīdī, kad dzirdējāt Manu mācību. Bet tad jūsu 

mājas piemeklēja pārbaudījums, jūs redzējāt, ka kāds mīļotais cilvēks aizgāja no šīs pasaules, un jūsu acis 

atvērās realitātei, patiesības gaismai, un jūs pateicāties Man par to, ka Es ieliku tik daudz pilnības visos 

Savos darbos un izrāvu jūs no jūsu neziņas un maldiem. 

42 Iedziļinieties manā Vārdā ar prātu un garu. Koncentrējieties uz savas būtības kodolu, lai starp garu 

un ķermeni būtu tikai viena griba. Šādā veidā jūs vieglāk sapratīsiet manu mācību un ar lielāku pacēlumu 

pārvarēsiet pārbaudījumus. 

43 Svētīgi tie, kas ir nabadzīgi ar pasaules labumiem, kas ņem Mana Vārda maizi ar vēlmi būt lieli, jo 

pa Manu ceļu viņi to sasniegs. Svētīgi tie, kas, būdami bagāti pasaulē, atstāj savas ērtības, lai mācītos no 

Manis, jo viņi iepazīs patieso bagātību. 

44 Šodien mans Gars gaismas starā nolaižas pār cilvēci laikā, kad nav ne baiļu no mana taisnīguma, 

ne mīlestības vienam pret otru. 

45 Jūs esat pazemīgi ļaudis, manas klātbūtnes un arī mana vārda liecinieki. Bet šajā tautā trūkst 

mīlestības, un Es neredzu cieņu pret Manu izpausmi, jo viņi ir pieraduši pie tās. Tas ir iemesls, kādēļ Es 

dažkārt jūs saucu pie atbildības, uzbrūkot jūsu siržu vienaldzībai ar Savu taisnības pilno vārdu. 

46 Pārdomājiet, ak, mācekļi: ja jums tagad nebūs cieņas pret šo dievišķo darbu, jūs vēlāk nevarēsiet 

būt tie, kas kā paklausīgi strādnieki sava Skolotāja darbā staigā pa pienākumu izpildes ceļu. 

47 Pašreizējais brīdis ir pārbaudījums cilvēcei. Lielās pasaules nācijas gatavojas uzbrukt viena otrai 

kā naida apžilbināti asinskāri zvēri. Mazās tautas baidās no kara zīmēm, kas nozīmē bēdas un iznīcību. 

Mājās kļūst tumšs, sirdis pukst šausmās, un tos, kas mīl mieru un taisnīgumu, moka doma par karu, kas 

apdraud cilvēces mieru. 

48 Cik daudz sapņu par progresu tiek sagrauti šajos brīžos! Cik daudz ilūziju ir sagrautas un cik daudz 

dzīvību jau ir nolemtas nāvei. Šī ir stunda, lai sāktu savu darbu, lai jūsu klātbūtne būtu jūtama pasaulē, 

tauta. Šis ir īstais laiks lūgšanai. 

49 Lūdzieties, padarot savu ticību jūtamu un apvienojot savu sirdi ar visu to, kas Mani piesauc šajā 

ciešanu stundā, lūdzot, lai pasaulē iestātos miers. Lūdzieties par visiem tiem, kas ir novērsušies no 

dvēseles aktīvas izmantošanas un dzīvo tikai, tiecoties pēc materiālā mērķa, ko paši sev izvirzījuši savu 

pretenziju uz varu, sava naida dēļ. 

50 Piepildiet telpu ar skaļākām domām. Lai katrs no viņiem ir kā zobens, kas cīnās neredzamajā ─ 

tur, kur vibrē cilvēku domas ─ lai iznīcinātu tumšos spēkus, kas draud pārņemt pasauli. Tomēr ticiet 
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lūgšanas spēkam. Jo, ja jūs domājat, ka tā ir pazudusi bezgalībā, tai nebūs nepieciešamā spēka, lai 

sasniegtu jūsu līdzcilvēku prātus. 

51 Jūsu domas vienmēr sasniedz Mani, lai cik nepilnīgas tās arī nebūtu, un Es uzklausu jūsu lūgšanas, 

pat ja tajās trūkst ticības, kas jums vienmēr būtu jāliek tām. Tas ir tāpēc, ka Mans gars uztver visu būtņu 

vibrācijas un jūtas. Bet cilvēki, kuri sava egoisma dēļ turas tālu viens no otra, tālu no garīgās dzīves 

materiālisma dēļ, kurā viņi mūsdienās ir ļāvuši sevi ieslīgt, nav gatavi sazināties savā starpā ar domu 

palīdzību. Tomēr es jums saku, ka jums ir nepieciešams sākt trenēt savu prātu. Lai to paveiktu, "runājiet" 

ar dvēselēm, pat ja nesaņemat no tām skaidri jūtamu atbildi. Rīt, kad visi būs iemācījušies dot, viņi saņems 

arvien vairāk un vairāk norāžu par garīgo sapratni, par kādu cilvēki nekad nav sapņojuši. 

52 Vēlreiz atkārtoju, ka es saņemu katru jūsu domu un lūgumu. No otras puses, pasaule nezina, kā 

saņemt Manu iedvesmu, tā nav sagatavojusies, lai ļautu Manām dievišķajām domām spīdēt tās prātā, un tā 

nedzird Manu balsi, kad Es atbildu uz tās aicinājumu. Bet Es ticu jums, Es ticu jums, jo Es jūs radīju un 

apveltīju ar gaismas dvēseli, kas ir Mana dzirksts, un ar garu, kas ir Mans tēls. 

53 Ja Es jums teiktu, ka Es negaidu, ka jūs sevi pilnveidosiet, tas būtu tas pats, kas Man jums paziņot, 

ka Es neesmu paveicis vislielāko darbu, kas nācis no Manas Dievišķās Gribas, un tā tas nevar būt. 

54 Es zinu, ka jūs dzīvojat laikā, kad jūsu dvēsele uzvarīgi pārvarēs visus kārdinājumus, ar kuriem tā 

sastapsies savā ceļā, un pēc tam tā celsies gaismas pilna uz jaunu eksistenci. 

55 Šajā Man šodien ar jums notikušajā manifestācijā Es jums esmu devis tikai norādījumus, kas jums 

palīdzēs saprast, kāda būs jūsu saziņa ar Tēvu un arī ar jūsu līdzcilvēkiem ar domu palīdzību nākotnē. Tas 

ir mērķis, kas jums ir jāsasniedz. Taču jums jāuzmanās to sasniegt, izmantojot līdzekļus, kas nav piemēroti 

tik trokšņainam darbam kā šis. 

56 Mācieties, darbojieties, uzstājīgi, un pamanāmi jūs beidzot sasniegsiet dialogu starp gariem. 

57 Šodien jūs nonākat koka ēnā, kur dzirdat balsi, kas runā uz jums par Trešo laiku, Svētā Gara balsi. 

58 Jūsu paaugstināšana šajā dienā ir bijusi liela, jo ceļā esat piedzīvojuši pārbaudījumus. 

59 Pēdējās dienās bailes ir pārņēmušas jūsu sirdis, un jūs esat "pamodušies". Nogurušais pamodās un 

vājais cēlās, tiecoties pēc "koka", kur ir atrodams spēks, lai izturētu vētras. 

60 Cilvēki, kāpēc jūs baidāties, lai gan esat Manas žēlastības aizsardzībā? Lai jums netrūktu ticības, 

sekojiet Maniem norādījumiem, atcerieties, ka vienmēr, kad uzticaties Man, Mans vārds ir jūsu mutē, 

Mana gaisma jūsu izpratnē. Tad jums ir pārsteigti vīrieši. Neaizmirstiet, ka ikreiz, kad jūsu neuzticība jūs 

nošķīra no Manis, jūs redzējāt, kā no jums aiziet visi spēki. 

61 Jūsu dvēsele ļoti baidās no verdzības, jo tā to zina; jūs ļoti baidāties no faraona jūga. Jūs mīlat 

brīvību pasaulē un caur to meklējat mieru. Jūs nevēlaties karu, asinis un sāpes, jūs cenšaties iegūt 

nopelnus, lai jūsu bērni neiekristu haosā, un lūdzaties, lai jums būtu skaidrība, lai jūs atjaunotos un 

saglabātu kaut nedaudz šķīstības. 

62 Es vienīgais varu jums dot mieru, jo tas pastāv tikai Manī. 

63 Vēlēdamies pēc šī miera, ieskatieties reliģiskajās kopienās, un jūs to neatradīsiet. Ieklausieties 

ieceltajos runasvīros, un jūs pārliecināsieties, ka viņu vārdos nav miera būtības. Meklējiet mieru no karaļa 

mājokļiem līdz pat visbēdīgākajām būdiņām, un jūs to neatradīsiet, jo šajā laikā tas ir aizgājis no zemes. 

64 Kāpēc ticīgo un neticīgo sirdis pārņem miers, kad viņi dzird manu Vārdu šajās pieticīgajās 

sanāksmju telpās? Vai ar šo faktu vien nepietiek, lai jums pierādītu, ka tas ir mans Dievišķais Gars, kas 

jums sevi atklāj? 

65 Šī ir trešā reize, kad Es esmu atnācis, lai nestu jums savu mieru, lai piepildītu jūs ar drosmi, ticību 

un spēku un atgādinātu jums, ka jums ir lemts nest svētību un mieru cilvēku sirdīs. Cilvēce jau gaida un 

ilgojas pēc tiem, kas nāks, lai tai sniegtos patiesā žēlsirdībā, un zeme jau ir auglīga, lai uz tās sētu 

mīlestības sēklu. 

No valsts uz valsti sērga turpina izplatīties, izplatās nezināmas slimības, bet zinātne nespēj ar tām 

cīnīties. Pasaules uzskatu apjukums un morālais deģenerāts ir novedis pasauli bezdibenī. Bet mani vēstneši 

vēl nav ieradušies, lai atvieglotu šīs ciešanas un ienestu gaismu šajās tumsās, jo tās ļoti lēni gatavojas. 

66 Ja kāds vilcinās, jo uzskata sevi par trūcīgu un savas drēbes par nokrāpētām vai nabadzīgām, tas ir 

tāpēc, ka viņam nav ticības un viņš, pats to neapzinoties, zaimo manu dievišķību. 
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67 Vai jūs joprojām noliecaties zemes vareno priekšā? Vai jūs joprojām pārsteidz cilvēku bagātība? 

Nē, mana tauta, vienīgā lielā un patiesi vērtīgā lieta cilvēka dzīvē ir dvēseles attīstība augšup, un uz to jūs 

ved mans vārds. 

68 Cik vajadzīgi ir tie, kas bija lieli un vareni uz zemes, nonāk pie manām debesu durvīm, jo viņi 

aizmirsa garīgos dārgumus un ceļu uz mūžīgo dzīvi! Kamēr patiesība par manu valstību ir atklāta 

pazemīgajiem, tā ir apslēpta no izglītotajiem un izglītotajiem, jo viņi ar garīgo gudrību darītu to pašu, ko 

viņi ir darījuši ar zemes zinātni: Šajā gaismā viņi meklēs troņus savai iedomībai un ieročus saviem 

strīdiem. 

69 Kas esat jūs, kam es esmu atklājis šo noslēpumu? Tu zini tikai to, ka esi dzīvojis agrāk, bet nezini, 

kas esi bijis. Tāpēc jūs nezināt, kas esat un kas būsiet, no kurienes esat nākuši un kurp ejat. Tāpēc Es esmu 

nācis pie jums kā Skolotājs, lai mācītu jums visu, ko jūs nezināt. 

70 Pirmajā Laikā Jēkabs un viņa ģimene atzina patieso Dievu, un, kad Tēvs redzēja, ka šie ļaudis 

saglabāja ticības sēklu Viņa dievišķībai, Viņš sūtīja viņus dzīvot pagānu un elku pielūdzēju ļaužu vidū, lai 

tur viņi liecinātu par Viņa esamību un spēku. 

71 Tur patriarha ģimene vairojās, viņa bērni radīja jaunas ģimenes, un tās kļuva par ciltīm. Bet tās 

zemes ķēniņš baidījās no cilvēkiem, kas auga viņa valdījumā. Viņš atņēma viņiem brīvību un padarīja 

viņus par saviem vergiem, iesēdinādams viņus ķēdēs un uzspiežot viņiem verdzību. 

72 Izmēģinājums bija liels, ilgstošs un skumjš. Vīrieši mocījās un salauzās zem pātagas, un sieviešu 

sirdīs bija raudāšana un rūgtums. Pazeminājums un posts gulstas uz šo tautu, lai pierādītu savu ticību un 

spēku pret pagāniem. Bet Tēvs, aizkustināts par Savas tautas bēdām un tādēļ, ka Viņš vēlējās atklāt 

faraonam Savu spēku, aicināja vīru vārdā Mozus, kuru Viņš sagatavoja un iedvesmoja, lai Viņš varētu 

atbrīvot Savu tautu. Viņš viņam sacīja: "Ej un atklāj Manu taisnību un spēku faraona un Manas tautas 

priekšā, jo arī Mani paši ir kļuvuši vāji, aizmirsuši Mani un ļāvuši savām sirdīm inficēties ar pagānu 

paražām un ticējumiem. Jums, kas esat palikuši uzticīgi, Es dodu šo uzdevumu, lai jūs savos cilvēkos 

iedegtu brīvības ideālu un liktu faraonam ļaut Israēlam doties uz Kanaānu, Apsolīto zemi, lai kalpotu 

savam Dievam. Rūpēties par to, lai cilvēki lūdzas, lai viņi "vēro" un apzinās, ka viņi nesaņems brīvību ar 

slepkavības ieročiem." 

73 Šis vīrs vairākas reizes parādījās faraona priekšā, lai pieprasītu tautai brīvību, un katru reizi viņam 

tika atteikts. Tad Tas Kungs izjuta savu taisnību, un uz Ēģipti tika izpludinātas sērgas un nelaimes, līdz 

sāpes un postījumi sasniedza tādu pakāpi, ka ķēniņš aicināja Mozu pie sevis un ļāva viņam un viņa tautai 

pamest savu zemi. 

74 Kad Israēls devās brīvības meklējumos, faraons saprata, ka šim cilvēkam patiešām ir dievišķa vara. 

75 Mozus stiprināja savas tautas ticību, lai tā izturētu grūtības un ciešanas ceļojuma laikā. Ceļojums 

bija garš un bīstams; daudzi krita ceļā, noguruma vai vecuma pārņemti, tā arī nepaspējuši ieraudzīt 

apsolīto zemi. Bet viņu bērni sasniedza zemi, kas plūda ar pienu un medu un kas gaidīja Israēla tautu. 

76 Šī zeme bija kā jauna paradīze tiem, kas to bija iekarojuši. Tur valdīja miers, auglība un pārpilnība, 

plašas ielejas, kristāldzidri ūdeņi un mierīgas debesis, un cilvēki tur vairojās. Tur uzplauka viņa pielūgsme 

patiesajam Dievam. 

Taču šis miers un laime nebija mūžīgi, jo šī tauta, pat atrodoties šajā svētību zemē, krita kārdinājumos, 

elkdievībā un nesaskaņās. Tā zaudēja savu vitalitāti, un tajā atkal dominēja pagāniskas un varas alkstošas 

tautas. Kamēr tā lūdza un meklēja Mani, tā bija stipra. Bet, kad tā aizmirsa Mani par visām savām baudām 

un tukšībām, tā zaudēja Manu žēlastību. 

77 Atcerieties Salamana gudrību un Dāvida iedvesmu. Liela bija viņu valstību krāšņuma varenība, 

bet, kad viņi krita kārdināšanā, viņi zaudēja visu. 

78 Šī tauta atkal kļuva par svešu tautu un vēlāk par imperatora padotajiem. Tauta bija aizmirsusi savu 

derību ar Jehovu, un Tēvam bija nepieciešams to atjaunot, lai piepildītos praviešu vārdi, ar kuriem tautai 

bija apsolīts Glābējs, Mesija. Mesija kļuva par cilvēku, lai glābtu visu pazudušo un mācītu pasaulei ceļu, 

kas ved uz garīgajām mājām, uz Debesu valstību, uz patieso apsolīto zemi. 

79 Jaunais Pestītājs bija Kristus, kas mācīja jums lēnprātību un, kad Viņš atrada Savus ļaudis kalpus, 

mācīja viņiem "atdot ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder", un tādā veidā 

atbrīvoja viņu dvēseles. 
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80 Tāpat kā Mozus neiekāpa Apsolītajā zemē un tikai no kalna augstuma redzēja tās ēnaino tēlu, tā arī 

Kristus no krusta redzēja Debesu valstību, kur Viņš gaidīs visus Savus bērnus. 

81 Cik daudz cieta tie, kas Man sekoja! Visās valstīs, provincēs un impērijās viņi tika meklēti un 

vajāti. Bauslība, mocekļu nāve un asins estrāde pacēlās to ceļā, un daudzi meklēja zemes dzīles, lai bez 

bailēm lūgtos un runātu Manu vārdu. Bet cik bieži katara roka trīcēja kristieša priekšā, kad viņš redzēja 

viņa nelokāmību un ticību! Cik bieži pat valdnieki drebēja viņu klātbūtnē vai dzirdot iedvesmotos vārdus 

par upuriem, kas mira ar sava Skolotāja vārdu uz lūpām. 

82 Jēzus ceļš bija asiņains, un šo ceļu gāja apustuļi un mocekļi. Taču cīņa beidzās, kad beidzot kļuva 

gaiša to cilvēku dvēselē, kuri bija uzvarēti un uzvarēti ar tik daudziem ticības brīnumiem un tik daudziem 

mīlestības upuriem. 

83 Mans vārds atskanēja tautās, un mana mācība ieskanēja sirdīs, un pienāca laiks, kad uz zemes bija 

jūtams Dieva Valstības miers. Kristu mīlēja gan ķēniņi, gan nabagi, un Viņa klātbūtne bija jūtama sirdīs. 

Tautas viena pēc otras tuvojās, un daudzi ienaidi izzuda. Tad mans vārds tika izrunāts ar mīlestību visās 

valodās. 

84 Bet kur ir cilvēki, kas uzvarēja faraonu un izturēja pārbaudījumus tuksnesī? Kur ir tie, kas pēc tam 

ar savu upurēto nāvi uzvarēja impērijas un režīmus, par ieroci ņemot tikai Jēzus Vārdu? Patiesi es jums 

saku: tie ir uz zemes. 

Bet atkal Es esmu aizmirsts, un Mans Likums un Mana Doktrīna ir viltota. Tad Es atkal sūtīju uz zemi 

tās dvēseles, kas bija uzticīgas, pazemīgas un nesavtīgas, lai tās liecinātu par Manu atnākšanu un Manu 

Vārdu. Taču šo tautu es neesmu izveidojis šajā laikā no vienas rases, nedz arī no vienas tautas. Jo es jums 

esmu sacījis, ka Izraēla, Dieva tauta, nav dibināta miesā, bet Garā. 

85 Es esmu vienīgais, kas var jums atklāt, kas jūs esat, un es jums saku. Es jums atklāju, ko esat 

ieradušies darīt, un parādīju, uz kurieni jums jāvirzās. Jūs esat šīs spēcīgās tautas sēkla, un jūs esat nākuši 

šajā dzīvē, lai cīnītos par Gara miera valstību un nestu gaismu pasaulei, gluži tāpat kā citā laikā jūs 

pārvarējāt tuksneša grūtības, lai sasniegtu Apsolīto zemi. 

86 Tāpēc Es jums parādīšu jūsu mantojumu un atklāju jums jūsu dāvanas, lai tās būtu darbarīki, ar 

kuriem jūs apstrādājat laukus, un ieroči, ar kuriem jūs cīnāties. 

87 No kā jūs baidāties? Vai vēlaties arī turpmāk būt vergi? "Nē, tava sirds man saka. 

88 Ar dažādu balss nesēju starpniecību es jums pasludināju lielo haosu uz zemes. Kamēr daži ticēja, 

lai gan vēl bija miegaini, citi šaubījās, un tāpēc bija nepieciešams, lai ziņas par karu sasniegtu viņus, lai 

viņi pamostos. Bija nepieciešams, lai viņu bērni tiktu aicināti pie ieročiem, lai viņi ticētu manam Vārdam, 

kad redzēs tā piepildījumu. 

89 Uzmanieties un lūdzieties, un neuztraucieties par saviem dēliem, jo Es viņus darīšu par miera 

kareivjiem ļaužu vidū. 

90 Elija iet jums un tautām pa priekšu, bruģējot ceļu un atbrīvojot dvēseles ar patiesības gaismu. 

91 Mācieties spriest par manu Vārdu un izprast to, lai jūs varētu atklāt tā dievišķo būtību. 

92 Es daru jūs stiprus un atstāju jums savu svētību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 239 
1 Sajūtiet Mani, jo Es esmu jums ļoti tuvu. Kas ir pārliecināts par Manu klātbūtni, tas Mani jūt savas 

sirds dziļumos. 

2 Taču es jums vēlreiz saku: neviens jums neliek ne ticēt, ne sekot Man. Ticības gaisma iedegsies 

pati no sevis, un tā izgaismos jūsu mīlestību. 

3 Tu esi priviliģētā radība šajā zemes ielejā, kuru Es esmu apveltījis ar saprāta dāvanu un kuru Es 

esmu novietojis vidū milzīgas pasaules, pilnas ar darbiem, radībām un Mana spēka izpausmēm, kas liecina 

par to, ka Tas, kas tiem devis dzīvību, ir visvarens. 

4 Es esmu devis cilvēkam domas brīvību jau no paša sākuma, bet viņš vienmēr ir bijis vergs - 

vienreiz fanātisma dēļ, citreiz faraona un imperatora viltus ticības vergs. Tas ir iemesls, kādēļ šobrīd viņš 

ir akls pret brīvību, ko gars pašlaik sasniedz, un skaidrību, kas paveras viņa acīm, jo viņa prāts nav 

pieradis pie šīs brīvības. 

5 Cilvēks bija mazinājis savu garīgā sapratnes spēku, tāpēc viņš krita fanātismā, staigāja pa 

līkumotiem ceļiem un bija kā citu gribas ēna. 

6 Viņš bija zaudējis brīvību, vairs nebija ne pats sev, ne savām domām noteicējs. 

7 Bet ir pienācis gaismas laikmets ─ laiks, kad jums ir jānolaiž važas un jāizpleš spārni, lai brīvi 

lidotu bezgalībā, tiecoties pēc patiesības. 

8 Spiritualizācija ir brīvība. Tādēļ tie, kas Mani dzird šajā laikā un ir sapratuši šīs atbrīvojošās 

Mācības nozīmi, redz, ka viņu priekšā paveras plašs ieleja, kurā viņi cīnīsies un liecinās, ka ir pienācis 

laiks, kad Dievs, Visvarenais Radītājs, nāca, lai nodibinātu dialogu starp Viņu un cilvēku. 

9 Es esmu sapratis, ka tiešā saikne, ko cilvēki uzskatīja par neiespējamu starp Dievu, kas ir 

vissvarīgākais, gudrākais un pilnīgākais, un cilvēka radījumu, kas pilns nabadzības, nezināšanas un grēka, 

ir iespējama. Tas esmu es, kas esmu nācis pie jums. 

10 Kurš gan varēja iedomāties, ka cilvēks varētu komunicēt ar savu Kungu? Jūs domājāt, ka tā bija 

tikai taisno un praviešu prerogatīva ─ to, kuri, savu vīziju apžilbināti, krita un tad pasludināja Mesijas 

atnākšanu ─ to, kuru lūgšana bija tik dziļa un dedzīga, ka viņi krita sajūsmā un varēja ieraudzīt Dievišķo. 

11 Mūsdienās sirdīs valda cietība, liela neticība garīgajam, un cilvēki aprobežojas ar ticību tikai tam, 

ko viņi var saprast un ko viņi neatmet, lai gan paši sevī nepārstāj sajust dzīvību, kas viņus gaida aiz nāves. 

12 Es dodu jums šo pamācību, izmantojot tādu cilvēka intelektu kā jūsu, lai jūs varētu sajust šo Vārdu 

ļoti tuvu sev. Ko nozīmē tas, ka Es daru Sevi zināmu caur grēcīgu cilvēku, ja viņš zina, kā sagatavoties, lai 

Mani uzņemtu? 

13 Kas ir dīvains tajā, ka Es atklājos arī tad, kad runāju ar jums jūsu sapņos ─ kad visur, kur jūs 

staigājat un stāvat, kad Es jums visvairāk esmu vajadzīgs, Es ar Savu mīlestību pieskaras jūsu sirdīm? Tevī 

ir kaut kas tāds, kas tevi paceļ pāri pasaulei, kurā tu dzīvo. Kas cits tas varētu būt, ja ne garīgā dvēsele, kas 

ir Dievišķā tēls? 

14 Pamodieties, cilvēki, saprotiet Mani! Nodarbojieties ar Manu mācību un ar savu garīgo dvēseli. 

15 Es nāku pie jums kā Skolotājs un kā Tēvs. Katrs norādījums, ko es jums dodu, stiprina jūs darbam, 

kas jūs gaida. Tā ir Mana griba, lai jūs saglabātu mieru pasaules uzskatu un doktrīnu haosa vidū un būtu 

tie, kas pareizi interpretē Manu mācību. 

16 Daži ir brīnījušies par to, ka Es daru sevi zināmu caur cilvēku, un viņi nav pārliecināti, vai tas 

notika pēc Tēva gribas vai pēc cilvēka gribas. Bet es jums saku: tas bija Skolotājs, kas pārsteidza cilvēci ─ 

"šķīstais laulātais", kurš atrada jaunavas aizmigušas un viņu lukturus nodzēstus. 

17 Ir reliģiskas kopienas, kas cenšas sagatavoties Manai atgriešanai, nezinot, ka Es jau aizeju. 

18 Es aicināju visus, un patiesībā Mans aicinājums un vēsts par to, ka Es tagad daru Sevi zināmu 

cilvēkiem, sasniedza visus zemes nostūrus kopā ar liecībām un pierādījumiem, kas runā par Mani: 

atjaunotie grēcinieki, atgriezušies neticīgie, "mirušie", kas ir augšāmcelti, nedziedināmi slimie, kas ir 

izveseļojušies, un apsēstie, kas ir atbrīvoti no ļaunuma. 

19 Bet Es sastapu daudzus kurlus, citus tukšus savā zemes prestižā un vēl citus pārāk bailīgus, lai 

Mani atklātu kā Patiesības Garu. Es uzņēmu un mācīju visus, kas nāca pie Manis un uzticējās Manai 

mīlestībai. 
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20 Kad jūs atnācāt pie šī avota, jūs visi attīrījāt sevi no putekļiem, ko bijāt uzņēmuši pasaulē, lai jūs 

būtu cienīgi ņemt maizi no galda un lai jūs neaptraipītu Mana Likuma lapu. 

21 Tuvojas stunda, kad pasaule pilnībā izjutīs sodu. Katrs darbs, katrs vārds un katra doma tiks 

tiesāta. No zemes varenajiem, kas pārvalda tautas, līdz pat visniecīgākajiem ─ tie visi tiks svērti uz 

maniem dievišķajiem svariem. 

22 Taču nejauciet taisnīgumu ar atriebību un atlīdzību ar sodu. Jo Es jums ļauju tikai novākt un ēst 

savas sēklas augļus, lai pēc to garšas un iedarbības jūs zinātu, vai tie ir labi vai kaitīgi, vai esat sējuši labu 

vai sliktu. 

23 Nevainīgās asinis, kas izlietas cilvēku ļaunprātības dēļ, atraitņu un bāreņu sēru un asaras, bēdu un 

bada nomocīto noziedznieku - tie visi kliedz pēc taisnīguma, un Mans perfektais un mīlošais, bet 

nepielūdzamais taisnīgums nāks pār visiem. 

24 Es atņemu cilvēkam troņus, viņa augstprātību, ar ko viņš izaicina Mani, viņa varu. Es pārliecinu 

viņu, ka viņš ir Mans bērns un ka Es gribu, lai viņš būtu pazemīgs, jo Mana valstība pieder pazemīgajiem 

un Es gribu to dot viņam kā mantojumu. Atcerieties, ka es teicu: "Vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci, 

nekā bagātam cilvēkam iekļūt debesīs." 

25 Esiet vienmēr ar Mani, un jums vienmēr būs Mans miers. 

26 "Strādnieki," padomājiet, kā Es nāku lejā, lai savāktu augļus, ko jūs esat novākuši no Maniem 

īpašumiem. 

27 Lai gan daži uz Mani raugās aukstasinīgi, citi Mani ar interesi iztaujā, un daži Man pateicas, jo 

viņu sirdīs plūst prieks. 

28 Patiesi Es jums saku: pūles, ar kurām jūs šodien apstrādājat laukus, kas agrāk bija neauglīgi, dos 

jūsu dvēselei mieru un prieku. 

29 Kādu mieru ir piedzīvojusi tava sirds pēc tam, kad esi apskāvis ar rokām iztukšoto un devis saprāta 

gaismu tam, kura garīgās spējas bija traucētas. 

30 Protams, jums ir bijis nepieciešams daudz laika, lai attīstītu savas spējas un dāvanas, jo šī attīstība 

nesākās jūsu pašreizējā materiālajā dzīvē. Tāpat arī bailes vai ticības trūkums netraucē jums staigāt ar 

lielāku pārliecību, lai gan jūsu vidū ir daudz dvēseļu, kas var saukt sevi par pirmdzimtajiem cilvēces vidū. 

31 Tagad jūs dzīvojat Trešajā Laikmetā, kurā Es Sevi atklāju caur cilvēka intelektu ─ pasludinājums, 

kas tagad beidzas, bet pēc kura jūs Mani nepazaudēsiet, jo Es esmu tuvu ikvienam, kas zina, kā Mani 

meklēt un gaidīt. 

32 Kad es reiz aizgāju tuksnesī, es neatstāju cilvēci, bet gan domāju par viņiem un cietu par viņiem. 

Arī vēlāk, kad zeme atvērās, lai kļūtu par Mana ķermeņa kapu, Es neatšķīru Sevi no Saviem bērniem. Jo 

pēc nāves, ko tu Man dāvāji, Mans Gars ir cēlies, lai būtu visos kā glābšanas gaisma. 

33 Kad Es jums saku, ka Mans Vārds beigsies 1950. gada beigās un Mana garīgā pasaule vairs 

nerunās ar jums, saprotiet, ka gan Tēvs, gan Viņa garīgie kalpi turpinās sargāt jūsu dzīvi un aizlūgt par 

cilvēci un katru maldīgu dvēseli, kurai nepieciešama gaisma. 

34 Lūk, Es jums novēlēju jaunu testamentu, kas necietīs no sabrukuma, jo Es to atstāju glabāt jūsu 

sirds templī, kur Es dzīvoju. Kā gan jūs varētu Mani pazaudēt, ja jūs Mani nesat sevī? 

35 Jūs studēsiet manas mācības, no kurām dažās jūs atradīsiet taisnīgumu, citās - gudrību un 

pamācību, vēl citās - mierinājumu un balzāmu, bet dažās - arī pravietojumu. Mans vārds ir likums un 

bauslis, ir ceļš un mērķis, ir mīlestība. Uzmanieties, jo cīņas laikā kārdinājumi gaidīs jūsu soļus, un jo 

lielāka būs jūsu apņēmība atjaunoties un jūsu uzticība Manai Mācībai, jo spēcīgākas būs balsis un 

aicinājumi, kas centīsies jūs novest no pareizā ceļa. Tāpēc dodiet savai dvēselei stingrību, lai jūs iegūtu 

vīrišķību un labu kareivju spēku. 

36 Sajūti visus manus mīlestības un miera skūpstus. 

37 Atpūtieties kopā ar Skolotāju, mīļie mācekļi. Atjaunojiet savu dvēseli un stipriniet ķermeni. 

38 Es izstaroju Savu gaismu uz visiem bez rasu un šķiru atšķirības, tāpat kā visos laikos un visām 

tautām Es esmu sūtījis iemiesoties dižus garus, caur kuriem cilvēce ir saņēmusi Manus dievišķos 

vēstījumus, likumus, pravietojumus un atklāsmes. 

39 Savā mīlestībā pret jums Es arī kļuvu cilvēks, lai jūs Mani sajustu ļoti tuvu, un, lai gan daudzi 

Mani Jēzū neatpazina, vēlāk viņos kļuva gaišs, un viņi saprata savu kļūdu un mīlēja Mani. 
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40 Atkal Es jums dodu Savu mācību. Bet tā vietā, lai kļūtu par cilvēku, Es tagad caur viņu daru sevi 

zināmu. 

41 Es redzu jūs garīgi apmaldījušos, vājus un slimus, nogurušus un vienaldzīgus pasaulē, kuras 

zinātne jums ir devusi viltus diženumu. Kad jūs sapratāt, ka jūsu gadsimta spožumu vidū jums nav miera 

sevī, ka jūs vēl nepazīstat garīgo un neatrodat barības sirdij, jūs pievērsāt savas acis Mūžīgajam un jautājāt 

Viņam, kad uz zemes nāks jaunie miera un mīlestības apustuļi. 

42 Tas ir iemesls, kādēļ Es uzskatu par atbildīgiem par mieru tos, kurus Es esmu aicinājis Mani 

uzklausīt. Jo viņus Es esmu sagatavojis par sargiem. 

43 Kad cilvēce pacels acis uz Radītāju, vēloties saņemt piedošanu un mierinājumu, piepildīsies viens 

no otrās ēras pravietojumiem. Tad cilvēki atpazīs manu gaismu kā glābšanas zvaigzni, kas vedīs viņu soļus 

uz Jauno Jeruzalemi, kur viņi atradīs Dzīvības Maizi. 

44 Jau ilgu laiku bez pārtraukuma skan melodiskais zvans, aicinot cilvēkus sanākt kopā. 

45 Es redzu skumjas jūsu sirdīs, jo esat saskārušies ar neticību, vienaldzību un izsmieklu, kas, 

jūsuprāt, ir caururbusi jūsu sirdi kā ērkšķi un dzeloņdūrieni, jo šīs sāpes esat saņēmuši no saviem 

tuviniekiem, no saviem brāļiem un māsām, kā arī no sava drauga. 

46 Esiet mierīgi, Jēzus jums saka, jo jūs neesat vieni. Es klauvēšu pie šo siržu durvīm, un vēlāk tās 

klauvēs pie jūsu sirdīm. Es tikai vēlos, lai jūs nesaglabātu rūgtumu vai aizvainojumu, lai jūs būtu 

"nomodā" un gatavi. 

47 Jūsu dvēsele ir aicināta pie mana galda ēst mūžīgās dzīves ēdienu. Šeit, pie šī galda, nav ne pirmā, 

ne pēdējā vietā, visas vietas, ko jūs varat ieņemt, ir tuvu pie Skolotāja. Vēlāk, kad jūs dosieties mācīt 

cilvēkus, jūsu sirdīs būs tikai viena vieta, kur pieņemt un mīlēt savus līdzcilvēkus. Šī stunda pienāks, un 

jums būs jādodas pa ceļiem, kas ved gan uz lielajām zemes tautām, gan arī uz nenozīmīgiem reģioniem un 

maziem ciematiem. Jūs redzēsiet, ka visur jūs atradīsiet dvēseles izsalkumu un slāpes kā piemērotu zemi 

jūsu sēklas uzņemšanai. 

48 Tuvojas 1950. gads, kas paredzēts manai aizbraukšanai, un, kad tas beigsies, jūsu vidū sāksies 

sagatavošanās laiks, lai jūs varētu sākt doties ceļā. Es padarīšu šo stundu atpazīstamu ikvienam. Es vēlos, 

lai tad, kad jūs sākat savu misiju, jūs būtu sasnieguši nelielu dvēseles briedumu, lai jūs būtu stipri ticībā un 

zinātu, kā saglabāt sevi tikumībā. Ikdienas darbā jums palīdzēs mana iedvesma, ko jūs saņemsiet no gara 

uz garu. Tad jūs redzēsiet, cik daudz cilvēku jūs ir gaidījuši! 

49 Neizmērojamu žēlastību Es izliešu pār cilvēci šajā Trešajā Laikā caur Savu izpausmi un garīgās 

pasaules izpausmi ar jūsu intelekta palīdzību. Bet jau Pirmajā Laikā Es runāju caur Savu praviešu muti un 

Otrajā Laikā caur Saviem apustuļiem. 

50 Šodien es no jauna esmu starp jums. Es esmu atnācis, lai novāktu aizmirsto lapu no tās mācības, ko 

jums sniedzu citā laikā. 

51 Es jums atgādinu savu iepriekšējo mācību un mācu to interpretēt. 

52 Es esmu grāmata, kuru esmu atvēris šoreiz tās sestajā nodaļā, lai atklātu cilvēkiem vēl vienu 

gudrības mācību, kas viņiem jāpiemīt, lai pamatoti varētu saukt sevi par "gaismas bērniem". 

53 Tikai tad, kad jūs sapratīsiet šīs vēsts saturu, jūs varēsiet droši pateikt pasaulei, ka tā bija Mana 

balss, ko jūs dzirdējāt, ka tas bija Mans Vārds, kas jūs mācīja, ka gaisma, ko jūs redzējāt, bija tā, kas 

izstaroja Sesto zīmogu. 

54 No viena perioda un posma līdz otram Es arvien vairāk un vairāk parādīju Sevi jūsu gara priekšā. 

Vai bērni varētu mīlēt Tēvu, ja viņi Viņu nepazītu? Saprotiet, kādēļ Es jums parādīju Savu mīlestību, 

kādēļ Es jums dodu sajust Savu klātbūtni un kādēļ Es jums dodu dzirdēt Savu balsi. 

55 Līdz šim jūsu tieksme meklēt Mani, atrast patiesību, mieru, pacēlumu nav bijusi spontāna. 

56 Tev nācās iziet cauri lielajam garīgajam tuksnesim, lai iepazītu slāpes, vientulību, grūtības, 

nelaimes, badu, nogurumu. Tikai tad jūs devāties meklēt ūdeni, kas dod dzīvību, meklēt oāzi, meklēt 

pēdas, kas ved uz miera zemi. 

57 Cik daudz mācību tev ir atklājis tavas dzīves tuksnesis! Cik daudz esat iemācījušies dzīves cīņā un 

cik ļoti esat kļuvuši stiprāki sāpēs! Rīt, kad būsiet iegājuši Gara apsolītajā zemē un Jaunās Jeruzalemes 

vārti atvērsies, lai uzņemtu jūs savā miera mītnē, jūs svētīsiet savu atalgojuma laiku, kas bija jūsu ceļš 

cauri plašajam pārbaudījumu un šķīstīšanās tuksnesim. 
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58 Mozus garīgi stiprināja savu tautu tuksneša klejojumu laikā, un Jozua ļāva ļaudīm ieiet Apsolītajā 

zemē ─ zemē, kas bija tikai simbols vai emblēma mūžīgajām un patiesajām mājām, kas apsolītas jūsu 

garam. 

59 Tagad tas ir Elija, kas neredzams iet simtreiz lielākas tautas priekšā, lai soli pa solim jūs vestu pa 

tuksneša ceļu uz jūsu svētceļojuma mērķi, kas būs taisno, patiesas mīlestības un patiesas gudrības pilnu 

dvēseļu mājvieta. 

60 Vai jūs zināt, kas jūs pietuvinās apsolītajai valstībai? Jūsu mīlestības, žēlsirdības un pazemības 

darbi. 

61 Šodien mana tauta nezina, ne kas tā ir, ne kur tā ir, ne ko tai darīt. Bet tiklīdz visā pasaulē 

parādīsies spirituālisti, kas ar vārdiem sludinās un ar saviem darbiem liecinās par gaismu, kas tos 

iedvesmo ar Manu Doktrīnu, viņi visi kļūs vienoti, atzīs viens otru un beidzot apvienosies, tā veidojot 

jauno Izraēla tautu, kas būs garīguma balsts un Tēva Likuma patiesā interpretētāja. 

62 Ar Savu gaismu Es iezīmēju visus tos, kas Man sekos šajā laikā. Mana gaisma plūdīs no gara uz 

garu. 

63 Otrajā laikmetā tās bija manas upurētās nāves asinis, kas ieplūda sirdīs, lai apgaismotu dvēseles. 

64 Pirmajā Laikā simboliskais akts, kad mājas durvis tika apzīmētas ar nevainīga jēra asinīm, bija 

Tēva pavēle tai tautai, kuru Es no tā brīža ievirzīju dievišķo atklāsmju ceļā. 

65 Trīs Laiku laikā Kungs ir droši iezīmējis tos, kam jāseko Viņam, lai gan Es jums saku, ka Manas 

mīlestības zīmogs uz visiem laikiem ir neizdzēšami iespiests katrā dvēselē. 

66 Klausieties Manu mācību un pārdomājiet to, jūs, mācekļi, kam ir dota žēlastība klausīties Mani 

šajā laikā. Jo vēlāk jums būs jāizskaidro cilvēkiem Mana mācība. 

67 Nedomājiet, ka mans vārds ir jādzird caur cilvēku mutēm visās tautās. Nē, mācekļi, tuvojas laiks, 

kad Mans pasludinājums caur šiem mutvārdiem apklusīs. Bet kā liecinieks paliks tauta, caur kuras vārdiem 

un darbiem cilvēce Mani dzirdēs. Jūsu sniegtā liecība un paskaidrojumi par Manu Doktrīnu būs 

sagatavošanās, ko cilvēki saņems, lai sāktu sarunu starp gariem. 

68 Redziet, cik daudz cilvēku šajā laikā pēta Svētos Rakstus, pārdomā praviešus un cenšas saprast 

Kristus dotos apsolījumus par Savu atgriešanos. 

69 Klausieties, kā viņi saka: "Kungs ir tuvu" ─ "Kungs jau ir šeit" vai: "Viņš drīz nāks", piebilstot: 

"Viņa atgriešanās pazīmes ir skaidras un acīmredzamas." 

70 Vieni Mani meklē un sauc, citi jūt Manu klātbūtni, vēl citi sajūt Manu atnākšanu garā. 

71 Ak, ja vien ikvienā cilvēkā būtu šīs alkas pēc zināšanām, ja vien ikvienam būtu šī vēlme pēc 

augstākās patiesības atziņas! 

72 Daudzi nezina, ka Es esmu nācis pasaulē, ka Es daru Sevi zināmu cilvēkiem caur cilvēka intelektu, 

un, tā kā viņi nezina, ka Es esmu bijis pie jums, tad vēl mazāk viņi var zināt, ka Mana Vārda izbeigšanās 

jau ir tuvu. 

73 Bet Es jums vēlreiz saku, ka šī tauta iznāks no slēptuvēm gaismā, lai liecinātu par Manu atnākšanu. 

74 Es nevēlos, lai cilvēki atklātu šos cilvēkus jau tagad, jo viņu nenozīmīgie un nepilnīgie darbi viņu 

acīs ─ tā vietā, lai modinātu cilvēku ticību ─ būtu noliegums garīgumam, ko sludina mana mācība. 

75 Kā pasaule jūs vērtētu, ja redzētu jūsu nepateicību? Kā tie, kas ir garīgi izsalkuši un izslāpuši, tevi 

vērtētu, ja viņi redzētu tavu nolaidību un egoismu? Bet Es joprojām uzticos jums un turpinu dot jums 

Savus norādījumus. 

76 Pienāks dienas, kad no šīs tautas celsies vēstneši, misionāri un apustuļi un sēs šo sēklu ciltīs, 

provincēs, ciemos, pilsētās un tautās, un tajās Es atklāsim labo Jēzus mācekli. 

77 Cilvēki ar stipru dvēseli būs tie, kas nesīs liecību par Manu patiesību. Nekas nespēs viņus apturēt 

viņu ceļā, un Es caur viņiem sniegšu lielus pierādījumus Savam spēkam. 

78 Ņemot vērā viena mana darbinieka mīlestības liecību, ticīgie cilvēki dosies ceļā, izplatīs manu 

vēsti un dosies uz citām valstīm, lai nestu gaismu. Un arī viņi iekaros sirdis un tautas ar savu ticību, 

mīlestību un garīgumu. 

79 Cīņa būs liela, spraiga, bet auglīga, jo zeme tajā laikā ir auglīga. Pirms tam to sakratīs, lai tas būtu 

sagatavots, kad sēkla to sasniegs. 
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80 Es jums to saku, cilvēki, jo, pirms jūs sākat liecināt, jums ir jākļūst par lieciniekiem pasaules 

uzskatu karam, cīņai starp reliģiskajām kopienām, cīņai starp doktrīnām. Būs mana taisnība, un tad jūs 

dzirdēsiet, ka šādā lielā apjukumā dzirdēsiet tos, kas jautās: "Kur ir patiesība? Kur ir gaisma?" 

81 Šie biedējošie jautājumi iezīmēs īsto laiku tavai atnākšanai, tauta! 

82 Jūs nāksiet pilni pazemības un zināšanu, lai atbildētu uz katru jautājumu, pilni pārliecības par 

patiesības uzvaru, domājot nevis par savu dzīvību glābšanu, ne par to, kā izdzīvot kritiskos brīžus, bet par 

sirdīm, kuras mana mācība iekaros ar jūsu vārdiem un mīlestības darbiem. 

83 Nebaidieties par savu dzīvību, mācekļi, jo Man jums jāsaka, ka šajā laikā tā nebūs jūsu dzīvība vai 

asinis, ar kurām jūs vislabāk liecināsiet cilvēcei par Manu patiesību. 

84 Laiki iet uz priekšu, paradumi mainās, cilvēki attīstās: šodien viņi pieprasīs no jums mīlestību, 

sirsnību un izpalīdzību kā pierādījumu, lai ticētu jūsu sludinātās mācības patiesumam. 

85 Laiki, kad pasludinātajam Vārdam ticēja tikai ar dzīvības upuri vai apzīmogošanu ar asinīm, ir 

pagājuši. Tādēļ es jums saku, ka tā vietā, lai gatavotos mirt kā upuri tiem, kas jūs vajā, jums vajadzētu 

gatavoties liecināt par patiesību ar savu dzīvi, darbiem, vārdiem un piemēriem. 

86 Ilgu laiku šī tauta ir staigājusi Manas Dievišķās Žēlsirdības vadīta, Mana Vārda būtības 

iedvesmota, soli pa solim ejot pa ceļu. Bet Skolotājs, redzēdams, ka Viņa mācekļi vēl nevar būt meistari, ir 

paslēpis viņus no ziņkārīgo acīm ar savu žēlastības apmetni un sacījis viņiem: pulcējieties ap Mani, 

apgūstiet Manu mācību, lai jūs varētu atmest savus trūkumus. Ļaujiet savām jūtām šeit, mana Tēva Sirds 

tuvumā, kļūt šķīstām un attīrītām, un tad jūs spēsiet tīri mīlēt savus līdzcilvēkus. 

87 Jā, cilvēki, neļaujiet, lai pasaule jūs labotu vai pamodinātu. Jo, kad cilvēki kļūst par tiesnešiem, 

viņi ir nežēlīgi, necilvēcīgi un nepiekāpīgi. 

88 Cilvēku vidū nav līdzcietības un žēlsirdības. Kādu taisnīgumu jūs varat sagaidīt no saviem 

līdzcilvēkiem? Jums nekas cits neatliek, kā vien sagatavoties patiesībā un garā un paļauties uz Mani, savu 

Kungu, ar kuru ir žēlastība un līdz ar to taisnīgums. 

89 Redziet, kā Es jūs sagatavoju laikam pēc Manas Manifestācijas caur cilvēka intelektu, jo tad jūs 

paši uz savām kājām virzīsieties uz Trešās Ēras pilnīgu realizāciju. Tad jūs pietuvosieties pilnīgam 

dialogam starp manu un jūsu garu ─ dialogam, kādu cilvēce nekad nav sasniegusi. Tā nebūs tā balss, ko 

Mozus dzirdēja uz kalna ─ tā nebūs reāli dzirdama balss, kas skanēja kā pērkons. Tā nebūs nedz cilvēciskā 

balss, ko cilvēki dzirdēja caur Jēzu, nedz arī forma, kāda jums ir šodien, dzirdot Mani caur cilvēku 

sajūsmā. Jo arī tas drīz pāries, tāpat kā pāries tās formas vai līdzekļi, kurus Kungs izmantoja citos laikos, 

lai runātu ar saviem bērniem. 

90 Tagad tiešā saruna ar Tēvu pie jums nonāk tad, kad jūsu garīgā dvēsele ir iemācījusies atbrīvoties 

no sava ķermeņa, kad tā zina un pareizi interpretē dievišķo valodu, kad tās sirds patiesi ir svētnīca, kurā 

valda tīra, vienkārša un cēla cieņa pret Dievu. 

91 Cilvēki: Šī žēlastība, ka tu vari komunicēt ar Mani no gara uz garu, nebūs tikai tava. Jums jāsaprot, 

ka tā ir garīgajai dvēselei piederoša spēja, kas, kad tiek attīstīta, tuvina cilvēku Dievam, savienojot viņu ar 

garīgo. 

Šodien šī saikne jums joprojām šķiet sarežģīta vai neiespējama. Bet patiesi, Es jums saku, kad būsiet 

ieguvuši sagatavotību, ko sniedz garīgā attīstība, jūs pieredzēsiet, ka šī saskarsmes forma ar Tēvu un 

garīgo pasauli ir visvienkāršākā un vieglākā no visām, ko esat praktizējuši. 

92 Dialogam starp gariem ir tālejoša, bezgalīga nozīme. Tas ir pamats visu jūsu spēju un dāvanu 

attīstībai. 

93 Viņā jūs atklāsiet mūžīgās gudrības grāmatu. Lūgšanā jūs sajutīsiet, ka jūs apgaismo liela 

iedvesma. Intuīcija kļūs par jūsu dzīves kompasu, un dziedinošais balzāms nāks tieši uz jūsu rokām no 

ārpuses. Visas dāvanas, kas līdz šim ir snaudušas, pamodīsies no miega un uzplauks cilvēka sirdī. Un, kad 

garīgums jūsu vidū būs kļuvis par realitāti, jūsu roka varēs būt līdzīga manam apustulim Jānim, un 

iedvesmas stundā jūs pierakstīsiet visu, ko dievišķā balss jums diktēs caur Garu. Šajā vēstījumā jūs 

saņemsiet visu to, ko balss nesējs ar savām nelielajām izteiksmes spējām nespēja nodot, tāpat kā jūs 

sajutīsiet, kā skaidrais un gaišais pravietojums sasniedz jūsu intelektu, lai padarītu ceļu atpazīstamu 

paaudzēm, kas sekos tām paaudzēm, kuras ieviesīs garīguma laiku. 

94 Kad pienāks tie laiki un jūs runāsiet lielam pūlim, jūs neteiksiet, ka jūs runājat Svētā Gara 

iedvesmoti. Jums ir jāļauj cilvēkiem atklāt patiesību, kas ir šīs iedvesmas pamatā. 
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95 Atcerieties: Kad Es runāju ar ļaudīm, bija arī tāds, kas, pārsteigts par Manu vārdu gudrību vai par 

Manu darbu taisnību, tuvojās, lai jautātu Man: "Vai Tu esi Dieva Dēls, vai Tu esi Mesija?" Uz to es tikai 

atbildēju: "Tu to esi teicis." 

96 Ja jūs rūpīgi izpētīsiet Manu pasludinājumu, jūs sapratīsiet, ka tas nebeigsies 1950. gadā, bet 

turpināsies, jo Dieva Vārds ir mūžīgs un nekad nav pārstājis apgaismot Savus bērnus. Bet šī 

pasludināšanas forma ar cilvēka balss nesēja palīdzību noteikti beigsies Manas gribas noteiktajā stundā, lai 

dotu vietu laikam, kad Es darīšu sevi zināmu caur jūsu garu. 

97 Neviens lai nesaka, ka Es atkāpšos, nedz arī tic, ka garīgā pasaule, kas ir kļuvusi zināma šīs tautas 

vidū, tad atpūtīsies, jo jūs būtu ļoti tālu no patiesības. Jau tagad ziniet un ticiet tam, ko Es jums saku, ka 

dienās, kad jūs vairs nedzirdēsiet šo vārdu, jūs sāksiet sajust sevī Skolotāja klātbūtni, ka jūs sapratīsiet, kā 

jums ir jāsagatavojas, lai padarītu sevi cienīgus jebkādas žēlastības, un ka jūs meklēsiet ceļu, lai 

neatdalītos no tām svētīgajām būtnēm, kas ir kā bākas vai zvaigznes, kas apgaismo jūsu dzīves ceļu. 

98 Es jums apsolu, ka ikreiz, kad jūs sniegsiet Man pierādījumus par savu paaugstināšanu, Es jums 

sniegsim pierādījumus par Savu klātbūtni katrā jūsu sapulcē. 

99 Uzmanieties, ļaudis, jo pat jūsu vidū, šīs tautas vidū, celsies tādi, kas nav sagatavoti, kā viltus 

pravieši, kas nav spējuši iedziļināties Mana Vārda būtībā, un teiks, ka viņi ir runājuši no gara uz garu un 

ka Tēvs pavēl to vai Skolotājs to, bet tas nav taisnība. 

100  Pamosties, mācekļi. Neviens no jums, kas dzird šos vārdus, nekļūs par upuri šādām novirzēm, 

neļaus, lai jūsu vidū rastos viltus vai lai tukšums kādu apžilbinātu. Es visus esmu mācījis atšķirt labos 

augļus no sliktajiem, patiesību no maldiem. 

101  Dodiet saviem brāļiem un māsām to, ko esat ieguvuši, pateicoties savai attīstībai un nopelniem. 

Taču nekad nemēģiniet dot kaut ko tādu, ko vēl neesat sasnieguši. 

102  Es jums saku, ka tie, kas nepatiesi pravieto, kas melo, lai padarītu sevi lielus savu brāļu un māsu 

vidū vai lai justos par praviešiem, bet tādi nav, vēlāk tiks atmaskoti un tiem nāksies izliet daudz asaru, lai 

atkal pievienotos tiem, kas aizstāv un mīl patiesību. 

103  Es jums saku, tauta, mosties, jo jums tuvojas briesmīgi laiki! 

104  Arī jūsu līdzcilvēki jūs apšaubīs un uzskatīs jūsu pielūgsmi par dīvainu. Novērojuši jūs, viņi jūs 

nosodīs par to, ka jums nav altāra, ka jums nav attēlu vai simbolu, ceremoniju vai rituālu. Bet nebīstieties, 

mīļotā tauta! Jūs runāsiet un teiksiet, ka jūsu dievkalpojums ir garīgs, ka jūs savā sirdī ceļat svētnīcu jeb 

baznīcu, ka upuris ir visi darbi, ko jūs veicat savā dzīvē, un ka jūsu sirdsapziņa jums saka, vai tie ir cienīgi, 

lai tos upurētu Dievam, un ka jūsu lūgšana ir no gara uz garu. 

105  Ja jūs runāsiet skaidri, jūs atstāsiet izmeklētājus apstulbušus un viņi jūs atstās mierā, jo viņi 

sapratīs, ka jūs esat runājis patiesību un ka nav nekādas kļūdas, lai jums uzbruktu. 

106  Tos, kas šādā veidā aizstāvēs manu mācību, sauks par "spirituālisma mācekļiem", jo viņi savus 

vārdus apstiprinās ar darbiem. Viņi nebūs starp tiem, kas apgalvo kaut ko, bet noliedz to ar saviem 

darbiem. 

Es redzu daudzus, kas sevi dēvē par spirituālistiem un savu dzīvi pavada, pielūdzot priekšmetus, kurus 

viņi sauc par simboliem. Ko par viņiem domās cilvēki, kas atklās šādu pretrunu? 

Es joprojām dodu viņiem laiku pārdomām, lai attīrītos no savām sektantiskajām darbībām un atjaunotu 

savu dzīvi. Daži sekos manam aicinājumam, citi būs dumpinieciski, jo viņu fanātisms viņus ir apžilbinājis. 

107  Es svētīšu tos, kas novērsīsies no savām kļūdām un staigās garīguma ceļā. Es svētīšu tos, kuri 

atmet savus elkus un kuri, dejojot ap Zelta teļu, atsakās no materializācijas un uzņemas garīguma krustu. 

108  Ak, tauta, jūsu Skolotājs jums saka: Sargājiet savu bērnu nevainību, lūdzieties par mazajiem. Es 

nevēlos, lai šīs paaudzes mantotu jūsu kādreizējā fanātisma paliekas. Esiet viņu skolotāji. Atcerieties, ka 

viņu gars vēl nav atklājis savu mērķi ķermenim, jo tas gaida, ka jūs tos vispirms aizvedīsiet uz gaismas 

ceļa. 

Ko saka Skolotājs? Jums, ģimenes vecākiem, ir pienākums veidot savu bērnu sirdis tā, lai tās kalpotu 

par pamatu Gara darbiem. 

109  Jūsu maigums un inteliģence, ar kuru jūs viņus vadāt, jūsu gudrība, ar kuru jūs viņus vadāt un 

labojat, jūsu mīlestība, ar kuru jūs atvieglosiet viņu ciešanas, būs tas kalts, kas veidos un nogludinās šo 

paaudžu morālo un intelektuālo būtību. 
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110  Jūsu labākais un vērtīgākais mantojums jūsu bērniem būs tas, kas ļaus viņiem veidot stipru tautu, 

vienotu, veselīgu, brālīgu un labvēlīgu ģimeni. Bet, lai tas notiktu, jums jācenšas atstāt viņiem skaistu 

piemēru, mīlot vienam otru. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 240 
1 Sagatavojieties, jo šajā dienā Es jums saku: Kas tic Marijai, tam ir jātic viņas šķīstībai. Jo viņa tika 

izraudzīta starp visām sievietēm, lai simbolizētu nevainojamu sievietes un mātes pilnību. Viņai bija jābūt 

pasaules delikātuma, mīlestības, maiguma un šķīstuma paraugam. 

2 Viņa ir ideāls paraugs ikvienai sievietei, jo viņu visu uzdevums ir grūts, cēls un pašaizliedzīgs līdz 

pašaizliedzībai. Viņas krūtīs ir jāaizsargā vislabākās jūtas, viņas miesās veidojas cilvēks. Sieviete 

atmodina mīlestību bērna sirdī, virza bērna jūtas uz labā ceļa, žāvē viņa asaras, kad tas raud, un mierina, 

kad tas cieš. Māte ir tā, kas māca cilvēkam pirmo lūgšanu un atklāj viņam Radītāja eksistenci. Mātes ēna 

pavada cilvēku līdz pat viņa zemes dzīves beigām, tāpat kā Marija bija klātesoša krusta pakājē pie mīļākā 

Dēla upuriskās nāves un uzņēma uz savām krūtīm mirstīgo čaulu Tā, kurš atdeva savu dzīvību no 

mīlestības pret cilvēci. 

3 Liels ir sievietes garīgais uzdevums, jūtīga ir viņas sirds, viņas prāts, viņas dzemde, jūtīgas ir visas 

viņas nervu šķiedras. Tikai tā viņa var izpildīt savu tik augsto misiju un izdzert savu tik rūgto kausu. 

4 Fiziski vīrietis un sieviete ir atšķirīgi, bet garīgi viņi ir vienādi. Tās visas ir dvēseles, kas tiecas pēc 

savas pilnības. 

5 Es esmu novietojis sievieti vīrietim līdzās, lai saldinātu viņa eksistenci, lai piepildītu to ar baudu. 

6 Sievietes dzīvē vīrietis ir vairogs, sargs, viņas kungs. Jo Viņā Es esmu ielicis Savu gaismu, Savu 

likumu, Savu spēku. 

7 Tā Es esmu jūs apvienojis šajā pasaulē un iezīmējis jums ceļu, pa kuru jums jāiet. 

8 Apzinieties sevi, tad jūs varēsiet sniegt piemērus un mācības saviem līdzcilvēkiem. 

9 Jūs saskaraties ar cilvēkiem ar atšķirīgiem uzskatiem un dzīvojat ar viņiem vienā pasaulē. Tomēr 

necentieties mācīt, ja vispirms nesekojat manai mācībai. Vispirms pilnībā pārliecinieties par to, ko esat 

iemācījušies, lai jūs varētu būt skolotāji. Nemelojiet sevi un neradiet sev grūtības. 

10 Nesiet savā garā manas pamatatklāsmes, lai tās kalpotu jums kā standarts jūsu dzīvē. 

11 Pamatojoties uz šo garīgo mācību, saglabājiet dvēseles dzīvei nepieciešamās zināšanas. Esiet 

modri, jo savā ceļā sastapsieties ar daudziem dažādiem viedokļiem par spirituālismu, un jums jābūt 

gataviem, lai neietu pa nepareizu ceļu. 

12 Veiciet nepieciešamo sagatavošanos, lai katrā savas dzīves brīdī būtu gatavi pamest šo pasauli. 

13 Ziniet, ka dvēsele savā gaidāmajā uzturēšanās laikā garīgajā pasaulē nevarēs baudīt mūžīgo 

svētlaimi, par kuru jūs sapņojat. Tāpat kā tā mūžīgi necietīs par saviem parādiem. Jo jūs zināt manas 

mācības pamatu, kas ir mīlestība. Tāpēc katrs saņems atbilstoši saviem darbiem un nožēlai, un tas vēl 

vairāk atmodinās dvēselē pilnības ideālu. 

14 Tāpat arī netic, ka materiālās dzīves laikā dvēsele bauda svētlaimi vai saņem sodu. 

15 Dvēsele attīra un pilnveido sevi, jo tās intuīcija un mana atklāsme tai saka, ka tā nāk no 

Dievišķības un tai jāatgriežas pie Viņas. 

16 Tāpēc Es dvēselei dodu tik daudz iespēju, cik vien tai nepieciešams, lai tā varētu pilnveidoties un 

sasniegt mūžīgo svētlaimi Manī. 

17 Spiritisms ir atklāsme, kas atklāj un māca jums visu, kas jums pieder un ko jūs nesat sevī. Tas liek 

tev apzināties, ka esi Dieva darbs, ka tu neesi tikai matērija, ka ir kaut kas, kas atrodas virs tavas "miesas", 

kas tevi paceļ pāri dabas līmenim, kas tevi ieskauj, un pāri kaislību netīrībai. 

18 Kad cilvēks sasniegs garīgumu, ikviens priekšraksts un mācība kļūs par daļu no viņa dvēseles 

gaismas. Pat tad, ja viņa atmiņā nav saglabājies neviens teikums vai vārds no manas mācības, viņš nesīs 

tās būtību sevī, jo viņš to ir sapratis, jūt un seko tai. 

19 Spirituālistam ir jābūt tīram kristietim, kurš zina un seko Kristus, Dievišķā Skolotāja, mācībai, kurš 

izpircis cilvēkus, nenogurstoši cenšoties tiem novēlēt Savu mīlestības valstību, lai izveidotu no viņiem 

vienu lielu ģimeni. 

20 Tagad, Trešajā Laikā, Svētā Gara gaismas apgaismoti, jūs saprotat, ka mācībai, ko Es jums devu 

trīs laikmetos, bija vieni un tie paši principi un ka mainījās tikai tās ārējā forma no laika uz laiku. 

21 Tāpēc Pirmajā Laikā jūsu dzīvē un sirdī bija tik vienkārša, jūs bijāt tik tuvu dabai, ka Es parādīju 

Sevi harmonijā ar to visu. Dabas mirdzumā jūs redzējāt un sajutāt Manu Klātbūtni, un jūsu dvēsele bija 

sajūsmā apcerēja tās brīnumus, caur kuriem jūs sapratāt sava Kunga gribu. 
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22 Otrajā Laikmetā, kad cilvēku sirdīs jau bija iesakņojies egoisms un cilvēku prātos bija pamodies 

ļaunums, Es piedzimu jūsu vidū, lai jūs saprastu, ka tas, ko jūs praktizējat kā pielūgsmi Dievišķībai, un 

darbi, ko jūs darījāt viens pret otru, nebija tas, ko Es jums biju pavēlējis darīt, un tāpēc tas jums nesniegs 

pestīšanu ─ ka tas, ko jūs darījāt, bija tikai šķietama bauslības izpilde cilvēku acu priekšā, bet jūs slēpjat 

savās sirdīs liekulību un savtīgumu. 

23 Jēzum vajadzēja jums parādīt principus, pēc kuriem jums jāvadās un no kuriem jūs bijāt 

atkāpušies. 

24 Es apliecināju jums visu Savu lēnprātību, Savu mīlestību, Savu gudrību un žēlsirdību un kopā ar 

jums dzēru ciešanu biķeri, lai jūsu sirdis tiktu aizkustinātas un jūsu prāti pamodināti. Sirdīm bija jādzimst 

labestībai, un sāpes, redzot Mani krustā sistu viņu mīlestības dēļ, bija kā dzēliens, kas atgādināja, ka jums 

visiem ir jācieš mīlestības dēļ, lai sasniegtu Tēvu. Mans apsolījums ikvienam, kas vēlas ņemt savu krustu 

un sekot Man, bija mūžīgais miers, visaugstākā svētlaime, kurai garā nav gala. 

25 Mans solījums šajā laikā ir balstīts uz to pašu, tas ir tas pats, bet jums patiešām būs to jāizmanto, 

līdz jūs tiksiet attīrīti. 

26 No tā laika, kad Es ar Savām Asinīm ierakstīju jūsu garā Savu mīlestības un taisnīguma likumu, 

līdz pat šim laikam, kurā jūs dzīvojat, Es uzskatu, ka jūsu dvēseles ir attīstītākas. Viņu sapratnes un 

izpratnes spējas ir lielākas, viņu spējas un spēki ir gatavi uzņemt Manas jaunās atklāsmes. 

27 Šodien jūs zināt, kā atšķirt viltus ticības mācības no patiesajām. Tomēr dvēselei tas ir 

pārbaudījumu laiks, jo no visām pusēm ir parādījušies pasaules uzskati, teorijas, doktrīnas, reliģijas un 

"zinātnes", kuru spēks dažkārt dara neskaidru vāja cilvēka prātu, kurš nezina, pa kuru ceļu iet. 

28 Šis laiks ir izšķirošs, jo cilvēki spers noteiktus soļus garīgajā ceļā. 

29 Daudzi tumši aizsegi kritīs, fanātisms un elkdievība izzudīs, daudzi redzējumi par notikumu gaitu 

tiks izdzēsti, un tradīcijas tiks izrautas no saknēm. Tad viss pārejošais tiks pamests. 

30 Mani bērni, esiet apmierināti ar savu dzīves stāvokli, nejūtiet skaudību pret tiem, kas dzīvo labāk 

par jums. Atcerieties, ka pazemībā jūs tuvojaties Man un kalpojat Man labāk. 

31 Esiet uzmanīgi attiecībā uz to, kur dodaties, kā uztverat dzīvi un ko darāt ar labumiem, kurus Es 

jums dodu. 

32 Es dāvāju jums savu mīlestību. Mana mīlestība ir ar jums. 

33 Kas šaubās par Kristu, kā Viņš atklājas šajā Trešajā Laikā, tas šaubās arī par Jēzu kā cilvēku Otrajā 

Laikā, jo mana mīlestība un mana būtība ir viena un tā pati. Ja vēlaties labāk izprast to mantojumu, ko 

Dievišķais Skolotājs jums toreiz atstāja, jums jāpievērš uzmanība tam, kā, ciktāl to pakāpeniski ļāva jūsu 

dvēseles attīstība, mana gudrība un manas atklāsmes jūsu dzīvē atklājās arvien skaidrāk un skaidrāk. 

34 Ja jūs gribat iedziļināties norādījumu noslēpumā, ko Es vēlos, lai jūs uzzinātu, likvidēt sevī bailes 

no nezināmā, sagatavoties caur garīgumu, kas ir cieņa un pazemība, tad Es jums atklāsim daudzas lietas. 

Kad jūsu gara acis atvērsies, jūs tur ieraudzīsiet Kristu, kas staigā pa trūkumcietēju sāpju ielām, joprojām 

nes Savu mīlestības krustu un izlej Savas asinis uz tik daudzām šīs cilvēces vajadzībām. Jūs redzēsiet, kā 

Skolotājs izlej Savu žēlastību uz visiem, jūs atklāsiet, ka pat garīgajā dzīvē Viņu ieskauj mācekļi, kuri 

labprāt klausās Viņa vārdu, Viņa sludināšanu, kuras iedvesmoti viņi tiek apgaismoti, lai pēc tam sūtītu 

savu gaismu tiem, kas dzīvo tumsā. 

35 Tā jūs redzēsiet Viņu, kad spēsiet iedziļināties garīgajā. Tā jūs iepazīsiet savu Kungu mazliet 

labāk. Ja jūs mēģināsiet uzzināt, kas ir Svētais Gars, jūs atklāsiet Viņu gudrības gaismā, kas izstaro no 

Dievišķā Vārda. Tur jūs iepazīsiet Viņu kā bezgalīgu inteliģenci, kā garīgu žēlastību, kas jūs apgaismo un 

tajā pašā laikā jūs mierina un dziedina. 

36 Tāpēc, kad jūs dzirdat šo vārdu caur balss nesēju, jums jāmeklē tā nozīme, jo tajā slēpjas manas 

mācības būtība. 

37 Kad būsiet iedziļinājušies Vārdā, ko Kristus jums ir devis kā Cilvēks un kā Gars, jums būs 

zināšanas par to, kas ir jūsu Dievs, par Viņa atklāsmju Trīsvienību, un tad jūs mīlēsiet Viņu patiesībā, 

ticēsiet Viņam visos veidos, kādos Viņš ir nācis pie jums. 

38 Kad būsiet sasnieguši šo paaugstinājumu, jūs būsiet līdzīgi tiem augstajiem gariem, kas neredzami 

nāk kā skolotāji, lai apgaismotu cilvēku prātus un vadītu viņus uz labā ceļa. Ar cilvēku smadzenēm jūs 

sevi nepazīstat. Bet jūs atstāsiet labu ietekmi uz visiem, kas gatavojas šajā pasaulē. Jūs viņus apgaismosiet 

un iedvesmosiet. Jūsu saziņa notiks no gara uz garu, un, kad būsiet izpildījuši šo uzdevumu, jūsu priekšā 



U 240 

164 

parādīsies vēl viens pacelšanās solis. Šādā veidā dvēseles sasniedz Tēva krūtis ─ attīrot sevi, pilnveidojot 

sevi, līdz tās var saplūst ar tīrāko Dievišķā Gara gaismu. 

39 Es jau gatavoju jūs nākamajam līmenim, kurā jūs pacelsieties. Es nerunāju ar jums par citiem, jo 

jūs tos nesaprastu. Pietiek zināt, ka ir septiņi posmi jeb soļi, kas jums ir jāveic. Katrā no tiem jūs atradīsiet 

žēlastību savai dvēselei, kas jums palīdzēs spert nākamo soli, līdz jūs sasniegsiet Dieva klātbūtni un Manu 

apsolījumu piepildījumu ikvienam, kas seko Man līdz galīgajam mērķim. 

40 Jūsu prāts nav spējīgs aptvert visu šo mācību stundu. Jo joprojām, domājot, ka jūs Mani redzēsiet, 

jūs iedomājaties Mani kā jums līdzīgu būtni fiziskā veidolā. Bet neviens negaida, ka viņš apvienosies ar 

savu materiālo ķermeni, lai mūžīgi dzīvotu Manā ādā. Tā nav "miesas augšāmcelšanās", par kuru jums 

runāja apustuļi. Tikai dvēsele iepazīs mūžību pēc tam, kad tā būs parādījusies uz zemes dažādos ķermeņos 

un pēc tam kā garīga būtne izstaigājusi ceļu līdz galam. 

41 Pēdējā tiesa, kā cilvēce to ir interpretējusi, ir kļūda. Mans spriedums nav vienas stundas vai dienas 

spriedums. Tas jau kādu laiku ir bijis jūsu priekšā. Bet patiesi Es jums saku, ka mirušajiem ķermeņiem bija 

lemts un tie sekoja savam liktenim, lai saplūstu ar tiem atbilstošo dabas valstību, jo tas, kas ir no zemes, 

atgriezīsies zemē, tāpat kā garīgais tieksies pēc savām mājām, kas ir Manas miesas. Bet Es jums saku arī 

to, ka savā spriedumā jūs būsiet paši sev tiesnesis, jo jūsu sirdsapziņa, pašizziņa un intuīcija jums pateiks, 

līdz kuram brīdim jūs esat slavējami un kādā garīgajā mājvietā jums jādzīvo. Jūs skaidri redzēsiet ceļu, pa 

kuru jums jāiet, jo, saņemot Manas Dievišķības gaismu, jūs atpazīsiet savus darbus un novērtēsiet savus 

nopelnus. 

42 "Garīgajā ielejā" ir daudz apjukušu un traucētu būtņu. Nesiet viņiem manu vēsti un manu gaismu, 

kad reiz ieejat tajā. 

43 Pat tagad jūs varat īstenot šo žēlsirdības veidu, lūdzot, lai jūs varētu ar viņiem sazināties. Tava 

balss skanēs tur, kur viņi dzīvo, un pamodinās tos no dziļā miega. Viņi raudās un šķīstīs sevi ar nožēlas 

asarām. Tajā brīdī viņi būs saņēmuši gaismas staru, jo tad viņi sapratīs savu pagātnes tukšumu, savas 

kļūdas un grēkus. 

44 Cik lielas ir dvēseles sāpes, kad sirdsapziņa to modina! Cik pazemīgi tā tad pazemojas Augstā 

Tiesneša skatiena priekšā! Cik pazemīgi no tās dziļākās būtības iekšienes izplūst lūgumi pēc piedošanas, 

solījumi, mana vārda svētības! Tagad dvēsele saprot, ka tā nespēj pietuvoties Tēva pilnībai, tāpēc 

pievēršas zemei, kur tā nav pratusi izmantot laiku un pārbaudījumus, kas deva iespēju pietuvoties mērķim, 

un lūdz citu ķermeni, lai izpirktu pārkāpumus un izpildītu neizpildītos uzdevumus. 

45 Kas nodrošināja taisnīgumu? Vai tas nebija pats gars, kas tiesāja pats sevi? 

46 Mans Gars ir spogulis, kurā jums jāskatās uz sevi, un tas jums parādīs, cik tīri esat. 

47 Kad esat garīgajā, jūsu gars jums sniegs apgaismību par jums pašiem. Jūsu atmiņa kļūs skaidra, un 

jūs atcerēsieties to, ko esat aizmirsuši. Kāpēc tad jūs baidāties no manas taisnības, jo jūs saņemat tikai to, 

ko esat pelnījuši? Kāpēc gan tagad nebaidīties no saviem darbiem? Redziet, ar kādu laipnību Es ļauju jūsu 

izpratnei aptvert noslēpumu, kas ir jūsu spriedums. 

48 Atmetiet fanātismu, kas ir ļoti tālu no patiesības. 

Pārdomājiet manas mācības, kas ietver miera, gaismas un svētības mācību. 

49 Pat tad, ja jūs aizmirsīsiet tos, kas ir aizgājuši "garīgajā ielejā", ─ Skolotājs neaizmirst nevienu. 

50 Arī garīgajā dzīvē ir tādi, kas guļ, kas ir aizvēruši acis patiesības gaismai, kas klīst, vilkdami sevis 

apvainošanas, apjukuma un sāpju ķēdes. 

51 Es esmu jūs aicinājis, lai pateiktu jums, ka jūs varat darīt labu ne tikai dziedinot slimos un rādot 

ceļu saviem līdzcilvēkiem, kas dzīvo kopā ar jums uz zemes, bet arī būtnēm, kuras dzīvo aizsaulē. Arī 

viņu vidū ir slimie, pazudušie, tie, kam vajadzīga mīlestība un mierinājums. Tie ir tie, kas šķīstās sāpēs, lai 

ieietu tīri manā klātbūtnē. Bet jūs varat palīdzēt viņiem ar savām lūgšanām, ar savu žēlsirdību un dāsnām 

domām viņu izpirkšanā un saīsināt viņu ciešanu laiku. 

52 Mana mācība par universālo mīlestību apvienos visas dvēseles un tuvinās tās viena otrai, nenovilks 

robežšķirtni starp dzīvības pasaulēm, un liks būtnēm mīlēt vienai otru ar garīgu mīlestību. 

53 Tumsas būtņu leģioni kā vētras mākoņi nolaižas pār cilvēci, izraisot apvērsumus, mulsinot prātus 

un aptumšojot sirdis. Un, lai gan cilvēcei ir ieroči, ar kuriem aizsargāties pret šiem nodevīgajiem 

uzbrukumiem, daži nezina, kā tos izmantot, bet citi pat nenojauš, ka viņiem tie ir. 
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54 Karu, slepkavību un zemo kaislību ietekmē pastāv šo spēku ietekme. Jūs, kas esat atvēruši acis 

gaismai un zināt mīlestības un taisnīguma garīgos ieročus, kurus Es jums esmu uzticējis, lūdzieties par 

pasauli un garīgo pasauli, samieriniet tos, kas cits citu ienīst, māciet mīlēt, piedodiet un lūdzieties. 

55 Bet atcerieties arī to, ka labie darbi, ko darīsiet uz zemes, būs gaisma, kas apgaismos apjukušās 

dvēseles, un jūsu lūgšanas būs balzāms, kas atbrīvos tās no apjukuma. Cīnieties pret kārdinājumiem un 

sliktām iedvesmām, lai jūs varētu piedzīvot gaismas uzvaru. 

56 Sagatavojieties, jo vēstījums, kas jums būs jānes cilvēkiem, liks viņiem apzināties savas īpašības 

un spējas, no kurām dažas ir nezināmas un dažas - neattīstītas. 

57 Jūs mācīsiet ar labiem darbiem, atjaunosiet veselību tam, kuru ir pametusi zinātne, un izglābsiet 

dvēseli, par kuru cilvēki ir teikuši, ka tā ir nolemta mūžīgam sodam. Gan vieni, gan otri atpazīs mana 

darba godību, un no viņu acīm nokritīs tumšs apsējs. 

58 Tas ir laiks, kad Es ļausim Sevi redzēt, kad Es darīšu Sevi jūtamu visos un kad Es uzrunāšu 

pasauli. 

59 Es jums šodien saku: svētīti tie, kas savā ceļā seko Marijas piemēram, saglabājot šķīstību savā 

dvēselē. Marija ir šķīstība un lēnprātība. Ikvienam, kas viņu mīl, būtu jāņem viņu par piemēru šajā ziņā. 

Jums nebūs nekādas jēgas atkārtot viņas vārdu vai teikt, ka jūs viņu mīlat, ja jūsu rīcība neatbildīs šiem 

vārdiem. 

60 Atzīstiet patiesās cilvēciskās un garīgās vērtības, neļaujieties savaldzināt zemes spožumam. Jūsu 

gaisma jau var atklāt jums visu, kas ir viltus. Apzinieties, ka ir daudz darbu, kas demonstrē šķīstību, bet 

satur tikai tumsu un ved jūs pa tumšiem ceļiem, kas ir krāšņi savā izskatā. 

61 Tāpēc jūs, caur kuriem Es daru sevi zināmu, saprotiet atbildību, ko esat uzņēmušies, lai savā dzīvē, 

savā uzvedībā un pārbaudījumos parādītu to vārdu cienīgu piepildījumu, kas nāk no jūsu lūpām Mana 

pasludinājuma brīžos. Cilvēki ir pievērsuši acis jums, gaidot, ka savā darbībā parādīsiet dvēseles 

pacēlumu. Jums jābūt kā caurspīdīgam spogulim. Jo, ja to cilvēku rīcība, kuri Mani šajā laikā nav 

dzirdējuši un kuri sevi sauc par Dieva kalpiem, ne vienmēr ir pieļaujama, tad pasaule tos vēro bez 

pārsteiguma. Bet, redzot tevī tādas pašas nelikumīgas darbības, tie, kas tevi vēro, noteikti būs sašutuši, jo 

nesapratīs, ka, lai gan tevī ir šī žēlastība, tu joprojām vari darīt darbības, kas ir pretrunā ar saņemto 

mācību. 

Skolotājs jums saka: Sargieties no skandāla no brīža, kad esat nolēmuši sekot Man. Atceries, ka kopš 

tās dienas tava dvēsele ir atmetusi visu, kas tai varētu kaitēt. Tad jums ir jāturpina iet labestības ceļu un 

jāizjūt visa jūsu atbildība. 

Ja jūs kalpojat Man, ja esat nodevušies Manai gribai, tad tas ir tāpēc, ka esat Mani atzinuši, ka esat 

pilnīgi pārliecināti par Mana pasludinājuma patiesumu un jūs nešaubāties. 

62 Kad Es esmu redzējis, ka jūs šādi nododaties Manai kalpošanai, Es esmu jums teicis, ka jūs darāt 

lielu žēlsirdības darbu saviem līdzcilvēkiem. Es jau esmu jums teicis, ka misijas garīgā izpilde neliedz 

jums pildīt nevienu no cilvēciskajiem pienākumiem. 

Lai neviens nemēģina sarežģīt manas mācības vienkāršību. Nododiet tālāk manas mācības būtību un 

ļaujiet cilvēkiem iedvesmoties no tās. 

63 Cik neparasti jums šķiet tas, ka Mana Dievišķā Griba ir apvienojusies ar jūsu intelektu! Uz to es 

jums saku, ka tā ir visdabiskākā lieta, jo tā attiecas uz Dievu, kas ir gars, un cilvēku, kurš sava gara dēļ ir 

līdzīgs savam Radītājam. Jūs vēlētos iedziļināties daudzos noslēpumos, kurus jums vēl nav ļauts izzināt, 

un Es jums tikai saku, ka tos jums atklās nevis zinātne, bet gan gars, pateicoties savai mīlestībai uz savu 

Radītāju. 

64 Atklājiet Manu darbu tādā pašā vienkāršībā, kādā Es jums to esmu devis, un tad jūsu līdzcilvēki to 

sapratīs, pateicoties savai attīstībai, ko viņi ir sasnieguši. Ja jūsu rīcība atklās, ka esat pelnījuši godu, ko 

saņemat, jūsu darbs būs apbrīnas vērts, un cilvēks caur jums noticēs Man. 

65 Es uzņemu jūsu dvēseli pie sevis, lai tā atstātu savu nogurumu un pasaules rūpes. 

66 No dažādiem zemes nostūriem jūs nākat, vēloties saņemt manu pamācību un manu mieru. Kad jūs 

dzirdat manu vārdu, jūs jūtat tēvišķu siltumu un jūsu sirds nomierinās. 

67 Ir tādi, kas labprāt sekotu jums uz pulcēšanās vietu, kur Es jums dodu Savu Vārdu, bet bailes no 

pasaules viņus attur no tā. Taču citi skatās uz jums ar nicinājumu, pat tad, kad iekšējā balss viņiem saka, 
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ka jūsu ceļš ir pareizs un ved uz patiesību, - pat tad, kad viņi dzird nevaldāmo stihiju kliedzienus un 

neparastus notikumus, kas vēsta, ka ir sācies jauns laiks: tiesas laiks, žēlastības laika priekšvēstnesis. 

Es esmu parādījis Sevi visās zemes vietās un visās sirdīs. Es uzrunāju viņus caur iedvesmu, intuīciju un 

sapņiem vai atklāsmēm. 

68 Pašlaik es gatavoju nākamās paaudzes, kuras nebūs sastieptas starp šaubām un ticību un kuras man 

atstātajiem grāmatu norakstiem piešķirs to patieso vērtību un pareizu interpretāciju. 

69 Tie vēstīs par iepriekšējo laiku pravietojumu piepildīšanos. 

70 Pašreizējos norakstus es atstāju jūsu pārziņā, lai jūs tos darītu zināmus visiem tiem, kas nav 

dzirdējuši manu vārdu. Jūsu īstā cīņa sāksies tikai pēc manas aiziešanas. 

71 Mana mācība, jūsu pielūgsmes veids un jūsu rīcība būs tiesneši visiem tiem, kas varētu nākt no 

sektām un baznīcām, lai to izpētītu. Jums nebūs nepieciešams parādīt viņiem viņu kļūdas. Gluži pretēji, jūs 

viņus sirsnīgi un ar mīlestību uzņemsiet un parādīsiet viņiem manu darbu visās tā daļās. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 241 
1 Es uzņemu jūs, cilvēki, kas nākat, lai pabarotu sevi ar Dievišķo Vārdu, kas ir dvēseles Maize. Es 

nāku pie jums no mīlestības, kas man ir pret jums. Ak, jūs, cilvēki, kas virzāties tikai uz sāpēm, asinīm un 

bailēm! Materiālisma ēnas ir aptumšojušas cilvēku redzesloku, un tāpēc viņi neredz ceļu uz savu 

labklājību. 

2 Vismaz jūs, kas Mani dzirdat, priecājieties Manā Vārdā un rodiet mierinājumu Manī. Jo šī cilvēce 

ir maldinājusi savu intelektu un jūtas, jo tā vietā, lai tiektos pēc patiesības, tā tiecas uz apjukumu. Lielās 

cilvēciskās inteliģences mūsdienās uzplaukst noziedzībā, un tas ir viņu ideāls. 

Tāpēc tiem, kurus es saucu par saviem mācekļiem, es jau sen esmu teicis, ka, ja viņi īstenos man 

uzticēto misiju, viņu piemērs ietekmēs citu cilvēku dzīvi, domāšanu un runas, ka viņi varēs teikt: Šodien es 

izmantoju savu garu, ko agrāk uzskatīju par nevajadzīgu. 

3 Mācekļi: Kad cilvēka gars celsies, atbrīvosies un strādās sev pienākošos laukos, tad beigsies 

ciešanu kauss, ko dzer šī pasaule. Tiklīdz cilvēka prātā un sirdī uzplauks garīgums, tā uzplauks visi jūsu 

dzīves veidi. ─ Es runāju tieši tiem, kuri tiecas būt Mani mācekļi un kuros Es atrodu jūtīgumu, kad viņi 

Mani klausās. 

4 Mana tauta, raugieties, lai neviens jūsu dzīves mirklis netiktu izniekots velti. Mīliet viens otru un 

izjūtiet sāpes par to, ka iepriekš to neesat darījuši. Padziļināti pārdomājiet savus pagātnes labos un sliktos 

darbus. Jo no šīm pārdomām jūs gūsiet labus augļus, un tad domājiet par nākotni. Pajautājiet sev: "Ko es 

esmu sagatavojis nākamajiem laikiem?" 

Jūs sapratīsiet, ka jums ir kaut kas sakāms cilvēcei, ka jums ir kaut kas jādara, lai pamodinātu to no 

miega, kas neļauj tai ieraudzīt apmetni, ar kuru šobrīd to klāj nāve un nemitīgi apdraud ─ ka jums ir kaut 

kas jādara, lai tā pamostos un sadzirdētu sirdsapziņas balsi. 

5 Ak, jūs, cilvēku iedomība! Ak, jūs, cilvēki, kas meklējat uzplaukumu un slavu uz šīs zemes! 

6 Lai runātu vārdus, kas nogalina, jūs esat uzcēluši sev troni, no kura dzirdēt savas pavēles karam, 

aicināt iznīcību un nāvi! 

7 Kas ir cilvēka intelekts, ja tas nav savienots ar garīgumu, kas ir sirdsapziņa, taisnīgums un 

žēlsirdība? Ar kādiem vārdiem šie cilvēki vēlas atbildēt Dievam, kas izgudroja lielos iznīcināšanas ieročus 

ar savu gaismu? Ar ko viņi plāno apmaksāt pašreizējos parādus? Kā viņi vēlas tikt galā ar savas lielās sējas 

ražu? 

8 Un visiem, kas runā par Mani un sauc sevi par Maniem mācekļiem un kalpiem, Es jautāju: Ko jūs 

darāt šajos brīžos un ko esat darījuši, lai aizsargātu pasauli? 

9 Ak, bērni, kas Mani dzirdat šajā laikā! Strādājiet Manā mīlestības darbā, pasteidzieties veltīt to 

savas dzīves daļu, ko Es no jums lūdzu, jūsu tuvākā labumam, kas vienlaikus būs arī jūsu labumam. 

10 Manam darbam ir vajadzīgi karavīri. Kāpēc gan nezaudēt savu dzīvību šajā garīgajā frontē, ja tu to 

bezjēdzīgi atdod kaujas laukos? 

11 Izmantojiet to laika daļu, ko Es jums lūdzu, mācot, lasot mīlestības un zināšanu pilnas lekcijas, 

mīkstinot un modinot sirdis. Skatieties uz manu Dievišķo Būtību, kas veltījusi sevi uzdevumam jūs mīlēt, 

aizsargāt un glābt. Atcerieties, ka jau kā cilvēks es visu savu dzīvi veltīju jums. Neapmierinieties ar to, ka 

pļaujat tikai maz sēklu. Kāda būs dāvana, ko jūs nodosiet manās rokās, kad ieiesiet tajā, ko jūs saucat par 

Aizsauli? Es devu jums ūdens no Mana avota pārpilnību. Vai tu gribi atdot Man tikai dažus pilienus? 

Lieciniet ar saviem labajiem darbiem. 

12 Garīgās dāvanas, kas jums ir atklātas šajā laikā, ir nākušas gaismā, lai palīdzētu jums izliet šos 

kristāldzidros ūdeņus uz jūsu līdzcilvēku dvēselēm. Mācieties no sava Skolotāja, kurš vienmēr jums ir 

parādījis sevi kā mīlestības avotu, kā pastāvīgu dāvanu, kā degošu lukturi, kas apgaismo to, kas cieš, sirdi. 

Vai katrs no maniem vārdiem nav kā gaismas lāpa uz tā ceļinieka ceļa, kurš ir ceļā uz sava likteņa mērķi? 

Vai šī vēsts nav jauna atklāsme, kas jūs tuvina Dievam? 

13 Tikai tie, kas izjūt un dzīvo manu mācību un likumu, varēs saukties par "skolotājiem" manā darbā. 

Tas ir tas, kur šis vārds jūs ved, lai jūs varētu atpazīt tajā augsto un zemo. Jo gars, kas vēlas būt liels, ir 

ieinteresēts tikai lielos darbos. Mazais gars tiecas tikai pēc mazā, un, lai ticētu, tam ir sāpīgi jāatdala sevi 

no liekā un jāstiprina sevi Tēva mīlestībā. 
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14 No otras puses, dižais gars sava augstā ideāla vai mīlestības misijas dēļ upurē pat to, ko jūs varētu 

uzskatīt par viņam visdārgāko. 

15 Vai jūs esat pārsteigti, ka mani otrās ēras mācekļi atstāja visu, lai sekotu Man, atdeva jums visu no 

mīlestības pret jums? 

16 Mans Vārds aicina visus atgriezties uz mīlestības ceļa. Tur daudzi kaunēsies par to, ka ir izjutuši 

naidu vai aizvainojumu pret saviem līdzcilvēkiem, ka nav turpinājuši viņus mīlēt. Tad viņi atkal apskaus 

tos ar sāpēm un vienlaikus ar nožēlas prieku. Tad izpaudīsies garīgums, un zemes-cilvēciskais izzudīs. 

17 Es jums pastāstīšu vairāk par lielajām dvēselēm: tās nav jūtīgas pret apvainojumiem, nedz vājas 

pret sitieniem. Uz šādiem niekiem viņi raugās mierīgi un ar žēlumu izturas pret tiem, kas tos izpilda. Viņi 

ir pāri šiem sīkumiem un raugās tikai uz to, kas ir liels. 

18 Jums visiem būs jāiziet cauri lieliem pārbaudījumiem. Jums jābūt ļoti stipram, lai nekrītot 

izmisumā, jūs izvairītos no kauna par savu vājumu. 

Jūs, kas esat dzirdējuši šo Vārdu un esat nākuši pie šī galda, kas pilns ar labu ēdienu, un esat barojušies 

ar manu gudrību ─ esiet stipri un iedrošiniet savus līdzcilvēkus ar savu mīlestību. 

19 Kas dara labu, tas ir Kristus apustulis. Taču viņam nebūs vajadzīgi tituli, kas apliecinātu, ka viņš ir 

tāds, un viņam nebūs arī jālepojas. 

20 Ko jūs Man sakāt, kad Es jums atklāju nākotnes bēdīgos notikumus? Ko jūs varētu piedāvāt 

neiesvētītajiem, kas nāk pie jums pēc mierinājuma? 

21 Es jums tikai saku: sējiet manu sēklu. Šī mācība ir jūsu mantojums. Ja jūs zināt, kā iedziļināties 

savas dvēseles dziļumos, jūs tur atradīsiet Mesiju, kurš nemitīgi atgriežas jūsu sirdī, lai apgaismotu to ar 

savu gaismu. 

22 Tos, kas rīt nāks uzzināt par manu atnākšanu, var iedalīt divās grupās: Daži, kas atnāk 

šaubīdamies, bet aiziet ticībā un nožēlodami, jo mana vārda mīlestība viņus aizskāra. Un pārējie, kas nāk 

neticīgi un paliks tikpat neapmierināti, jo viņiem ir vairāk miesas nekā dvēseles, vairāk ierobežotības nekā 

pārdomātības. Bet jums, kas esat saukti par maniem jaunajiem mācekļiem un kurus ir iezīmējis Svētais 

Gars, es saku: kad jūs sāksiet apgaismot pasauli ar savu mīlestības darbu piemēru? 

23 Klausieties: Kad Es biju pie jums uz zemes, pie Manis nāca ļaužu ļaužu pulki ─ cilvēki augstos 

amatos, iedomības pilni, valdnieki, kas slepeni meklēja Mani, lai Mani uzklausītu. Vieni Mani apbrīnoja, 

bet bailēs to atklāti neatklāja; citi Mani noraidīja. Pie Manis nāca daudz ļaužu - vīrieši, sievietes un bērni, 

kuri klausījās Mani no rīta, pēcpusdienā un vakarā, un vienmēr viņi atrada Skolotāju, kas bija gatavs sniegt 

viņiem Dieva Vārdu. Viņi redzēja, ka Skolotājs aizmirsa par sevi, un nevarēja paskaidrot, kurā stundā 

Viņš lietoja ēdienu, lai Viņa ķermenis nesaslāptu un balss nenoblīvētu. Iemesls bija tas, ka viņi nezināja, 

ka Jēzus saņēma spēku no sava gara un atrada sevī barību. 

24 Tāpat arī jūs kādu dienu uzzināsiet, ka tas, kurš, Dievišķās Mīlestības iedvesmots, veltīs savu 

eksistenci uzdevumam mierināt, atbalstīt un mīlēt savus līdzcilvēkus, atradīs savā dvēselē nezināmu spēku 

un barību, kas viņu uzturēs, ne mirkli nenogurstot cīņā. 

25 Šādā veidā Es parādīšu Sevi tajā tautā, kas ir tāda pati kā šodien un kas rīt veidos vienu kopienu 

visā pasaulē - Dieva tautu. 

26 Mācieties no Manis un izmantojiet savas dāvanas, lai jūs atmaksātu lielo parādu, ko esat parādā 

sev un cilvēcei. Pieņemiet savu izpirkšanu labprātīgi un nevēlieties samaksāt šo parādu ar kaut ko tādu, 

kas jums patīk un nav grūti. Bieži vien jums nāksies upurēties vai atteikties. 

27 Es neprasu no jums dzīvību, bet tikai dažas stundas, tikai daļu no jūsu laika. 

28 Atcerieties, ka Jēzus, lai būtu kopā ar jums, atstāja Savu Māti ─ mīlošāko Māti, kas bija vienīgā, 

kas Viņam bija uz zemes. Viņš aizgāja no viņas dzīves laikā un atradās viņas rokās tikai tad, kad Viņu 

nedzīvu paņēma no krusta. Es neprasu no jums tik daudz, bet tikai nelielu daļu no tā, ko esmu jums devis 

un mācījis. 

29 Dodiet savu dzīvību, mierinot cietušos, dziedinot slimos un glābjot pazudušos, bet neļaujiet sevi 

nogalināt tikai tādēļ, lai parādītu, ka esat gatavi mirt par Mani. 

30 Manā mācībā nebūs ne apsūdzētāju, ne apsūdzētāju, ne aizvainoto, ne aizskarto. Tajā būs tikai tie, 

kas cenšas attīstīties augšup, praktizējot manas mācības. 
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31 Jums ir viss, lai sasniegtu Mani: Pasaule ir skola, dzīve ir mācību grāmata, mana iedvesma ir 

gaisma. Skolotājs esmu Es, cilvēki ir Mani mācekļi. Tāpēc es jūs nepārtraukti aicinu un saku jums: Jūs visi 

atradīsiet vietu Manā mīlestībā. 

32 Neatstājiet Mani vienatnē ar Manām mācībām, nebrīnieties auksti pret šo mīlestību, ko Es jums 

parādīju. Atcerieties, ka dažu cilvēku lūpas jūs apgaismo ar Mana Gara vārdu. 

33 Kad jūs uz zemes sakāt, ka Es esmu radījis jums reliģiju ar Savu mācību, ar Savu likumu, Es jums 

saku, ka Manās acīs ir tikai viens dievkalpojums - mīlestība, mīlestība pret Tēvu, pret savu tuvāko, pret 

savu līdzcilvēku un pret visu, kas nācis no Radītāja. 

34 Šis dievišķais augstākais bauslis mīlēt vienam otru būs likums, kas apvienos visus cilvēkus, kas tos 

apgaismos, lai viņi sajustu, ka viņi ir brāļi un māsas, lai aizsargātu viens otru, atbalstītu viens otru, 

pasargātu viens otru no kārdinājumiem un atzītu viens otru, neapvainojoties uz rases vai ticības atšķirībām. 

35 Iedomājieties šādu pasauli, un jūs iedomāsieties to mierīgu, kā vienu ģimeni, kurā valda mīlestības, 

cieņas un taisnīguma likumi. 

36 Šie pravietojumi piepildīsies, jo jūsu pasaulei nav lemts mūžīgi būt tumsas un grēku ielejā. 

37 Tikumība spīdēs cilvēku sirdīs kā ziedi dārzos. Jo es jums saku: Ziedi savā skaistumā ir kā idejas 

un iedvesmas, kas nāk no Dieva, lai glābtu grēciniekus. 

38 Nāciet tuvāk, šis ir jūsu ceļš, šeit ir maize nabagiem un mierinājums cietušajiem. Nāciet un 

nebaidieties no nekā. 

39 Svētā Israēla tauta, Tēvs jums saka: Ieklausieties savas sirdsapziņas balsī, trenējiet savu prātu, jo 

Es atstāju Savu Vārdu neizdzēšami ierakstītu katrā no jums. Klausieties dzīvajā Vārdā, kuru es šobrīd 

pārpildu un kurš plūst no gudrības avota, kas ir mans Gars. 

40 Es esmu atvēris visus ceļus, lai visi Mani bērni varētu nākt pie Manis. Tagad ir atmodas laiks, kad 

Es skaidri parādīšu Savu Vārdu par pagājušajiem laikiem un jaunās atklāsmes, kuras Es jums došu un 

kuras ir pabeigta Grāmatas trešā daļa, kuras īpašnieki būsiet jūs. 

41 Es no jums esmu atvilcis plīvuru, kas slēpa manas mācības lielumu. Es devu jums sēklu Otrajā 

Laikā, lai jūs to sētu, koptu un pasniegtu īstajā laikā. 

42 Tomēr es esmu prasījis augļus no pilnvarotajiem sējējiem, un pēc ilgāka laika esmu ievācis tikai 

maz graudu. Es jums jau teicu: uz zemes nāks jaunas paaudzes, un tās saņems manu pēdējo vēsti. Šobrīd 

es tos gatavoju, un es jums saku: Pienāca laiks, kad es ieviesu šo jauno laikmetu. 

43 Priekšgājējs atklāja pirmos mana Darba darbiniekus, un tad Skolotājs atvēra Grāmatu, lai parādītu 

visu tās saturu, kas ir gaisma, gudrība un pestīšana cilvēcei. Tā jums pienāca žēlastības brīdis. Es 

apvienoju dažādu ticību un pasaules uzskatu vīriešus un sievietes. Es ieskatījos viņu sirdīs un redzēju tikai 

rūgtumu un vilšanos. Un, kad viņi dzirdēja manu vārdu, viņi to nenoraidīja, viņi neaizvēra savas sirdis, 

viņi to neapšaubīja, bet pieņēma to ar mīlestību un cieņu. 

44 Es rūpējos par to, lai viņi veltītu sevi visu Manas Dievišķības izpausmju izpētei, un viņi atrada tās 

ticamas, pilnas ar lielu nozīmi, un viņu sirdis tika iedrošinātas. Bet pienāca brīdis, kad es viņiem teicu: "Es 

jūs esmu glāstījis, jūs esat baudījuši manus glāstus, bet tagad ir pienācis laiks cīnīties". Un lūpas, kas pirms 

tam bija neveiklas un klusas, runāja ar Dievišķo Vārdu. Es pats caur viņiem izlēju savu vārdu, un viņi 

kļuva par maniem balss nesējiem. 

Citus, kurus es satiku ticības pilnus, es padarīju par baznīcas vadītājiem un stāstīju viņiem: No tām 

zīmējiet sirdis un veidojiet baznīcas. Bruņojieties ar dvēseles spēku, jo jums nāksies sadurties ar cilvēku 

cietsirdību. Jūs cīnīsieties ar neticīgajiem, jo Tomasa sēkla ir apūdeņota un dīgst sirdīs. Bet es izravēšu šo 

sēklu ar saknēm un palīdzēšu jums jūsu darbā. Katrs no jums būs kā lāpa, kas apgaismo savu līdzcilvēku 

ceļu. 

Kad beigsies Manas manifestācijas laiks un jūs ar Mani sazināsieties tikai no gara uz garu, jūs 

turpināsiet mācīt. Un cilvēki brīnīsies un jautās, kur esat mācījies. Tad jūs parādīsiet viņiem savas sirds 

grāmatu, kurā ir iegravēta mana mācība un no kuras nāks jaunas iedvesmas. 

45 Es centīšos, lai jūs būtu sagatavoti laikam pēc manas aiziešanas. Tam Es atvēlēju ilgu laika posmu, 

lai tajā jums būtu daudz iespēju izprast manu Darbu. 

Tomēr es neesmu bijis redzams materiālām acīm. Es patiešām esmu jums teicis, ka šajā laikā ikviena 

acs Mani redzēs ─ gan grēcinieka, gan negrēcinieka acis ─, bet tām nav jābūt ķermeņa acīm, bet gan 

garīgajam skatienam, kas Mani uzlūko, izgaismots ar garu, un dvēsele ir svētnīca, kas Mani jūt. 
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46 Es esmu sagatavojis "strādniekus" daudzās jomās, lai atklātu savu Darbu. Cik daudz laimes mirkļu 

jūsu dvēsele ir piedzīvojusi, kamēr esat klausījušies Manu mācību! Cik jūs esat sajūsmināti par 

brīnumiem, ko Es jums esmu dāvājis! Lai jūs atzītu Mani, Es esmu jums devis neskaitāmus pierādījumus, 

jo Es gribu, lai jūs, tiklīdz esat gatavi, uzņemtu tos, kam Man ir lemts iepazīt šo mācību. Jūs kā vecākie 

brāļi un māsas cīnīsieties par cietušajām sirdīm, lai tām palīdzētu un kalpotu kā atbalsts. Atvediet 

apmaldījušās aitas atpakaļ uz barjeru, atvieglojiet ciešanas, glābiet savus līdzcilvēkus. 

47 Es palīdzēšu jums ar jūsu krustu, kad būsiet noguruši, un es mācīšu jums kāpt misijas piepildījuma 

kalnā. Ko jūs varētu sagaidīt, ja jūs neizpildītu. Kā jūs varētu justies spēcīgi, kā jūs varētu dzīvot, ja pēc 

Manis uzklausīšanas jūs nebūtu apliecinājuši šīs mācības? 

48 Esiet stipri, mīliet cits citu, un mana svētība kā rasa nolaidīsies pār jums, lai vienmēr jūs 

iedrošinātu. 

49 Kad jūs izjūtat dzīves prieku, jūs šo prieku attiecināt uz pasauli. Bet es jums saku: Es vēlos redzēt 

jūs laimīgu. Tāpēc es jums sūtu šos laimes mirkļus. Jo, kad bērns smaida, arī Tēvs smaida. Meklējiet 

veselīgus priekus, kas netraucē dvēseli, un jūs tajos atradīsiet Mani. Bet esi laimīgs, ja vari smaidīt ciešanu 

vidū! 

50 Mans tēvišķais skatiens lūkojas uz jūsu sirdīm, mīļie bērni, un es redzu jūsu uzticību. Jūs esat 

aizmirsuši to, kas pieder jūsu materiālajai dzīvei, un barojiet sevi ar Maniem vārdiem, lai piepildītu sevi ar 

to būtību un dziļi sevī sajustu Manu Klātbūtni. Es atklāju Sevi jums, jo Es jūs mīlu un vēlos, lai jūs 

saprastu Manas ilgas. 

Pateicības pilni, jūs pazemīgi parādāt Man savu sirdi un sakāt Man: "Skolotāj, lasi tajā kā atvērtā 

grāmatā un darbini mūsos savu gribu. Mēs piekritīsim tam, kas Jums būtu dekrēts pār mums." 

51 Es redzu jūsu ticību un paļāvību uz Manu Dievišķību. Jūs zināt, ka Es jūs mīlu un dodu jums visu, 

kas ir taisnīgs un jūsu labā. Tāpēc ticiet un lūdziet Man palīdzību. 

Tas ir gandarīšanas laiks, kurā jūs dzīvojat un kurā jums nebūs ne pilnīga prieka, ne ilgstoša miera. Šī 

zeme nav jūsu tēvzeme. Jūs esat tās pagaidu iemītnieki, un atbilstoši saviem nopelniem jūs veidojat 

labāku, augstāku dzīvi nekā šī. 

52 Uz zemes, kad jūs būsiet sagatavoti, jūs sajutīsiet Mana Gara mieru ─ to mieru, ko jūs esat 

baudījuši un ko pārējā pasaule nepazīst ─ to maigumu, kas izstaro Manu Vārdu ─ to godību, ko jūs esat 

piedzīvojuši, kad esat pacēlušies vienotībā ar Mani. 

Pasaulei nav šī pamudinājuma, bet tai tas ir vajadzīgs, tā gaida to, jo zina, ka tam ir jānāk, un daži 

gatavojas, jo nojauš, ka tuvojas laiks, kad Es nāksim pie viņiem. 

Bet es jums saku: Jūs visi iemantosiet šo mieru, jūs visi iepazīsiet patiesības gaismu. Mans Vārds 

izplatīsies no mutes mutē, no mājas uz māju un no vienas tautas uz citu ar Manu "strādnieku" starpniecību. 

Bet Es esmu redzējis viņu un cilvēku lēno progresu, viņu biklumu, un tādēļ Mans Darbs nav izgājis ārpus 

šaurajām robežām, kurās viņi to ir ierobežojuši, un tāda nav Mana griba. 

53 "Strādnieki", Es no jums esmu prasījis vienotību, lai jūs veidotu vienu garu, vienu prātu un vienu 

sirdi, lai jūsu līdzcilvēki, lai kur vien viņi atrastos, dzirdētu no jums vienu un to pašu vārdu, vienu un to 

pašu liecību un redzētu jūsos Manu Dievišķo Mīlestību. 

54 Es esmu mācījis jums mīlestību, pacietību, pazemību, lai jūs varētu nest savu misiju kā maigu 

krustu. Cilvēces atjaunošanas, attīrīšanas un garīgās pilnveidošanas darbs ir darbs, kas prasa laiku. Viena 

paaudze nodos nākamajai to pašu cīņas garu un to pašu garīgo pacēlumu, līdz pasaule laika gaitā sevi 

pilnveidos un sasniegs sava uzdevuma izpildi. 

55 Nebaidieties no rītdienas. Nebaidieties iet pārāk tālu un pazaudēt ceļu. Ceļš ir tik plats, ka jūs drīz 

vien nesasniegsiet tā galu. Es esmu ar jums ik uz soļa - gan jūsu priekšā, gan aiz jums, gan pa labi, gan pa 

kreisi. Mana Gara spēks jūs apvelk ar savu spēku, tas iekšējais spēks, kas jūs mudina nenogurstoši cīnīties, 

jūs nepametīs. Daži no jums ir strādājuši gadu pēc gada un redzējuši, kā rītausma rītausmā iestājas katra 

diena, kurā jūs strādājāt Mana Darba labā. 

56 Meklējiet visu pilnību Manī, bet neprasiet absolūtu taisnību un pilnību no "strādniekiem". Viņi ir 

cilvēki, un viņiem draud vājums. Arī viņi cīnās par savu pestīšanu. 

To pilnību, ko jūsu dvēsele ilgojas redzēt, meklējiet pie dvēselēm, kas dzīvo augstajos garīgajos 

līmeņos, kur viss ir mīlestība, skaistums un gaisma. 
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57 Jūsu sirds tiek attīrīta, pildot misiju. Katrs virzās uz priekšu saskaņā ar savu mīlestību, apņemšanos 

un vēlmi kalpot Man. Mans Vārds ir bijis visiem vienāds, un tomēr es esmu atklājis "strādniekus", kuri ir 

spēruši lielus soļus garīgās pilnveidošanās virzienā, un citus, kuri ir atpalikuši savā attīstībā. 

58 Lai izprastu manu mācību būtību, jums tām ir jāseko. Ja jūs tikai dzirdēsiet manas mācības un pēc 

tam tās aizmirsīsiet, jūs nespēsiet tās saglabāt, nedz arī nodot tālāk to lielisko būtību, ko satur manas 

mācības. Tā ir tik vienkārša, ka to var praktizēt jau no pirmā dzirdētā brīža. Mīlestība ir pirmais likums, ko 

Es jums esmu atklājis, un no tā izriet visi pārējie likumi un baušļi. 

59 Es jums esmu teicis, ka Es visus esmu radījis vienādus un visus mīlu. Kāpēc jūs nemīlat cits citu 

bez rases, šķiras vai ticības atšķirības? Kāpēc jūs mīlat vienus un nerēķināties ar citiem? Nemīliet tikai tos, 

kas jums dara labu, meklējiet visus un veidojiet ar viņiem mīlestības saites. Īstenojiet universālo mīlestību, 

kas aptver visus, un mīliet savus zemes un garīgos brāļus un māsas. Mans Darbs visas dvēseles nostāda 

vienā līmenī. Es vēlos, lai jūs visi veidotu manu ģimeni, kas mīl viens otru un rada vispārēju mieru, kas 

savienojas ar manu Dievišķību, lai katrs no jums būtu mans pārstāvis, lai kur jūs atrastos. 

60 Sagatavojieties, lai katrs no jums būtu Lielā koka auglis, un šis auglis varētu vairoties bezgalīgi. 

61 Lūdzieties par pasauli, un lai šī lūgšana būtu kā apmetnis, kas pasargā cilvēci, kā pretlīdzeklis 

karam, kas nemitīgi tuvojas un sagrauj cilvēku. 

62 Es svētīju visas savas radības un atstāju tās vienotas savās izstieptajās rokās. 

63 Nāciet pie Manis, jūs, kas lādējat asaras, Es esmu mierinājums. Mīlestība tuvojas jums, jo jūs esat 

radības, kurām savā pamestībā ir nepieciešams Tēva glāsts, lai tās atkal varētu augšāmcelties. 

64 Jūs visi nesat krustu uz saviem pleciem, lai tajā būtu līdzīgi Skolotājam. Bet es nevēlos, lai šis 

krusts kļūtu par neciešamu vai apgrūtinošu nastu jūsu izpratnes un pacēluma trūkuma dēļ. 

65 Dzīves pavērsieni mutuļo jūsu dzīvē kā viesuļvētras. Bet mīlestība uz Tēvu un uzticēšanās Viņam 

dod jums mieru pārbaudījumos un ļauj iziet no tiem kā uzvarētājam. 

66 Kas patiesi paļaujas uz Mani, tas nekad netiks maldināts. 

67 Sāpes padara rūdītu sirdi jutīgu, tās liks kristāldzidram ūdenim izplūst no klintīm. Izmēģinājumi 

uztur dvēseli nomodā. 

68 Jūs esat devušies ceļā pēc Mana Vārda, jo jūs zināt Dievišķā Gana balsi, kura pēdās jūs jau ilgu 

laiku ejat. 

69 Ne jau piespiešana jūs ir mudinājusi sekot Man šajā ceļā, ne arī bailes, bet gan vēlme būt 

noderīgiem savam tuvākajam, lai iepriecinātu Kungu. 

70 Tādējādi jaunie mācekļi gatavojas kļūt par lāpām, kas apgaismo pasauli. Svētīgi tie, kas Mani 

saprot un tic Manam Vārdam, jo tie nejutīs ne izsalkumu, ne slāpes savā dvēselē. 

71 Es negribu, lai jūsu sirdi rīt piepildītu iedomība un pašapmierinātība, kad tā būs lieciniece 

brīnumiem, kas ar jūsu dāvanu starpniecību kļuvuši par realitāti. Taču es arī nevēlos, lai jūs būtu bailīgi, jo 

tad jūs neradītu uzticību saviem līdzcilvēkiem. Esiet pārliecināti par to, ko jūs runājat un darāt. 

72 Jums ir jāpastiprina sava sagatavošanās un jāpilnveido sava pieeja, lai jūs tiktu atpazīti pēc manas 

aiziešanas. 

73 Es jums visiem esmu uzticējis dziedināšanas dāvanu, ar kuru jūs varat darīt brīnumus fiziski un 

garīgi slimu cilvēku vidū. 

74 Jums pašiem jāmeklē nožēlojamais, kas atrodas purvā, lai pasniegtu viņam glābjošu roku. Ja jūs 

domājat, ka mana sēkla tur neaugs, jūs kļūdāties. Es varu jums pierādīt, ka no purva var izaugt ziedi, kas ir 

balti kā sniegs. Jo vairāk samaitāta ir dvēsele, jo vairāk mīlestības ir nepieciešams, lai to meklētu, un, kad 

tā sajutīs glāstu vai dziedinošu balzāmu, tā sajutīs, ka tajā iespiežas gaismas stars, un būs starp 

dedzīgākajām. Viņas pateicība būs ļoti liela, jo viņai tiks piedota viņas vaina, kas arī bija ļoti liela. 

75 Tos jūs meklēsiet, tāpat kā es vienmēr esmu jūs meklējis. Neaizmirstiet, ka taisnie jau ir pie Manis. 

Mans miers lai ir ar jums 
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